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D e woorden „ze moesten . .." vor-
men het begin van een veel ge-

bruikte formule. Als de bestedingsbe-
perking aan de orde is, hoort men al 
gauw: „ze moesten eens . .." en dan 
volgt een of ander goed advies voor de 
regering. Als de dienstregeling van trein, 
bus of tram niet bevalt is het alweer: 
„Ze moesten . . ." Als de atoombom ter 
sprake komt: „Ze moesten . . ." Wie die 
„ze" zijn, is niet altijd duidelijk, soms de 
regering, soms de autoriteiten in het al-
gemeen, en soms ook zo maar „ze". 
Maar in ieder geval is het nooit de spre-
ker zelf, altijd de „anderen". Daarmee 
geeft ieder op zijn tijd uiting aan een 
blijkbaar heel moeilijk te overwinnen 
stukje onvolwassenheid. Zo in de geest 
van het boordeknoopje „dat niet wil". 
Maar toch weten we dat in een bepaal-
de situatie heel goed, dat alleen door 
ieders eigen toedoen nieuwe praktische 
mogelijkheden worden geschapen. Dat is 
de constructieve, de volwassen aanpak. 

Er zijn 1.7 miljoen buitenkerkelijken; 
laten we aannemen 'dat de helft daarvan 
meerderjarig is: dus 850.000. Stel ver-
der dat b.v. 350.000 daarvan niets van 
het humanisme willen weten. Blijven over 
500.000. Men gaat er dan nog vaak 
van uit dat niet meer dan 10 % van de 
mensen in het algemeen zover komen 
dat ze zich moeite en offers getroosten 
voor geestelijke doeleinden. Of die veron-
derstelling juist is, kan buiten beschou-
wing blijven; in elk geval is 10% van 
500.000 uiteraard 50.000. M.a.w. vijf-
tigduizend mensen zouden zeker lid van 
het H.V. kunnen zijn. U mag ook anders 
rekenen. Misschien komt u dan tot ze-
ventigduizend, of dertigduizend. Dat laat-
ste aantal is nog bijna driemaal zoveel 
als het ledental van het H.V. werkelijk 
bedraagt. Er is dus nog genoeg te doen. 
Als dat in onze kring aan de orde komt, 
hoort men al gauw zeggen: „Ze moes-
ten . . ." 

Maar er is maar één manier waarop 
het „moet". Dat is dat de leden zelf de 
uitbreiding van het H.V. ter hand ne- 

men. Dat kan het hoofdbestuur niet doen, 
noch het gemeenschapsbestuur— die kun-
nen de algemene mogelijkheid schep-
pen — maar het aanklampen en overtui-
gen van aspirantleden, dat is een zaak 
van enkelingen, van ieder lid afzonder-
lijk. Als zij het niet doen, gebeurt het 
niet. Natuurlijk, er zijn de huisbezoekers 
(als ze er zijn!) Maar de huisbezoekers 
dat zijn leden. En alle leden kunnen voor 
een bepaald persoon, een kennis, een col-
lega, een vriend, een familielid, huisbe-
zoeker zijn! Huisbezoeker, of in elk ge-
val de man die ze thuis of elders over-
tuigt van de noodzaak van het H.V.-
lidmaatschap. 

Niet door ze hinderlijk te achtervol-
gen of door ze het humanisme aan te pra-
ten, maar door ze eens een keer te laten 
zien dat ze niet afzijdig mogen blijven 
als ze eigenlijk humanist zijn. 

Kunnen ze dan niet evengoed humanist 
zijn zonder lid te worden? Zeker wel! 
Al is het niet ondenkbaar dat hun hu-
manisme door contact met anderen ver-
diept en verrijkt wordt. Maar belangrijk 
is dat niet alle taken van het humanis-
me door ieder afzonderlijk kunnen wor-
den aangepakt. Alleen gezamenlijk kun-
nen we iets doen voor een juiste vorm-
geving van de verhouding tussen christe-
nen en niet-christenen in de staat; b.v. 
op het gebied van echtscheiding, crema-
tie, zondagsrust, openbaar onderwijs, en 
werk onder arbeiders, militairen en ge-
vangenen. Alleen gezamenlijk kunnen we 
in de samenleving een tegenkracht vor-
men tegen vervlakking, kleurloosheid en 
onbevredigende sleur; door middel van 
woord en geschrift, radio en bezinnings-
bijeenkomst, groepsgesprek en kampen-
werk. Alleen gezamenlijk kunnen we de 
medemens in zorgen en moeilijkheden 
terzijde staan door raadslieden, huisbe-
zoekers of ziekenbezoekers, bureaus 
voor levens- en gezinsmoeilijkheden en 
andere organen. 

