
W arm 

en zonnig 
Ten tijde van het schrijven van 

dit artikeltje heeft de winter ons 
eindelijk verlaten. Wat meer warmte 
wordt weer ons deel. Hoe hebben 
wij in de afgelopen weken gehoopt 
op een stijging van het kwik in 
onze thermometers. Nu zich dit 
eindelijk gaat voltrekken; komen 

onze illusies over de goede ver-
wachtingen, die wij van de komende 
lente en zomer koesteren. Vacantie-
plannen worden gemaakt en wij 
verheugen ons bij voorbaat op een 

periode zonder • winterjassen en 
omslagdoeken, zonder onze' gloeién-
de kachel, doch in plaats daarvan 
de warme zon. die onze verkilde 
botten uit de verkleuming doet her-
leven. Nieuwe hoop en nieuwe ver-
wachting en dat alles met een ang-
stige blik op de stand van onze 
thermometer. 

Ook in ons Verbondsbureau te 
Utrecht hebben wij een thermometer 
en de warmte, die wij daarvoor be-
hoeven is die van Uw daadwerke-
lijke sympathie. Want deze thermo-
meter, waarde lezers, geeft de stand 
aan van de giften, die 'bij ons bin-
nenkomen tot dekking van ons be-
grotingstekort. Wij zullen zeker de 
warmte van een hittegolf moeten 
krijgen om de streep, waarmee ons-
tekort van 16.000,— staat aan-
gegeven, te bereiken. Voorlopig 
zijn wij niet ontevreden. Blijkens een 
verantwoording elders in dit num-
mer, hebben wij in 2M maand circa 
f 1200,— aan giften ontvangen, 
maar het is toch nog maar een 
bescheiden begin. Wij zijn de gevers 
uiterst dankbaar en hopen dat hun 
voorbeeld inspirerend zal werken op 

vele anderen, die nog achterbleven. • 
Laat de warmte van Uw belangstel-
ling onze thermometer snel doen 
stijgen, opdat wij in Utrecht met 
een zonnig gevoel de 'overwinning 
op onze moeilijkheden kunnen 
tegemoetzien. 

W. C. KOPPENBERG. 
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het walanistisch Verbond 
MEDEDELINGEN VOOR. DE LEDEN 	 No. 4 

Over drie weken begint in . hotel Royal te 
Arnhem het negende jaarlijkse congres van het 
Humanistisch Verbond. 

In een viertal zittingen zullen afgevaardig-
den en hoofdbestuur zich bezig houden met een 
ook ditmaal weer omvangrijke agenda, waar-
van de behandeling van de beginselverklaring 
zonder twijfel de meeste tijd zal vergen. Naast 
het ontwerp vragen meer dan zeventig ge-
meenschapsamendementen de aandacht. 

Dit grote aantal is in zeker opzicht een ver-
heugend teken. Het bewijst immers dat men 
zich op allerlei plaatsen in het gehele Verbond 
ernstig heeft \verdiept in de taak om een zo 
nauwkeurig en duidelijk mogelijke omschrijving 
te geven van de 4nimanistische beginselen. 

Hierom gaat het vanzelfsprekend in de eer- 
ste plaats. Maar zelfs wanneer de omschrijving 
die tenslotte uit de bus zal komen, iedereen nog 
niet volkomen zou kunnen bevredigen (en wie 
durft dat eigenlijk te verwachten?) ook dan is 
deze wijd om zich heen grijpende herzienings-
procedure van een meer dan voorbijgaande be-
tekenis geweest. Daardoor heeft er immers een 
bezinning op geestelijke vragen plaats gevon-
den op een wijze en in een ()invang als maar 
weinig voorkomt. Een voorzichtige schatting 
leert dat bij deze meningsvorming tenminste 
duizend leden actief betrokken zijn geweest, af-
gezien ° dus nog van de velen die uitsluitend 
van de schriftelijke voorlichting kennis namen. 
Ook al zullen de honderden besprekingen in 
huiskamer- en studiebijeenkomsten, in commis-
sie- en ledenvergaderingen niet altijd meer be-• 
yredigende formuleringen hebben opgeleverd, 
in ieder geval hebben zij geleid tot verdere 
verdieping en daardoor tot meer inzicht in 
eigen en andermans opvattingen. De verschei-
denheid in het Verbond zal ei- — gelukkig —
niet door verminderd zijn, maar zij die in op-
vattingen verschillen, hebben door deze ernstige 
benadering elkaar beter leren verstaan, of zo 
men wil begrijpen. 

