
HET HUMANISTISCH VERBOND
WAARDIG EN HARTELIJK
Zowel op een waardige manier als op een bijzonder hartelijke wijze
heeft het Verbond afscheid genomen van zijn scheidende voorzitter van
Praag. De hele avond van de tweede congresdag op 17 mei was ervoor
bestemd en nauwkeurig voorbereid. Maar al te dikwijls ontaarden dit
soort gebeurtenissen in eindeloze toespraken, waarbij in alle toonaarden
de lof van de persoon in kwestie wordt gezongen. Bij dit afscheid ging
het anders, bet aantal toespraken was van te voren vastgelegd en het
was vooral het werk dat door de aftredende voorzitter verricht was,
waarover werd gesproken en veel minder over de man zeif. Dat hoefde
ook niet, want iedereen weet dat hij zich in en door zijn werk voor het
humanisme heeft gemanifesteerd.

Natuurlijk werden er vele vriendelijke woorden gesproken, maar bet
was nergens overdreven. De avond werd geopend door 2e voorzitter
Spigt op de onnavo!gbare wijze waarvan hij bet geheim bezit, met een
gek grapje aan het einde. Er werd cen speciaal voor deze gelegenheid
door Herman Strategier gecomponeerd koorwerk op een tekst van
Erasmus uitgevoerd, waarvan vooraf de partituur door secretaris van
Dooren aan van Praag was overhandigd. Een toespraak van Brandt
Corstius, ook een van het eerste uur, waarin de hele geschiedenis van
ontstaan en ontwikkeling van het Verbond, bet Verbond van van Praag
nog eens werd gememoreerd. En het belangrijk moment van de aanbie-
ding van enkele geschenken van heel bijzondere aard. Een bundel essays
van zowel Nederlandse als buitenlandse humanisten, die onder de door
van Praag zeif gekozen titel , ,De dag ligt nog voor ons" voor iedereen
verkrijgbaar is. Een bedrag van ruim f 20.000.— bestemd voor bet
,Fonds Dr. J . P. van Praagprijs' dat bedoeld is om publicaties over het

humanisme aan te moedigen. En 2 dikke delen, bestaaride uit brieven
van mensen, die alien nan van Praag persooniijk bekend waren en die op
hun eigen manier van hun opvattingen over het humanisme en de taak
van de voorzitter daarbij mededeling deden.

Na de pauze en een conference kregen enkelen de gelegenheid om in
cen korte toespraak iets over van Praag en zijn werk te zeggen. Het was
een bont gezelschap, eerste de voormalige secretaris van de Humanis-
tische Internationale, de Engelsman Blackham, die jarenlang in die IHELI
met van Praag heeft samengewerkt, vervoigens als protestant prof. dr.
Berkhof, die een bijzonder geestige tocspraak hield, d'Angremond,
voormalig raadsman van het Verbond als persoonlijke vriend, de bis-
schop van Breda, mgr. Ernst, die vaststelde dat er in zijn kring wel iets
veranderd was t.a.v. het humanisme en het H.V. en tenslotte prof. dr.
L. de Coninck, de voorzitter van het Belgische Verbond.

Een kort dankwoord van van Praag en daarna sluiting door zijn op-
volger mr. Rood. Alles zonder sentimentaliteit, want tenslotte gaat van
Praag zich niet in rust terugtrekken, maar hoopt hij nog lang aan de
ontwikkeling van het humanisme te werken. Na afloop van het congres
op zondagmiddag had iedereen nog gelegenheid hem en zijn vrouw de
hand te drukken en tevens de nieuwe voorzitter en zijn echtgenote
sterkte toe te wensen. Want dat zal wel nodig zijn om eert figuur als
Jaap van Praag op te volgen.
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HET HOOFDBESTUUR
BESPRAK.