Maar men — het aspirant lid — houdt 
niet van hokjes of etiketjes! Wij ook niet. 
Doch het is nog geen hokjespolitiek als  

men ook uitkomt voor zijn levensover-
tuiging, ook door zich bij gelijkgezinden 
aan te sluiten. Anders zou men de kleur-
loosheid als hoogste ideaal moeten stel-
len. De verzuiling begint pas als men het 
gehele maatschappelijke leven op grond-
slag van de levensovertuiging gaat op-
delen. Dat willen wij beslist niet. Onze 
aaneensluiting is geen afsluiting. We zoe-
ken wat verbindt. En we kunnen dit te 
beter doen, omdat men weet, wat men 
aan ons heeft. Tegelijk is ons humanisme 
zo ruim, dat iedere buitenkerkelijke hu-
manist er een plaats in vinden kan. Het 
argument van de „hokjesgeest" is een 
vooroordeel of een misvatting. Men zou 
trouwens vreemd opkijken als het H.V. 
zijn .belangrijke werk niet langer deed. 

Want dat werk is belangrijk! Men kan 
zich moeilijk indenken hoeveel het Ver-
bond betekent in het leven van tallozen, 
die er steun, vertrouwen en bezieling aan 
ontlenen. Maar even belangrijk is de sti-
mulerende werking op andere groepen en 
instellingen: kerken, partijen, belangenor-
ganisaties, regeringsinstanties. Heel vaak 
wordt het inzicht van de humanisten ge-
vraagd en gegeven. Ze hebben niet al-
leen een eigen gezicht gekregen, maar 
men kan ze ook vinden en betrekken in 
de meningsvorming. Men verwacht dat 
ze hun partij spelen. En dat doen ze ook 
op het gebied van opvoeding en onder-
wijs, sociaal leven en menselijke proble-
men. Ook internationaal. Het atoombom-
probleem kon deze zomer in Londen, 
met mannen als H. J. Muller, de grote des-
kundige op dit terrein in ons midden, met 
gezag en constructief worden aangepakt. 
Daar zal men nog meer van horen. 

Maar daarvoor is het een levensnood-
zaak dat de humanistische beweging in 
toenemende mate namens alle buitenker-
kelijken spreken kan. Werkelijk een le-
vensnoodzaak, dat wordt in eigen kring 
te weinig beseft. Trouwens, zonder meer 
mensen en middelen dreigen we onder 
onze taken te bezwijken. Ook dat is geen 
loos woord! Daarom wordt van ieder lid 
verwacht dat hij daadwerkelijk meewerkt 
om de voortzetting van onze gezamen-
lijke arbeid mogelijk te maken. Dat wil 
zeggen, dat hij het humanisme, ook als 
georganiseerde beweging, meedraagt en 
mee uitdraagt. 

Het is de moeite waard! 
J. v. P. 

Een jubileum.  

Op 1 september herdacht Mej. Wolf op het 
Centraal Bureau het feit, dat ze 10 jaar in 
dienst van het Verbond was. Voor haar nauw-
gezette plichtsbetrachting gedurende die tijd 
werd ze door het Hoofdbestuur met een ca-
deautje gehuldigd, terwijl ook haar collega's er 
de nodige aandacht aan besteedden. Namens 
„In en Om", nog vele jaren! 

het Ilitmanisisch Verbond 
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Kort verslag 
Topkaderconferentie 

Deze keer werd de gebi-uikelijke halfjaar-
lijkse TKC in het Erasmushuis gehou-

den, teneinde de deelnemende gewestbestuur-
ders in de gelegenheid te stellen, deze aan-
winst eens aandachtig te bekijken. Dit vormde 
echter slechts een bescheiden onderdeel van 
het program, dat op 28 en 29 september werd 
behandeld. In het centrum van de aandacht 
stond de ledenwerving, waarbij het 'hoofdbe-
stuur voorstelde hieraan in het komende sei-
zoen meer dan gewone moeite te besteden. In 
zijn inleiding wees voorzitter van Praag erop, 
dat er geen sprake voor enig pessimisme be-
hoeft te bestaan, omdat bij het invoeren van de 
nieuwe contributie rekening was gehouden met 
enige achteruitgang. Deze achteruitgang is 
echter veel minder dan verwacht werd. 

Toch moet er een ernstige poging gedaan 
worden, om het ledental op te voeren. De enor-
me betekenis die het humanisme heeft gekre-
gen, niet alleen in Nederland maar ook inter-
nationaal geeft het Verbond recht op de steun 
van een veel groter aantal buitenkerkelijken. Het 
is deze groep, die zegt er helemaal achter te 
staan, tot wie wij ons in de eerste plaats heb-
ben te wenden. 