Het gaat er nu om deze langdurige herzie-
ningsprocedure tot een goed einde te brengen. 
Dit is de niet geringe taak van het congres. 

Algemeen is dan ook wel de overtuiging dat 
-deze taak alleen naar behoren kan worden ver-
vuld, wanneer iedere congresdeelnemer bereid 
is zich bij zijn aanspraken op spreektijd de 
grootst mogelijke beperking op te leggen. Dat 
behoeft niet te worden gevoeld als een tekort, 
waar de verschillende opvattingen in de loqp 
der jaren reeds ruimschoots zijn toegelicht. 

Een eenvoudig rekensommetje kan de nood, 
aaak van deze beperking duidelijk maken. 
Wanneer gemiddeld voor ieder van de 70 
amendementen 5 minuten gepleit moet worden, 
zijn daarmee alleen reeds zes uren gemoeid. En 
dan zal het hoofdbestuur ook nog wel iets te 

J-4'-fr  

berde willen brengen en staat er nog wel iets 
meer op de agenda  •   

Ieder die deze berekening wordt voorgelegd 
geeft prompt blijk van warm begrip voor de 
noodzaak van beperking. Zodra echter wordt 
vastgesteld dat dus ook het eigen amandement 
niet meer dan enkele 'minuten van de beperkte 
congrestijd mag vetgen, dan koelt de warmte 
van het begrip nog wel eens af. Onmiddellijk 
dringen zich die beklemmende -cijfers weer op: 
70 x 5 minuten, misschien zelfs 70 x 10 minuten? 
Zou Arnhem het congres nog tot Maandag-
avond kunnen herbergèn? 

Maar nee, dit is te somber. Het congres (en 
dat betekent dus iedere congresdeelnemer) zal 
zijn taak uitvoeren als steeds: in wijze zelfbe-
perking strevend naar doelmatigheid. 

Daarmee zal een belangrijk stuk werk vol-
tooid zijn. Want al is het waar, dat een om-

._ schrijving van de beginselen altijd nog net iets 
anders en minder is dan de beginselen zelf, het 
is ook van onschatbare waarde een dergelijk 
werk met zo velen zo grondig te hebben ver-
richt. 

Overigens, hoezeer de omschrijving ook ver-
anderd en naar ieders verwachting verbeterd 
mag worden, ongewijzigd blijve het levende 
humanisme, dat achter iedere omschrijving niet 
anders dan schuil kan gaan: Wanneer de rust 
om de beginselverklaring zal zijn teruggekeerd,' 
zal dit humanisme dóórgaan zijn dragers te ver-
ontrusten en zal het hen doen doorgaan met 
te ijveren voor de vormgeving van dit huma-
niáme, met te streven naar een gemeenschap 
rond dit humanisme. 

Dit dóórgaan is ook nog in een andere, meer 
concrete zin op te vatten. De formulering van 
onze beginselen heeft op tal van plaatsen tal 
van leden bijeen gebracht. Lijkt het niet aan-
trekkelijk, wanneer ook zij doorgaan, nu niet 
met de beginselverklaring, maar met een andere 
taak, die zij zich zelf kunnen stellen? 

Er is keuze genoeg! Zij kunnen onderwerpen 
putten uit de periodieken en geschriften van het 
Verbond en die op b.v. forum-avonden behan-
delen voor de gehele gemeenschap dan wel in 
huiskamerclubs bespreken in kleine' kring. Zij 
kunnen zich verdiepen in het practisch Huma-
nisme, zij kunnen de uitbeiding van het leden-
tal in hun activiteit betrekken. Zij kunnen hoe 
dan ook doorgaan met levend te houden wat 
onder hun handen tot 'ontwikkeling kwam. 