onder meer de voorziening in ver-
schillende vacatures en veranderingen
in de bezetting. Over enkele rnaan-
den komt er cen nicuwe hoofdredak-
teur voor ,.Mens en Wereld'. omdat
Constandse gevraagd heeft hiervan
te worden ontlast. Een goede opvol-
ger in de persoon van de heer Vo-
gel, cen ionge journalist is a! gevon-
den. Er ml ook een verschuiving
plants vinden van vcrkzaamheden
tussen de lunctionarissen v. d. Hulle
en Schonk. De gemeenschappen wor-
den hierover nog inge!icht.
Aan de publicitcit, zowel schriltelijk
als via radio en tv, zol hoge priori-
teit worden gegcven. Enkele H.B.-le
den gaan zich hicr in bet bijzonder
nice bezig houden. Gercgcld zal aan-
dacht ann het in 1971 te houden in-
ternzutionale congres in Boston be-
steed worden.
Ecu he!angrijk onderwerp van ge-
sprek is voortdurend de op Ic richten
middelen-stichtingen. zoals deze al in
de Beleidsnota zijn aangekosidigd. Nu
bet congres zich met de conclusies
van de nota heeft verenigd. kan daur-
nice worden voortgcgaan. Er zijn al
een aantal mensen uitgenodigd om in
de betrcffende besturen plants te ne-
men.
Door bet hoofdbcstuur is ook ge-
tracht te bemiddclen tussen VPRO
en AVRO over de uitzending .,Dczc
dog' van eerstgcnoemde orgauisae,
helaas zonder succes.
Dc voorbereidingen voor bet corigrcs
hebben ook dit keer weer een groot
dccl van de besprekingen in beslag
genomen, moar nok san de uitvoe-
ring van de belcidsnoti verd ge-
dacht. Er liggen verschillende voor-
stellen op talel die aandacht vraqen
en spoedige bcslissingen. Maar be-
grijpelijk is dat met deze beslissingen
gcwacht werd tot bet hoofdbcstuur,
ná het congrcs met enkele nieuwc le-
den is versterkt, zodat ook dezen hun
zegje kunnen zeggen.
Dc nicuwe bestuursleden komen be-
paald niet in cen opgemaakt bed, er
zijn een aantal vraagstukken waar-
mce ze onmiddellijk geconfronteerd
worden en hun meningen kunnen in-
brengen .....



INTERNATIONAAL
NIEUWS
Italië
Dc bij de IHEU aangcsioten Itali-
aan.se organisatic Centro-oscien:a
breidt zija verkzaa mheden regeimatig
uit. Voorheen slechts in Milaan en
Bergamo gevestigd. heeft de bewe-
ging thans ook groepen in Rome,
Florence en Torino. Centro-Coscien-
za houdt zich voornamelijk bezig met
vorrningswerk onder jongeren en
ouderen en daarnaast met sociale en
culturele aktivitciten. Er worden zeer
veel cursussen gegeven, ook voor
zeer jonge kinderen.

Australlë
De graep in Victoria breidt zich re-
gclmatig uit. eind 1968 bedroeg het
aantal leden bijna 300. een groci ge-
durende het iaatste jaar met raim 60.
Verheugend is dat ook onder de jon-
geren bcwcging begint te komen. Er
is cen actieve jongerengroep ge-
vornid.

Verenlgde Staten
Dc Icde humanistische organisaties
AEU en AHA werken voortdurend
nauwer samen. Sedert enige tijd oft-
vangen de leden van beiden het biad
The Humanist, een oorspronkeiijkc
uitgave van de AHA.

Congres I.H.E.U. 1970
Van 4 t/m 9 augustus 1970 zai de IHEU zijn 5e internationaie congres houden
on deze keer in Boston, U.S.A.
Met een reisbureau zijn de mogelijkheden nagegaan om een groepsreis van Am-
sterdam naar Boston te bespreken.
Bij een aantal deelnemers, dat een voile bezetting van een viiegtuig garandeert,
blijken Cr 3 mogeiijkheden (zie A, B en C).
Voor alien geldt: Heenreis A'dani-Boston. 1 aug. Terugreis U.S.A.-A'dam,
22 aug.