Na de toespraak van de voorzitter heeft een 
forum getracht een voorlopig antwoord te .ge-
ven op een vijftal vragen, die aan de deelne-
mers van de, conferentie reeds eerder waren 
voorgelegd. In secties werd hierover gediscus-
sieerd, waarbij de gewestbestuurders tot de over-
tuiging kwamen, dat in de gemeenschappen 
veel meer activiteit zou kunnen worden ont-
plooid, indien naast de besturén enkele leden 
zich met de propaganda zouden bezighouden. 
Om hiertoe de leden aan te moedigen, zal een 
aantal hunner op enige weekeindrbijeenkomsten 
in- november op „De Ark" worden uitgenodigd, 
om in gezamenlijk overleg met leden van het 
'hoofdbestuur een actie te beramen. 

Men was verder van mening, dat naast de 
bestaande brochures een extra-nummer Van 
„Mens en Wereld" goede diensten zou kunnen 
verrichten, zodat gepoogd zal worden een der-
gelijke uitgave te verzorgen. 

Nogmaals werd de nadruk gelegd op de nood-
zaak, dat de gemeenschappen een bindend ele-
ment behoren te zijn, opdat men er zich ook 
zal thuis voelen. Dit stelt aan de activiteit en 
fantasie van de gemeenschapsbestuurders hoge 
eisen, waarbij ze echter voortdurend kunnen 
teruggrijpen op de schat van gegevens, die in de 
verschillende rapporten zijn neergelegd. 

Op de gewestelijke vergaderingen, die inmid-
dels hebben plaatsgevonden, zal met de bestuur-
ders der gemeenschappen worden besproken, 
op welke wijze de actie voor meer leden zal 
worden gevoerd. Nagegaan zal vooral worden, 
hoe een actieve groep' van werkers kan worden 
gevormd. 

Ni e u we uitgaven 
Voor ouders, maar niet alleen voor hen is 

belangrijk het boekje „Onze Kinderen tussen 
Humanisme en Christendom" van de hand van 
ons oud-hoofdbestuurslid, Mevr. A. J. Groen-
man-Deinum. Een pracht gelegenheid om hier-
over eens een paar gespreksavonden te houden. 

Verschenen is ook het boekje „Humanisme 
en Rede", dat na een inleiding van Dr. van 
Praag een vijftal opstellen bevat van Prof. ten 
Have, Dr. Daan, Prof. Libbe van der Wal, 
H. J. Blackham en Dr. Bonger. Naast de vroe-
gere uitgave van „Humanisme en Religie" 
vormt dit werkje een onontbeerlijke handlei-
ding voor wie zich in de vele aspecten van het 
humanisme wil verdiepen. 

V rijdagmiddag, 26 juli 1957 werden 
alle deelnemers aan dit congres, t.w. 

348 personen uit 21 landen, door dr. J. P. 
van Praag, als voorzitter van de I.H.E.U., 
en door de heer Morris Ginsberg, als voor-
zitter van de British Ethical Union —, wel-
kom geheten. 

De Nederlandse delegatie bestond uit 
12 gedelegeerden, t.w. de dames mevrouw 
H. A. Polak—Schwarz en mevrouw A. 
C. Terpstra—Heinrich — en uit de heren 
J. Bijleveld, prof. T. T. ten Have, W. 
C. Koppenberg, B. J. Max, P. A. Pols, 
dr. J. P. van Praag, dr. B. W. Schaper, 
prof. dr. G. Stuiveling, prof. dr. L. G. van 
der Wal en J. van den Ban. Verder waren 
er nog 21 Nederlandse deelnemers aan 
het congres, waaronder mr. dr. J. In 't 
Veld. 

Onder de buitenlandse deelnemers waren 
o.a. prof. L. de Coninck uit België, prof. 
M. L. Lieber uit Frankrijk, prof. R. Gen-
schel uit Duitsland, prof. Yukiari Sega-
wa uit Japan, mrs. Margaret Knight en 
mr. J. Reeves uit Engeland en mr. Sidney 
H. Scheuer uit de Ver. Staten. 

Des avonds hield Lord Boyd Orr, F.R.S. 
een belangwekkende rede over „Mankind 
Now". De voorzitter, Julian Huxley, 
F.R.S. leidde hem in. 