In 1956 bestaat het Verbond tien jaar. Dit 
moment zal niet ongemerkt voorbij .gaan, zoals 
zulks pleegt te heten en het zal zonder twijfel 
tot velerlei evenementen aanleiding geven. 
Maar vóór alles zal het leiden tot verhoging 
van activiteit op allerlei gebied. 

Wat is er tegen om de aanloop daartóe nu 
reeds te nemen? 	r 	 C. 

-gaar 



VERANTWOORDING VAN 
BINNENGEKOMEN GIFFEN 

Stand volgens onze vorige 
opgave 
J. P.-0. te H. 
H. B. W. te E. 
J. 0. S. te R. 
J. C. A. K.-v. B. te 's Gr. 
W. C. J. E. W. te E 
F. L. te A. 
P. G. J. B. te A. 
G. H. te 's Gr. 
E. E. G. te B. 
H. B. te A. 
KI. v. d. H.-de H. te H. 
E. T. te W. 
J. v. d. V. te 1-1. 
D. C. H. C. v. R.-S. te A. 
C. B.-S. te K, 
A. D. te V. 
C. S. R.-M. te R. 
P. J. B. te R. 
M. M. te A. 
A. C. H. te 0. 
A. J. S.-B. te H, 
N. 

  H.  NJ2 B. te D. 
N. B.-0. te Z. 
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Adres van het hoofdbestuur over 
1nel nieuwe we[sontwerp inzake crematie 

Utrecht, 12 Maart 1955 

Aan de Eerste Kamer 
der Staten-Generaal 

Het Hoofdbestuur van het Humanistisch 
Verbond vraagt bij deze Uw aandacht 
voor een korte beschouwing over het 
thans aanhangige wetsontwerp inzake cre-
matie. Het heeft begrip voor het daaraan 
ten grondslag liggende beginsel dat de 
openbare uitingen van burgers behorende 
tot een bepaalde bevolkingsgroep,' niet 
kwetsend mogen zijn voor de achtbare 
levensovertuiging van een andere bevol-
kingsgroep. Voorzover het humanisme 
bij dit beginsel in het geding is, heeft het 
Hoofdbestuur daaraan op zijn wijze uiting 
gegeven in de brochure „Het Humanis-
tisch Verbond antwoordt", die aan de 
leden van Uw Kamer is toegezonden. Men 
leest daarin op blz. 24 o.a.: 

„Ook hebben wij oog, wij herhalen het, 
„voor de godsdienstige signatuur van 
„de Nederlandse samenleving. Wat 
„dezerzijds gevraagd wordt is echter 
„niet meer of anders dan gelijkgerech- 
„tigheid, waarin een veel geringere mate 
„van waardebepaling ligt opgesloten. 
„En zelfs hebben wij getoond hier en 
„nu minder dan dat te aanvaarden, als 
-.de eisen der verdraagzaamheid dat 
,naar ons oordeel rechtvaardigen." . 

1--let Hoofdbestuur wil in dit stadium 
van, de behandeling buiten beschouwing 
laten of crematie, die immers in de beslo-
tenheid van daartoe geëigende ruimten 
praats vindt, redelijkerwijze geacht kan 
worden de gevoelens van het godsdienstige 
volksdeel op zodanige wijze aan te tasten, 
dat de gevoelens van hen die crematie 
voorstaan, daarvoor moeten wijken. De 
vraag rijst echter in hoeverre deze ge-
dachte in het onderhavige wetsontwerp op 
aanvaardbare wijze is toegepast. Zo ver-
mag het Hoof dlitstuur niet in te zien, 
waarom de thans voorgestelde regeling 
omtrent de verklaring van wil tot crematie 
meer voldoet aan eerder • genoemd uit-
gangspunt, dan de voorwaarde van lid-
maatschap ener crematie-vereniging of 
van een door eed of belofte gestaafd ge- 

NAGEKOMEN 

CONGRESVOORSTELLEN 

Beginselverklaring: 
Art. 2, lid 3: 
la. „als enkeling en als lid der samen- 

leving" te plaatsen na „waardig- 
beid", 	

(Eindhoven-Maastricht) 

Prae-advies Hoofdbestuur: Overgenomen., 

Voorstel Amsterdam; 

Het congres, ent. 
vetzoekt het Hoofdbestuur een humanis-
tisch manifest te publiceren dat, in sterkere 
mate dan zulks in een beginselverklaring 
mogelijk is, de practische toepassing van  

tuigenis, zoals door de crematieverenigin-
gen wordt voorgestaan. 