A. U betnait 11150.— voor heen- en terugreis Adam-U.S.A. v.v., voor lo-
gies on maaitijden gedurendc congreswcek in Boston en voor de kosten van
deeineming nan het congres.

B. Als A. plus 2 weken logics en maaitijden en ceo reis langs de Oostkust.
Kosten	 f 1850,—.

C. Ais A. plus 2 weken logics en maaitijden en een reis langs Cost- en 'West-
kust. Op 12 augustus gaat u per vliegtuig naar de Westkust en op 21 augus-
tus komt it per viiegtuig naar New York terug en vindt er aansluiting op de
viucht New York-Adam. Kosten	 f 2200—

Alie prijzen zijn zo nauwkeurig mogeiijk geraamd. Wijzigingen voorbehouden.
Indien u voor deze reis beiangsteiling heeft, wilt u het dan iaten weten? Daar-
bij graag naast uw naam en adres vermelden aan weike reis (A - B - C) u de
voorkeur geeft en met hoeveel personen u denkt nice te gaan.
Bij voidoende decineniers zai tot definitieve boeking worden overgegaan. Wan-
neer or nicer aanmeidingen zijn, dan er piaats is zuUen deze in voigorde van
binnenkomst worden afgewerkt.
Betaling vindt eerst plants na definitieve boeking.
U' voorlopiçje aanrnelding te richten aan IHEU, postbus 114, Utrecht.

PROGRAMMA ERASMUSWEEK

IHEU-prljs
The Board of Directors (het hoofd-
bestuur) van ooze humanistische In-
ternationale heeft tijdens zijn iaatste
vergaciering in de zomer van '68 be-
sloten een prijs in te stelien voor I-
mand of cen instelling, die zich bij-
zonder vcrdienstelijk heeft gemaakt
voor do nienselijke vooruitgang. I-her-
bij wordt in het bijzonder gedacht aan
prestaties ter bevordering van de vre-
de, de bestrijding van de honger in
de wereld, de vooruitgang van de
democratie enz.

International
Humanism 	 donderdag 10 ochtend Erasmus' aanklacht tegen de oorlog: .,Quereia Pads"

middag Bezock aan atelier van Dirk Staf, keramiker, Havelte.
avond Gesprek met een medewerker van het Polemoiogisch

drie-maandeiijks orgaan van de	 Instituut van de Universitcit Groningen over. .,Hoe

International Humanist	 leren we in een wereid van ooriog een humane sa-

and Ethical Union	
menleving te bouwen?"

vrijdag	 11 ochtend Drs. S. Vuyk: .,Humanisme: een gedragsiijn gezocht

Prijs f 3.60 per jaar. 	
- antwoorden to vinden?"

middag Groepsdiscussie over bet thema van de cursus.
avond Concert en Erasmusfiim.

Proefnummers verkrijgbaar bij het
bureau van de IHEU.	 zaterdag 12 ochtend Afsiuiting van de Erasinusweek.
Oudegracht 152. Utrecht.

	 Vertrek.

Kosten f 85.— pp., opgave a. d. Voikshogeschool.

7-12 juli 1969 - Voikshogeschooi Overcinge Havelte (Dr.)

inaandag	 7	 Aankornst deelnemers.
middag Inleiding tot het thema van de cursus.

Gesprek over de achtergronden van hunianisme.
avond Inieiding van Prof. dr. J . P. van Praag over ,,De bete-

kenis van het humanisnie voor ooze tijd".

dinsdag	 S ochtend Een kennismaking met Erasmus' ,,Lof der Zotheid"
niiddag Kreatieve verwerking van Erasmus' teksten.
avond ,,Satire en spot in onze dagen" o.i.v. Nico Haasbroek.

woensdag 9 ochtend ,.Verwarring rood de mens"
Moderne iiteratuurfragmenten.

middag Dr. V. D. W. Schenk: ..De persoonlijkheid van Eras-
mus'

avond ,,Het moderne kathoiicisme, binnen de kerk of buiten
de kerk hervormen?"
Een Erasmiaans dilemma (spreker nog niet bekend).