Zaterdag werden de deelnemers door 
het lid van het Lagerhuis J. Reeves, M. P. 
in het Lagerhuis ontvangen. Aan het diner 
werd gesproken door prof, G. Stuiveling, 

Buitenkerkelijken en 
bevolkingsregister 

Het komt nog, al eens voor, dat mensen, die 
de band met een kerkgenootschap hebben ver-
broken, dit niet op hun kaart in het bevol-
kingsregister laten wijzigen. Daar ontstaan geen, 
onaangenaamheden uit, maar daardoor klop-
pen de cijfers niet meer en over het algemeen 
stellen buitenkerkelijken er toch wel prijs op, 
dat ook in de statistiek tot uitdrukking komt 
hoeveel procent buitenkerkelijken er in Neder-
land zijn. 

Daarom is het wel gewenst, dat men bij het 
bevolkingsregister verzoekt, om de gegevens in 
overeenstemming met de huidige toestand te 
wijzigen. In de meeste gevallen wordt dit ver-
zoek zonder meer ingewilligd, maar de betref-
fende ambtenaar kan eisen, dat men ook aan-
toont, zijn lidmaatschap van het kerkgenoot-
schap te hebben opgezegd. In dat geval is het 
nodig, dat men over een afschrift of fotokopie 
van een schriftelijke opzegging beschikt of over 
enig ander stuk, waaruit dit blijkt. 

Nieuwe a ministrateur 
Sedert enige maanden is F. van den Berkhof, 

die gedurende de oprichting van het Verbond 
op het Centraal Bureau in Utrecht zetelde, ver-
vángen door de heer J. van den Ban. Wij wen-
sen hem veel succes bij zijn zware taak, waar-
bij zijn ervaring van gemeenschapsbestuurder 
in Amsterdam hem ongetwijfeld van pas zal 
komen. 

mrs. Margaret Knight en Sidney H. 
Scheuer. 

Prof. Ten Have uit Amsterdam hield 
op zondagmorgen een zeer interessante le-
zing over „Het Humanisme in onze tijd", 
die door zeer velen werd gevolgd. 

Het hoogtepunt was wel de openbare 
bijeenkomst op dinsdagavond, waar voor 
een stampvolle zaal gesproken werd door 
dr. T. P. van Praag, J. Bronowsky, direc-
teur van de National Coal Board, John 
Strachey, P.C., M.P., lid van het Lagerhuis 
en oud-minister en door de geneticus en 
nobelprijswinnaar H. J. Muller, welke 
laatste een beklemmende rede hield over 
de positie der mensheid door de huidige 
stand der wetenschap met betrekking tot 
het atoomonderzoek.. 

Opmerkelijk was het in de op woens-
dag, 31 juli gehouden slotzitting geno-
men initiatief om, naast de vele speciale 
conferenties van politici en technische 
deskundigen, een internationale conferen-
tie op het hoogste niveau voor te berei-
den van leidende figuren op sociaal en 
geestelijk gebied. Zij zouden in een kriti-
sche en onbevangen geest, niet gebonden 
aan enigerlei ideologie, het hele probleem 
van de atoom-energie in al zijn morele en 
politieke aspecten moeten onderzoeken 
om daarmee aan een vreedzame oplossing 
mede te werken .van een vraagstuk voor 
de gehele mensheid. 

De I.H.E.U. mag terugzien op een zeer 
geslaagd congres., 

„De Ark" Nunspeet 
Het vakantieoord is gesloten van 1 t.m. 20 

december 1957. 

Kerstkamp 1957 

Ook dit 'jaar zal op ‘„De Ark" te Nunspeet 
een Kerstkamp worden belegd. De leiding zal 
berusten bij de heer en mevr. Chr. Bosman, 
Hectorstr. 28 II te Amsterdam. Het kamp be-
,gint,24 dec. te 17 uur en eindigt 26 dec. d.a.v. 
(na de warme maaltijd van 18 uur) 

Evenals in voorgaande jaren zullen gezellig-
heid, verdieping en culturele aspecten ieder hun 
deel krijgen. Het definitieve programma zal nog 
later bekend gemaakt worden. 

De prijs bedraagt f 15,— 

Schriftelijke aanmelding dient te geschieden 
voor 1 december aan „De Ark" • Belvédère-
laan 14 Nunspeet. 

Leden van het Humanistisch Verbond, die 
zich vóór 15 november opgeven genieten voor-
rang bij de deelname. In verband hiermede 
wordt u verzocht bij de opgave te vermelden of 
u lid bent van het HV of niet. 

Zoals bekend worden kinderen jonger dan 16 jaar niet toegelaten. 

U wordt verzocht bij uw aanmelding te ver-
melden of u samen met vrienden of kennissen 
komt. Wanneer u dan in uw brief alle namen 
en adressen vermeldt, bespaart u ons veel werk 
bij de indeling der kamers. 