Ernstiger bezwaar heeft het Hoofdbe-
stuur evenwel tegen de bepaling omtrent 
opvoeding en verzorging gedurende meer 
dan een jaar in- een van crematie afkerig 
milieu. Het zou met deze bepaling vrede 
kunnen hebben, indien daarbij slechts te 
denken ware aan de omstandigheid dat de 
ouders bewust en inderdaad vrij het op-
voedingsmilieu, b.v. van pleeggezin of 
kostschool kiezen. Het is echter noodza-
kelijk eveneens rekening te houden met het 
feit dat practische en geografische om-
standigheden een vaak beslissende invloed 
uitoefenen. Doorslaggevend is evenwel, 
dat in geval van half-vrijwillige of onvrij-
willige plaatsing, hetzij inzake buitenge-
woon onderwijs of zwakzinnigenzorg, 
hetzij inzake moeilijke opvoedbaarheid of 
kinderbescherming, van een werkelijk vrije 
keuze veelal geen sprake is. In dergelijke 
gevallen wordt door het onderhavige 
wetsontwerp ernstig tekort gedaan aan 
het recht der ouders op de vrije/en acht-
bare beslissing omtrent de lijkbezorging 
hunner kinderen. Het Hoofdbestuur acht 
dit te minder verdedigbaar, omdat het 
niet voor de hand ligt dat aan de ge-
voelens van de opvoedingsgemeenschap 
ernstiger tekort wordt gedaan door het 
cremeren van hun tijdelijke pupil, dan aan 
de gevoelens der ouders door het tegen 

,hun wil doen begraven van hun kind. 
Daarbij worde bovendien overwogen dat 
eventuele crematie niet ter plaatse maar 
elders wordt voltrokken. 

Het Hoofdbestuur veroorlooft zich der-
halve de vrijheid Uw Kamer dringend te 
verzoeken bij de behandeling van het on-
derhavige wetsontwerp bij de regering aan 
te dringen op de indiening van een aanvul-
lend ontwerp dat tenminste op dit punt 
een meer bevredigende regeling waarborgt. 

Het hoofdbestuur van het 
Humanistisch Verbond 

w.g. Dr J. P. VAN PRAAG 
(Voorzitter) 

w.g. W. COENDERS 
(Secretaris) 

de humanistische beginselen ten opzichte 
van de problemen van deze tijd uiteenzet 
en dat er toe oproept het humanisme een 
bezielende factor te doen zijn, zowel in 
het persoonlijk en maatschappelijk leven 
alsook in de internationale betrekkingen. 

(Amsterdam) 

Toelichting: Gedacht wordt aan iets als 
manifest I.H.E.U. 
Prae-advies hoofdbestuur: Aanbevolen. 

Rondvraag. 

1.  Is het Hoofdbestuur bereid 
a. uitdrukking te blijven geven aan de 

stgeds toenemende onrust omtrent de 
mogelijkheid van toepassing van 
atoomwapenen en 

b. de daarmee samenhangende problemen  

tot onderwerp van bespreking te 
maken op de Studiedagen in 1956. 

(Amersfoort) 
Antwoord H.B.: 
a. Ja. 
b. deze suggestie door het H.B. nader te 

overwegen. 

2. Is het Hoofdbestuur bereid om, even-
tueel in samenwerking met andere orga-
nisaties, de regering kenbaar te maken, 
dat het wenselijk is dat Nederland op de 
begroting een bedrag uittrekt in overeen-
stemming met het nationaal inkomen voor 
de vorming van een fonds onder auspiciën 
van de Verenigde Naties voor onbaat-
zuchtige hulpverlening aan de onderont-
wikkelde gebieden en dit gedurende 
minstens tien achtereenvolgende jaren. 

(H. J. G.) 
Toelichting: 

Het vormen van een internationaal 
fonds om economisch achtergebleven ge-
bieden onbaatzuchtig van 'middelen -te 
voorzien die een snelle economische op-
bouw mogelijk maken, is een bittere 
noodzaak. 