2



Fotos VerduUn

Overzicht van do bestuurstafel

DE RESULTATEN VAN HET CONGRES

a

Het Verbond kan terugzien op con goed congres 1969.
In eon zeer przttigc sfccr word een omvangrijkc agenda
op eon voortvarende wijzc afgewerkt. Nadat er vrijdag-
avond ruimsehoots gelegenheid was de versiagen van de
secretaris en do penningrnccster to bosprokcn wcrd bet
heleid van het hoofdbestuur over do afgelopen twee jaar
met algernene stemmen goedgekeurd. Daarna kwam de
beleidsnota aan de orde samen met cen aantal voorstel-
len van gcmeenschappon. die bctrckking hadden op on-
derverpen, die ook in dc beleidsnota waren besprokon.

Het teqenpaan van ucrzzzi/ing is duidelijk cen levende go-
dachte in bet Vcrbond. Hoowel deze gedachte reeds was
nocrgelcgd in do helcidsnota waren or toch nog ceo
tweeetal voorste!len ingediend door gcmeenschappen met
dezcllde strekking. Bcidc voorstellen, \vaarvan vij de
tekst hieronder laten volgcn, werden door hot congres
aanvaa rd.

Amerstoort
Het hoofdbestuur wordt ver:ocht ceo beleid to voeren
waarin bet verrichten van ,,verzuilde" activiteiten zoveel
moqelijk wordt vermoden en bet opricbten van algemene
instellingen, samen met andersdenkendcn, wordt hevor-
derd.
Hot oprichten van eigcn instellingen zou slechts den moo-
ten plaats hebben als dat noodzakelijk is orn op kortc
termijn tot ceo algemene instelling te kunnen komen of
als is gebleken dat ceo algemene instelling, ondanks alto
krachtsinspanning onzcrzijds, niet mogelijk is. Met name
dient ernstig te worden nagegaan of en in hoeverre hot
mogelijk is:

a. Samen met anderen te komen tot algemoen \'ormings-
onderwijs op de openbare school. Vormingsonderwijs
dus, waarin de leerlingen, naar gelang van bun leef-
tijd, geconfronteerd worden met do verschillende goes-
telijke richtingen.

h. Samen met universiteiten of faculteiten daarvan en
sanien met ondere instituten voor wetenschappelijk
ondcrwijs to kornen tot bet nood:akelijk geachte we-
tenschappolijk onderzock.

c. Samen met anderen to komen tot bet oprichten van al-
qemenc insteilingen tot bet bereiken van bepaalde
maatschappelijkc cloeleinden.

Dc gcnicenschap Enschede stelt voor, dat bet congres zich
uitsprcekt voor een belcid, dat qericht is op ontzuiling
van hot maatschappelijk loven in Nederland en wel op
grond van do overweging, dat con humanistische levens-
overtuiging zich niet verdraagt roOt eon verzuild geeste-
lijk on maatschappelijk leven.

Vanzelfsprckend word op vele punten een nadere toe-
!ichting op de beleidsnota gevraaqd en gegeven. waarhij
overiqens veto afgevaardigden hun waardcring uitspra-
ken voor dit omvangrijke en dege!ijke \vorkstuk. Bij de
diskussies sprak het congres or zijn voroatrusting over
uit. dat, hoewel do mammoetwet de mogelijkheid daartoe
uitdrukkclijk noemt, or nog steeds peon uitvoeringsmaat-
regel is verschenen. die do subsidiëring van bet humanis-
tiscb vormingsondcrwijs regelt. Het congres nam eon
rnotie aan. \vaarin or bij de minister van ondervijs en
wctenschappon op word aengedrongen doze uitvoerings-
mnatroqcl met spoed uit to voardigen.