Het tweede congre,t, van de „Internaliona Humanist 
and Ethica! Union" te Londen 
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Langeweg 8 
Wagelerstraat 16 
Kiplaan 23 
Erasmusweg 137 
v. Boelenlaan 1.2 
Beckumerstraat 50 
Asterstraat 9 
ten Katelaan 7 
Haansberg 33 
Hazenkamp 33 

Zuiderdiep 358 
Westfriesedijk 50 
Opwijckstraat 24 
Joz. Israelslaan 206 
Julianastraat 55 

Apeldoorn 
Enschede 
Den Haag 
Den Haag 
Beetsterzwaag 

. Hengelo (0.) 
Hengelo (0.) 
Hilversum 
Brunssum 
Brunssum 

2e Exloërroond 
Winkel 
Voorburg 
Rijswijk 
Zwolle 
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Nieuws uit de gemeenschappen 

De zomerrust heeft Den Haag niet be-
let, om 43 nieuwe leden in te schrijven. 
De voortdurende activiteit van deze ge-
meenschap draagt vruchten. 

In het Gooi gaat men ook zijn best 
_doen. Op voorstel van Laren/Blaricum 
zullen de Gooise gemeenschappen dit 
seizoen samenwerken om het humanisme 
te verbreiden. In Bussum en Hilversum 
werd al gestart met openbare bijeenkom-
sten, waar ook Humanitas en H.J.G. aan 
meewerkten. 

Leeuwarden heeft goede ervaringen 
opgedaan met bijeenkomsten voor vrou-
welijke leden. Ze gaan er dus mee door 
en zijn begonnen met een gezamenlijk 
reisje naar: Beetsterzwaag. Dok hier zal 
men zich gaan inspannen om meer le-
den te krijgen onder het motto „te wa-
pen, lui, te wapen". 

In tmmen is de eerste bijeenkomst 
met de algemeen-voorzitter al achter de 
rug. In deze snel groeiende gemeente 
liggen vele kansen, die ze daar ook we- 
ten te benutten. 	 f 

Wageningen wist aan de openings-
avond een bijzondere attractie te verle-
nen, door de jongeren van de H.J.B. 
een lekespel te laten opvoeren. Er wordt 
een enquête gehouden, teneinde iets meer 
van de leden te weten te komen. 

In Amsterdam vond een gespreksavond 
plaats tussén een aantal top-figuren uit 
gereformeerde, vrijzinnige, katholieke en 
humanistische kring. Een voortreffelijk 
idee, dat in andere gemeenschappen (o.a. 
Den Haag) veel heeft bijgedragen tot het 
wegnemen van allerléi misverstanden over 
het humanisme en het Verbond. Hoewel 
ook hier steeds nieuwe leden worden inge-
schreven, verdwijnen er ook nog al wat. 
Humanisten verhuizen blijkbaar graag. 

Apeldoorn kwam niet een sombere 
mededeling. Het voortreffelijk uitgevoer-
de maandblad gaat verdwijnen. Het kost 

J. Veldhuijzen 
G. Brettschneider 
Dr. D. H. Prins 
Mevrouw A. Treurniet 
D. Dijkstra 
Mevrouw A. van Engers 
P. Rogge 
J. C. van Nek 
S. de Vries 
Mevrouw P. Last 

R. Israels 
N. Peetoom 
Mevrouw A. Geerts 
B. Jonker 
C. P. v. cl. Klooster 

te veel en de leden werkten niet mee. Als 
ze het straks missen, komen ze misschien 
tot betere gedachten. 

Je moet het de mensen maar zo mak-
kelijk mogelijk maken dacht men in 
Haarlem, en gaf het winterprogramma in 
een zeer handig formaat uit. Ieder lid 
kreeg 2 exemplaren, niet voor het ver-
liezen maar om door te geven. 

In Amersfoort zal o.a. een gespreks-
groep worden gevormd, om te praten 
over „wooncultuur". Geen overbodige 
weelde in een stad waar de nieuwe flats 
overal opschieten. 

En tenslotte: 3 bussen met deelnemers 
uit Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en 
Dordrecht tro,icken er 1 september op uit 
naar „Het Afoom". Schiphol bereikten wij 
echter pas in de loop van de middag, daar 
eerst een bezoek aan Aálsmeer gebracht 
werd. Tijdens het kopje koffie bij „De 
Hoge Wilgen", spoorde voorzitter Danz 
de aanwezige leden aan een werkelijke ge-
meenschap te vormen en hiertoe elk het 
zijne bij te dragen. Een boottocht op de 
Westeinderplas, die alleen de reis al waard 
was, moest gezien het grote aantal deelne-
mers in twee groepen gemaakt worden. De 
niet-varenden waren hierdoor in de ge-
legenheid de tuinen van Aalsmeer en een 
een dahliakwekerij te bewonderen. Plu-
vius liet gedurende deze paar uur geluk-
kig verstek gaan. Het bestuur hoopt dat 
de prettige geest die op deze tocht heerste 
het kenmerk zal worden van het komende 
winterprogramma, dat voor Rotterdam op 
22 september in „Ons Huis" is gestart. 