Dit plan is uiteraard origineel noch ver-
rassend. Op gezette tijden wordt het naar 
voren gebracht zonder concrete vormen 
aan te nemen. 

In de Troonrede van vorig jaar werd 
gezegd: „Nederland zal bereid moeten zijn 
tot ruimer medewerking aan programma's 
voor de technische en wetenschappelijke 
hulpverlening en aan de financiering van 
de economische ontwikkeling." 

Minister Luns weet in een rede in de 
V.N. Assemblée op de betekenis welke 
de oplossing van het probleem van de 
onderontwikkelde gebieden heeft voor de 
wereldvrede. Er werd aldaar ook de ver-
zekering gegeven, dat Nederland bereid 
was een ruim aandeel bij te dragen, op 
voorwaarde echter dat andere landen dit 
ook zullen 'doen. 
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PROGRAMMA:  
Zaterdag 23 April. 

14.30 uur Ontvangst door het 

22.00-23.00 
Zondag 24 A 

18.30-19.30 
19.30-22.00 

16.00-18.30 

15.00-16.00 Gemeentebestuur 

Tweede zitting. 

Eerste zitting. 
Broodmaaltijd. 

Bont Programma. 
pril. 

Aanmelding. 

10.00-12.30 Derde zitting. 
12.30-14.30 Warme maaltijd. 
14.30-17.00 Vierde zittin 

AGENDA: 
1. Opening. 
2. Mededelingen, notulen. 
3. Jaarverslagen. 
4. Beginselverklaring. 
5. Statuten *). 
6. Overige voorstellen. 
7. Begroting 1955. 
8. Verkiezing en overdracht. 
9. Rondvraag. 

10. Sluiting. g. 

De vraag is: Wie zal de eerste stap 
ondernemen? Het Tweede Kamerlid Geert 
Ruygers (P.v.d.A.) sprak in Januari voor 
het congres van de P.v.d.A. de hoop uit, 
dat Nederland voortaan op de begroting 
honderd millioen gulden jaarlijks uit zou 
trekken voor hulpverlening aan de onder-
ontwikkelde gebieden. 

De Nieuwjaarsbrief van het Hoofdbe-
stuur van het Humanistisch Verbond me-
moreerde o.a. de steunverlening aan de 
onderontwikkelde gebieden, zonder allerlei 
zelfzuchtige en enghartige motieven. 

VERSLAG 
Financiële Commissie 

Met de rekening van baten en lasten, 
zoals die aan de commissie werd voorge-
legd, voorzien van enkele wijzigingen, die 
na publicatie hiervan moesten worden 
aangebracht, kan de commissie zich ge-
heel verenigen. 

Echter meent de commissie in het bizon-
der de aandacht te moeten vestigen op het 
feit, dat de financiële basis van het Ver-
bond, zo niet precair, toch zeker zorg-
wekkend genoemd moet worden en naar 
wegen zal moeten worden omgezien om 
hierin afdoende verbetering te brengen. 

Naar de mening van de commissie zal 
aan een contributieverhoging niet kunnen 
worden ontkomen om de dreigende tekor-
ten nu en voor de toekomst op te vangen. 

Hoewel de resultaten van „De Ark" 
over 1954 gunstiger waren door een betere 
bezetting, was het niet mogelijk tot een 
sluitende exploitatie te komen, daar zoals 
ook vorig jaar reeds in het rapport op-
gemerkt, mede in verband met de huidige 
toestand van gebouwen en inventaris, nog 
enkele jaren nodig zullen zijn om deze 
extra-onkosten te overbruggen. 

Met de balans per 31 December 1954 
kan de commissie zich eveneens vereni-
gen. Uit de aard der zaak kan zij niet be-
oordelen of de vastgelegde middelen juist 
zijn getaxeerd en geeft zij het Hoofdbe-
stuur gaarne in overweging na te gaan of 
op de post voorraden geen hogere afschrij-
ving dient plaats te hebben. 

De voorbereidingen tot het financieel 
verslag maakten het werk voor de com-
missie zeer gemakkelijk en de uiteenzet-
tingen door de heren Van den Berkhof 
en Kramer gegeven op de door de com-
missie gevraagde punten werden naar 
volle tevredenheid. verstrekt. 