Bij bet agendapunt ..be!cidsnota werd tevens con door
bet hoofdhcstuur voorgostolde nicuwe formulering van de
con tributierogcling, met ceo kleine verhoging van hot
minimum, door hot congres aangcnoinen. Do contribntie-
rcqeling !uidt thans als vo!gt:

IEDER LID STELT ZELF VAST \VELK BEDRAG
AAN CONTRIBUTIE I-nj ZAL BETALEN. DAAR-
BIJ GELDT EEN MINIMUM VAN 1 15.— PER JAAR
EN ALS RICHTLIJN EEN HALF PROCENT VAN
HET INKOMEN.

A



Goede wensen voor de oude

en de nieuwe voorzitter met hun ega

Uit handen van Roethof

krygt van Praag

het eerste exemp/aer van het boek

,,De dag !igt nag voor ons"
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De besprckng van de beleidsnota eindigde met een motic,
waarin het hoofdbestuur vcrd opgedragen cen beleid te
voeren in de geest zoals in de nota beschreven. Met cen
app]aus nam het congres deze motic aan.

Eën van de punten, waarmede at onze leden in de ko-
mende jaren qeconfronteerd zullen warden is een veran-
dering in het beleid t.a.v. dc periodieken van bet Verbond.
Geleidclijk min zal bet Woord van de Week in Mens en
\Vercld worden ingepast, waardoor één veertiendaags
tijdschrift Ontstaat met 12 pagina's. Nadat deze operatic is
voltooid zal Mens en Wereld aan alle leden worden toe-
gezonden, \vaarvoor nan degenen, die tot dusver geen
ahonnement op Mens en Wereld hadden, een contri-
butieverhoging van ongeveer 1 5,— per jaar zal warden
gevraagd. Zodra alle leden Mens en Wereld ontvangen
zal ook In en Om hierin worden opgenomen.

Het volgende agendapunt bestond uit een reeks voorstel-
len. Het voorstel van de gemcenschap Amersfoort werd
aanqenomnen. In dit voorstel wordt het hoofdbestuur ver-

:oLat een commissie in te stellemi, die voor bet congrcs
van 1971 cen nieuwe eigentijdse en duidelijke formulering
van dc bcginsel en doelsfellingen ontwerpt. Daarbij dient
mede te worden betrokken bet tockomstbceld van de Sn-

menleving op langere termijn. Getracht vordt in deze
commissie ook niet-leden te betrekkcn. Met bet aanvaar-
den van bet voorstel van de gemeenscbap Maastricht
werd bet hoofdbcstuur opgedragen cen speciale conferen-
tic te beleggen over bet bcvolkingsprobleem. Na dc be-
spreking van enige huishoudelijke-organisatorische pro-
hiemen, die niet leidden tot bet aannemen van voorstel-
len. werd tenslotte nog bet voorstel van de gemeenschap
Amersfoort aangenomen, dat het mogelijk maakt dat ook
rninderhcidsvoorstellcn van gemeenscbappen op bet con-
gres kunnen worden besproken. Als toevoeging aan de
voorstellen werd nog een motie aangcnomen, waarin werd
aangedrongen op zoveel mogelijk voorlichtingsaktiviteiten
hij de volkstelling in 1970 a.s. ter bcvordering van een
juiste invullinq van de vraag naar godsdienstige of Ic-
vensbeschouwelijke gezindheid.



Van Dooren biedt de partituur aan
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Belangstelling voor de boekenstel

I

Dc verkiezinçj van de leden van bet hoofdbestuur en de
verbondsraad kostte weinig tijd omdat er geen tegenkan-
didaten waren. Het hoofdbestuur is thans als volgt sa-
mengesteld:

mr. M. G. Rood uit Amsterdam, algemeen voorzitter
mr. dr. H. J. Roethof uit Voorburg, vice-voorzitter
P. Spigt uit Amsterdam, vice-voorzitter
prof. dr. W. van Dooren uit Bilthoven, algemeen secreta-
ris
drs. E. W. Hommes uit 'Warder, secretaris
mr. A. Warburg uit Den Haag, secretaris
I. v. d. V%Tillik uit Veidhoven, secretaris
H. J. Beuke uit Dieren. penningmeester
B. J. Max nit Amersfoort, 2e penningmeester
C. Cabout uit Laren, lid
mr. M. Knap uit Amsterdam, lid
A. van 01st uit Groningen, lid
C. J. de Ronde uit Gorinchem, lid

mncvr. E. L. Siceuwenhoek-Hajes uit 'W'oerden, lid
mcvr. 0. R. Varkevisser-de Boer uit Bussum. lid