Inmiddels zijn de gemeenschappen Rot-
terdam, Schiedam en Vlaardingen, ertoe 
overgegaan, gezamenlijk een maandblad 
„Binding" uit te geven. Nu deze steden 
door de bouwactiviteit in het Westen vrij-
wel in elkaar gegroeid zijn, krijgen de ge-
meenschappen ook meer contact met el-
kaar en is deze eerste stap op weg naar 
een intensieve samenwerking toe te 
juichen. 

In Memoriam Ir. P. Schut.  
Op 24 oktober overleed ons oud-hoofd- 
bestuurslid ir. P. Schut. Het Humanistisch 
Verbond heeft veel aan hem te danken. 
Hij had een werkzaam aandeel in de voor-
bereiding van de oprichting van het Ver-
bond in 1946 en hij bewerkte, dat het door 
hem reeds op 7 juni 1945 in het leven ge-
roepen Religieus Humanistisch Verbond 
te Amersfoort zich omvormde tot een 
plaatselijke gemeenschap van het Ver-
bond. 

Van de oprichting af maakte hij deel 
uit van het hoofdbestuur tot in 1955, toen 
hij als hoofdbestuurslid bedankte wegens 
een verschil van mening terzake van de 
wijze van behandeling van het rapport 
van de commissie tot hertiening van de 
beginselverklaring. Daarnaast was hij 
werkzaam in vele commissies, werkte -
mede aan een aantal rapporten en andere 
uitgaven van het Verbond, terwijl hij ook 
talloze malen als spreker voor de gemeen-
schappen optrad. 

Schut gaf zich ten volle aan het huma-
nisme, waarvan vooral de maatschappe-
lijke zijde zijn belangstelling had. Ook het 
kritische geluid, dat hij af en toe liet ho-
ren, was een uiting van zijn behoefte om 
zijn humanistische opvatting uit te dragen. 

Hij was een felle strijder voor gerech-
tigheid, een onvermoeide geest van profe-
tische allure, van wie het Verbond en de 
gemeenschap Amersfoort op 28 oktober 
in Westerveld afscheid namen. 

HOOFDBESTUUR 

Vakbeweging en Verbond 
Gezamenlijke gtudieconferentie 

T n het bijzonder zij die lid zijn van één 
1 van 'de bij het N.V.V. behorende 
vakbonden zullen lubt genoegen verne-
men, dat deze organisatie in samenwer-
king met het Humanistisch Verbond op 
„De Ark" een conferentie houdt op 4, 
5 en 6 november. 

Men wil in gespreksgroepen praten 
over drie inleidingen met als onderwer-
pen: 

a. Wat is humanisme? 
b. De maatschappij-opvatting van het 

humanisme. 
c. Wat doe je met een levensovertui-

ging? 

Bezoeken aan het militair tehuis van 
het Thuisfront en hèt Kriiller-Mullermu-
seum staan ook op het programma. 

De deelnemers zullen door de bij het 
N.V.V. aangesloten organisaties uit het 
lagere kader worden aangewezen, ter-
wijl men, om de openheid van het ge-
sprek te bevorderen er op wijst dat niet 
alleen humanistisch gezinden behoeven 
deel te nemen. 

We kunnen ons over deze belangstel-
ling voor het humanisme in de kringen 
van de vakbeweging alleen maar verheu-
gen. 

Apeldoorn 
Enschede 
Den Haag 
Den Haag 
Friesland 
I lengelo (0.) 
Hengelo (a) 
Hilversum 
Limburg 
Limburg 
Musselkanaal/ 

Stadskanaal 
Nw. NiedorP 
Voorburg/Rijswijk  
Voorburg/Rijswijk  
Zwolle 
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Lis _ van ]oe men en Brochures LEZING A.V.R.O. 

Op maandag 11 november a.s. van 
15.15 tot 15.30 spreekt 

Mevr. A. Groenman-Deinum 

voor de A.V.R.O. microfoon over het 
onderwerp 

„Kinderen vragen" 
U luistert toch ook? 

Derde verantwoording 
over 1957 

over de maanden juni, juli, aug., sept. en okt. 