Wij zouden dan ook aan ons verslag 
tekort doen indien wij hieraan niet een 
woord van dank zouden voegen aan het 
adres van de penningmeester en de staf 
van het Centraal Bureau voor het vele 
werk dat zij hieraan heeft verricht. 

De financiële Commissie 1954 

J. VAN DEN BAN 
TH. W. POLET 
JAC. MEESTERS 

Utrecht, 18 Maart 1955  

Aanmeldingsformulier voor niet-afgevaardigden. 

Ondergetekende: 

Adres: 

Woonplaats: 

wenst als niet-afgevaardigde deel te nemen aan het congres op 23 April *) en 
24 April *) met/zonder warme maaltijd en met/zonder logies bij geestverwanten. 
Het bedrag ad f 	 is op postgiro 518457 bijgeschreven. 
Inzenden aan: C. Sanderse, Heyenoordseweg 22 te Arnhem vóór 10 April. 

Handtekening: 

Datum, 	  

*) doorhalen wat niet van toepassing is. 

( 

Congres 1955 
23 en 24 April te ARNHEM 

in Restaurant „Royal", Willemsplein te Arnhem 

Organisatie-comité, secretariaat: C. Sanderse, Heyenoordseweg 22, Arnhem. 
Postgirorekening no. 518457 t.n.v. C. Sanderse, Arnhem, Telefoon: 27126 

(alleen voor dringende zaken). 

Wijze van aanmelding 
Voor gemeenschapsafgevaardigden: 

Door middel van speciale aanmeldings-
kaart annex geloofsbrief, die ieder 
gemeenschapssecretariaat werd toege-
zonden. 

Voor beide categorieën geldt: 
Logies bij geestverwanten is mogelijk. 
Kosten van de niet verplichte warme maaltijd op Zondag, bedragen 1 4,—. 
Betaling hiervan dient tegelijk met de aanmelding te geschieden en wel op boven-
vermelde postrekening. 

Aanmelding kan nog, mits direct, geschieden bij bovenvermeld adres te Arnhem. 
Ook zij, die niet in Arnhem logeren, dienen zich aan te melden. 

*) Wegens verblijf buitenlands tijdens het congres van de inleider en wegens de te 
verwachten tijdnood bij de behandeling van de agenda, heeft het Hoofdbestuur gemeend 
de inleiding over „Humanisme en Sociale Gerechtigheid" te moeten laten vervallen. 

J 
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Voor niet-afgevaardigden: 

Door middel van bovenstaand for -
muller. 



Vl. 
KUNT EEN 

POr2E7 VAN 

ERASMUS 

VERDIENEN Z 

Och, 't is heel eenvoudig. Leden van het Humanistisch Verbond, die nog geen abonné zijn 
op „Mens en Wereld-, zenden wij deze reproductie toe als zij zich voor één jaar abonneren 
op ons TOTAAL VERNIEUWDE BLAD. 
Zij, die reeds abonné zijn, kunnen ook dit mooie portret verdienen door een nieuwe abonné 
te werven. Uiteraard zijn ook niet-leden van. het H.V. welkom als abonné. 

de cabennement,,pry0, 1 
Die valt wel mee. 
Leden betalen slechts f 3,— "per jaar en, indien zij zich nu opgeven, maar f 2,25 fót en 
met December 1955. Niet-leden zijn f 5,— per jaar verschuldigd, of, over het lopende 
jaarslechts f '3.75. 

Zij zullen ongetwijfeld met ons Leggen: 
inderdaad, „Mens en Wereld-  i s actueel en veelzijdig 
en die paar guldens abonnementsgeld per jaar dubbel 

en dwars waard! 

Maar dat kart ook niet anders 'als' (.1 weet wie de 
vaste medewerkers zijn: dr J. C. Brandt. Corstius, 
dr J. Brunzmelkamp, H. G. Cannegieter, Hella Haasse, 
drs H. Herbers, P. Krug, J. B. Meyer, dr, 0. Noorden-
bos, dr J. P. van Praag, dr D. H. Prins>, P. C. J. Reyné 

en/ Mc A. Stempels. . 
Hoofdredacteur is dr H. Bonger, redactie-secretaris 

I. van Straten. 

„MENS EN WERELD-  VERSCHIJNT OM DE VEERTIEN DAGEN. 