Dc best uursoverdracht was, juist door de overdracht van
bet voorzitterschap, een plechtig en inspirerend slot van
bet congres, met veel applaus. Een hoogtepunt daarbij
was het aanbieden van bet ere-eoorzitterschap can prof.
dr. J . P. van Prang.

In het bovenstaande vindt de lezer cen versiag van het
eigenlijke congres.
Dc zaterdagavond was geheel gewijd nan bet afscheid
van voorzittcr Janp van Praag. Dat is cen heel bijzondere
avond geweest. \vaarover elders in dit nummer mneer ver-
teld wordt.

J. de Leede



JONGEREN

De jongerengroep in Utrecht is weer
eens van bestuur gewisseld. Men
heeft een heleboel plannen voor le-
zingen en concertbezoek.

Beuerwuk kreeg gemeentcsubsidie!
Samen met Pax Christi werd deelge-
nomen nan de rietsuikeraktie. Met me-
dewerking van de NVSH werd een
film vertoond met aansluitend een
diskussie.

De groep in Den Haag kondigde in
zijn bulletin een reeks van aktivitei-
ten aan gespreksavonden maar ook
een ouderavond om de kloof tussen
de generaties te overbruggen blijk-
baar. Er zijn plannen voor een week-
blad (toe xnaar) en ceo gezamenlijke
feestavond met Amsterdam. In de
toekomst wil men ook bezoeken aan
ateliers van kunstenaars gaan bren-
gen.

Een plan in Rotterdam om de naam
van de groep te wijzigen is verwor-
pen, het blijft keurig humanisties jon-
geren groep ,,rotterdam" (wel zonder
hoofdletters). Het bestuur onderging
een aantal veranderingen en er wordt
van cues ondernomen.

Amsterdam kwam tot de ontdekking
dat de omschrijving van de aktivitei-
ten: Ievensbeschouwclijk. kultureel en
ontspannend ook voor een bcjaarden-
kiub opqing. Het beet flu: ludiek en
levensbeschouwelijk. (O.i. kan dat
ook voor elke leeftijd). Er werd ge-
dacht over een pinksterwcckend en
men zoekt naar een nieuwe redakteur
voor bet bind ,,de peperbus'.

Tijdens de jongerenraadsuergadering
van mci zou n.m. gepraat ;vorden
over de erfenis(?) en de funktie van
jongerengrocpen.

Sedert het verschijnen van de IHEU
Youth News Letter worden we ook
op de hoogte gehouden van de jon-
gerenaktiviteiten op internationnal hu-
manistisch gebied. Het blad, waarvan
het adres Potgieterlaan 13 te Hilver-
sum is. geeft goede inforrnatie. Zo
bevat bet nummer van april '69 o.m.
een overzicht van de politicke aktivi-
teiten van de Engelse beweging en
evencens uit Engeland maar ook uit
Italië en van de Nederlandse studen-
tenorganisatie Socrates een aantal
diskussiepunten over geboorterege-
iing en abortus.
Uit België komt bet bericht dat twee
jeugdbewegingen van humanistische
huize besloten hebben samen te gaan
in één organisatie. Deze heeft flu le-
den van 6 (!) tot 30 mar.

Niet op tljd.
kon dit nummer van In en Orn ver-
schijnen. We wilden er ceo versiag
van bet congres en wat fotos in heb-
ben en dat kostte tijd. Daarom heb-
ben we er tevens het juni-nummer
van gernaakt, zodat bet eerstvolgende
pas in juli verschijnt.