Opbouwfonds: 
R. H. te W. f 2.-, B. te A. f 50.-, H. S. te 

D. f 318.50, L. M. te 's-G. ,f 25.-, H. G. te 's-G. 
f1.-,M. v. E. te W. f 100.- J. v. d. A. te D. 
f.1.20, R. D. B. te 's-G. f 100.-,,  J. P. v. P. te V. 
f 720.- C. H. S. te D. f 323.44, E. C. H. N.-G. 
te R. 	P. J. de K. te R. f 25.-. 

Volgens vorige verantwoording .. f 1.233.16 
Bij 	  „ 1.668.14 

Totaal januari t.m. okt. 1957 	 f 2.901.30 

Fonds C.G.R.: 
J. R. v. D. te 's-G. f 300.-, „Hulpfonds" te 

K. a.d. Z. f  500.-, „De Bijenkorf" te K. a.d. Z. 
f 1.000.-, H. P. te U. f 250.-, D. W. S. te H. 
f 500.-, A. M. te E. f 500.-. 
Totaal januari t.m. okt. 1957 .... f 3.150.- 

Kort Verslag 
van de hoofdbestuursvergadering 
op 14 september 1957 in Utrecht. 

Bij de opening verwelkomt de voorzitter in 
het bijzonder Mevr. Treurniet, die na haar 
ziekte voor het eerst weer aanwezig is. Notu-
len en ingekomen stukken worden afgedaan, 
terwijl ter kennis wordt gebracht, dat een no-
ta over kunstmatige inseminatie aan de leden 
van de Tweede Kamer en de pers werd gezon-
den. Aan „Mens en Wereld" zal worden ver-
zocht hieraan eveneens aandacht te besteden. 
Gebleken is, dat de achteruitgang in het le-
dental tot stilstand is gekomen. Mededeling 
wordt gedaan over de voorbereidingen voor de 
ledenwerfactie, waarbij vooral het accent zal 
worden gelegd op het vormen van kernen in de 
gemeenschappen. Een drietal bijeenkomsten met 
de kernen in november worden goedgekeurd. 

Uitvoerig wordt gediscussieerd over de nota 
inzake de kosten van het Erasmushuis. Door al-
lerlei tegenvallers is de begroting belangrijk 
overschreden. Maatregelen tot dekking worden 
besproken. Het HB-lid van Erp wordt gemach-
tigd alles te doen wat nodig is inzake de op-
richting van de Stichting Steunfonds Practisch 
Humanisme. Het jaarverslag van de CoPraHu 
evenals het verslag van de IHEU worden voor 
kennisgeving aangenomen. De stellingen inza-
ke het godsdienstonderwijs op de openbare 
scholen worden onder de loep genomen en bij-
gevijld. Begonnen wordt met de bespreking van 
het Rapport Studiemogelijkheden. De verdere 
behandeling wordt verwezen naar de volgende 
vergadering, teneinde de HBleden in de gele-
genheid te stellen hun eventuele bezwaren op 
papier te zetten. De nota over de crematie 
wordt in zijn formulering enigszins gewijzigd. 
Bij de rondvraag wordt besloten het boekje 
„Humanisme en Rede" dat juist van de pers 
kwam, als onderwerp voor de gewestelijke stu-
diedagen te gebruiken. 

Th. W. Polet. 
org. -secretaris. 

Prijs: 
Algemeen 
Bibliografie van het Humanisme, 

door Dr. Kwee Swan Liat 	f 3,90 

Modern Humanisme, 
door Dr. J. P. van Praag 
(overdruk uit Scientia, deel I, hoofd- 
stuk III) 

Humanistische Gedachten, 
10 radiolezingen 

Bouwstenen tot de Geschiedenis van het 
Humanistisch Verbond, 

door Dr. H. Bonger 

Jubileum-brochure, 
bevat een overzicht van de activiteiten 
van het Verbond 'gedurende de eerste 
tien jaar van zijn bestaan 	„ 0,50 

Statuten en Huishoudelijk Reglement „ 0,25 

Het Humanistisch Verbond antwoordt. 
Antwoord op het rapport van het 
Centrum voor Staatkundige Vorming: 
„Overheid en Humanistisch Verbond" „ 

Toelichting op Beginsel en Doel. 	P! 

Wat ben ik eigenlijk? 	 2, 

Een verrassende ontmoeting. 	 P! 