VUL ONDERSTAANDE STROOK IN EN DOE DEZE VANDAAG NOG OP DE BUS! 
........................ 	' 

• 
Ondergetekende: 

naam: 

adres: 	....... 

woonplaats: 	  

wenst een abonnement op „Mens en Wereld-. 
De abonnementprijs voor 1955 ad f 2,25 zal worden voldaan per giro`). per postwissel *), 
per kwitantie *). 
*) doorhalen wat niet wordt' verlangd. 

Datum: 

DEZE STROOK ZENDEN AAN: ADMINISTRATIE  .,MENS EN WERELD", 
BLEYENBURGSTRAAT 1, UTRECHT. 
Giro-rekening: 30 49 60 t.n.v. Humanistisch Verbond, Utrecht. 

• 

DIT KEER 
ONTVANGEN OOK 
DE H.V.-LEDEN DIE 
GEEN ABONNE ZIJN 
OP „MENS EN WERELD", 
HET BLAD THUIS 
TER KENNISMAKING. 

.... 	........................................... 	• 

Handtekening: 

(Vierkleurendruk, formaat 31 x 23 cm.) 

EU WEEL MO7rA 

8 

A ccountantsverkl etring 

.Amsterdam, 24 Maart 1955. 
Museumplein 10-12, 
Telefoon 95738. 

Het Hoofdbestuur van 
het Humanistisch Verbond, 
Bleyenburgstraat 1, 
Utrecht. 

Mijne Heren, 

Ingevolge Uw opdracht hebben wij de 
administratie van Uw Vereniging over 
het jaar 1954 gecontroleerd.' 

De uit deze administratie samengestelde 
balans per 31 December 1954, aangevende 
een telling van f 150.952,99 en• de reke-
ning van baten en lasten over het jaar 
1954, sluitende m,.1 aen nadelig saldo' van 
f 3.839,01, werden door ons gecontroleerd 
en 'accoord bevonden onder het voorbe-
hond, dat de volledigheid der per kas ont-
vangen bedragen niet door ons kon wor-
den vastgesteld. 

Hoogachtend, 

PREIJER El DE HAAN 
(w.g.) L. A. Bakker 

VERSLAG 

vierde algemene vergadering 
VaiIl de H UllildniStiSChe 

Jongerene meenschap ri  

Op 5 en 6 Maart 1955 werd in het 
Meenthuis te Blaricum de jaarlijkse alge-
mene vergadering gehouden .van de Hu-
manistische Jongeren Gemeenschap. Een 
honderdtal bezoekers, waaronder ver- 
tegenwoordigers van bevriende organisa-
ties, de afgevaardigden van de gemeen-
schappen alsmede een vijftigtal belang-
stellenden, konden door de voorzitter Ron 
de la Rie welkom worden geheten. 

Namens het Humanistisch Verbond 
sprak de Heer Dr J. C. Brandt Corstius 
o.m. over de prettige wederzijdse samen-
werking. 

Het beleid van het bestuur werd goed 
gekeurd. 

In de vacature van voorzitter, ontstaan 
door het aftreden van Ron de la Rie we-
gens studieredenen, verkoos de A.V. Henk 
Bosselaar uit Delft. 

Na een geanimeerde discussie gaf de 
AN. het nieuwe H.B. als richtlijn voor 
het komende jaar zijn aandacht te beste-
den aan de gemeenschapsvorming i.v.m. 
het grote aantal nieuwe leden dat het af-
gelopen jaar is toegetreden. 

Verder werden de plannen en discus-
sie-onderwerpen voor de komende kam-
pen en weekends uitgewerkt. 

De afgevaardigden naar het congres 
van het Humanistisch Verbond werden 
aangewezen. O.a. werd aan hen Opgedragen 
de financiële steunverlening aan onderont-
wikkelde gebieden op dit congres ter 
sprake te brengen. 

Na de bestuursoverdracht werd deze 
geslaagde vergadering gesloten. 