Iphigeneia in Argos, 
door Libbe van der Wal 

Mens en Lied. 
*Reproductie Erasmus, 

(in vierkleurendruk) 
Humanisme en Rede, 

een serie opstellen van 
J. P. van Praag: Inleiding 
T. T. ten Have: Rationeel humanisme 
Albert Daan: Het begrip rede 
Libbe van der Wal: De draagkracht 

van de rede 
H. J. Blackham: De toets der rede 
H. Bonger: Verdraagzaamheid en 

rede 

Humanisme en Religie, 
een serie opstellen van 
J. P. van Praag: Inleiding 
D. H. Prins: Religie en Beleving 
P. Schut: Rede en Religie 
G. H. Streurman: Mens en Kosmos 

bij Goethe 
H. Redeker: Religieus Existentialisme 
Kwee Swan Liat: Oosters Humanisme 

Humanisme en Socialisme 
door Prof. Mr. H. R. Hoetink 

Beschouwingen 

Over Waarde en Norm in het Humanisme 
door Dr. P. A. Diets 
(overdruk uit „Mens en Kosmos") 	„ 0,35 

Een Poging tot Plaatsbepaling, 
door Dr. J. P. van Praag 

Cursus Geestelijke Verzorging op 
Humanistische Grondslag 

door Dr. J. P. van Praag 

Echt en Onecht in Geloof en Ongeloof, 
door Prof. Dr. T. T. ten Have 

Oud-Indische Mystiek, 
door Prof. Dr. B. Faddegon 

Uit de Schat van Hellas, 
door Prof. Dr. D. Loenen (3 lezingen) 

*Uitgegeven door anderen. 

*Rooms Gevaar of Katholiek Recht, 
door Dr. E. Brongersma en Dr. 0. 

Noordenbos 

*Ontmoeting tussen Oost en West, 
door Dr. Kwee Swan Liat gec. 

Prijs: 

f 6,90 

„ 6,50 
ing. „ 4,90 

*Geloof en Ongeloof, 
door M. G. Warffemius „ 4,25 

*Het Menselijk Leven, 
eenvoudige zedenleer, 
door A. Vloemans „ 3,90  

Praktische vragen 

The International Humanist and Ethical 
Union and its Member Organizations „ 1,75 
Onze Kinderen tussen Humanisme en 
Christendom, 

door A. J. Groenman-Deinum „ 0,75 
De Idee van de Openbare School, 

door Dr. J. C. Brandt Corstius „ 0,60 
Rapport Bijbelonderwijs, 

Rapport van een commissie, ingesteld 
door het Hoofdbestuur van het Hu-
manistisch Verbond 0,20 

Rapport Huwelijk en Echtscheiding 0,25 
Rapport Eed en Belofte „ 0,25 
*De Achtergrond van ons Opvoedingswerk, 

door H. J. J. Lips 	 „ 0,50 
Humanisme en Sociale Gerechtigheid, 

Rapport van een commissie, ingesteld 
door het Hoofdbestuur van het Hu-
manistisch Verbond 1,25 

Rapport Laagontwikkelde Gebieden, 
Rapport van een commissie, ingesteld 
door het Hoofdbestuur van het Hu-
manistisch Verbond 0,25 

*Uitgaven van het Nederlands Gesprek 
Centrum: 

1. Wat wil het Nederlands Gesprek 
Centrum?" 

2. Arbeid en Eigendom 
3. Idealen en Opvoeding 

,, 

„ 
1,- 
1,50 
1,50 

4. Staat en Cultuur 	 „ 1,50 
5. Centralisatie 	en 	Decentralisatie 1,50 
7. Filosofie en Geloof „ 1,50 
8. Conceptie-regeling 1,50 
9. Het Samenleven in Nederland „ 1,50 

10. Kerk en Staat ,, 1,50 
11. De Sport in onze Samenleving ,, 1,50 
15. Wezen en Grondslagen van het 

Recht 
,, 1,50 

Periodieken 

Mens en Wereld, 
verschijnt om de veertien dagen. 
Abonn. per jaar voor leden 

voor niet-leden 
„ 3,50 

Woord van de Week, 
tekst van de radiolezingen. 
Verschijnt wekelijks. 
Abonn. per jaar 

Rekenschap, 
verschijnt vier maal per jaar. 
Abonn. per jaar „ 7,50 

• 

„ 1,75 

„ 1,25 

„ 1,90 

0,90 

0,25 

0,25 

0,25 

„ 3,50 

„ 0,25 

„ 0,50 

2,15 

9, 1,90 

„ 0,50 

„ 0,40 

„ 2,50 

„ 0,75 

„ 0,50 

„ 0,30 

(Voor donateurs en contribuanten 
van de Stichting Socrates en voor 
studenten f 6,- per jaar) 

Deze uitgaven zijn verkrijgbaai bij de Gemeenschappen en bij het Centraal Bureau Humanistisch 
Verbond, Oudegracht 152, Utrecht. Tel. 10163, postgirorekening 304960. 
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