Bibliotheek
Blijkbaar weten nog moor veinig le-
den, dat bet Verbond ceo waarde-
voile bibliotheek bezit van ruim 3000
delen. In bet verslag staat tenminste
dat slcchts 90 delco werden uitge-
leend. vaarvan de heift dan nog in
Utrecht. Bij elke secretaris van een
gemeenschap behoort een catalogus te
zijn die men ken inzien. Het lenen
van de boeken is gratis. Men kan oak
zelf ceo cata!ogus aanschaffen door
f 10.— over te maken op giro 304960
t.n.. Humanistisch Verbond, Utrecht.

Kennismaking
Op :ondag I juni heeft in bet Eras-
mushuis cen kortc bijcenkomst pleats
gevonden, waarbij de functionarissen
en de nicuwc leden van het hoofd-
hestuur met elkaar kennis konden ma-
ken. Oak ecu aantai van de reeds
:ttcmldc icden van bet HB waren aan-
we:içj . evenals de echtgenoten van de
funct:cnarisscn.

Nieuwe serie Iectuur
Dc reeks boekjes, die ais Oriëntatie-
reeks over vele onderwerpen zijn
uitgegcven door de dienst voor de
gecstelijke vcrzorginçj bij de strijd-
krachten, doen oak dienst bij vele ge-
spreksgroepen in het Verbond. Daar-
orn is het verheugend te horen dat er
twee nieuwe series op komst zijn, de
eerste over mens en politick, de twee-
de over futurologie, de wetenschap
van de toekomstige ontwikkeling. Wij
zulien de iezers op de hoogte houden
van het verschijnen.

HET HUMANISTISCH OPL!DINGSINSTITUUT

verzorgt de scholing voor funkties in de humanistische beweging.
In september a.s. begint een nleuwe cursus voor de opleiding van:

A. GEESTELIJKE RAADSLIEDEN
B. VORMINGSLEIDERS.

De cursus duu.rt drie jaar. Gedurende twee jaar worden in de periode
september tot en met juni colleges gegeven te Utrecht, 's zaterdags om
de veertien dagen van 14-18 uur. In het derde jaar valt een stage. De
cursus houdt rekening met het feit dat de cursisten doorgaans een dag-
taak vervullen.

Vakken zijn: humanistiek, filosofie, andragogiek/pedagogiek, groeps-
werk, kennis van het christendom en de bijbel, kennis van de niet-wes-
terse religies en sociologie.

Vereisten zijn: eeri middelbare schoolopleiding en enige jaren voortge-
zette studle. Leeftijdsgrenzen tussen 25 en 35 jaar. Humanistische ge-
zindheid.
Een commissie van toelating beoordeelt alle aanmeldingen.

Mogelijkheden bestaan voor het vervullen van vrijwillige of profes-
sionele taken na afloop van de studie.

Cursusgeld: f 400,— gedurende de eerste twee jaar en f 200,— geduren-
de het derde jaar.

Inlichtingen en aanmeldingen (zo spoedig mogelijk) bij het Instituut,
postbus 114, Oudegracht 152, Utrecht, telefoon (030)-24641.
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Het van-Praag boek
Bij zijn aftreden als algemeen-voor-
zitter is aan dr. van Praag een boek
aangeboden, dat de titel draagt ,,De
dag ligt nog voor ons". Het bevat
16 bijdragen van Nederlandse en bui-
tenlandse humanisten, waaronder ook
van enkelen uit Oost-Europa.
Het is een boeiend bock geworden,
dat ongetwijfeld zal bijdragen tot de
ontwikkeling van het humanistische
denken, en dat cen plaats verdient in
de boekenkast. Wic het in zijn bezit
wil krijgen, kan volstaan met op giro
30.49.60 t.n.v. het Humanistisch Ver-
bond te Utrecht f 11,90 (ingebonden)
of f 14,90 (cjebonden) over te maken
met vermeldincj op bet strookje ,,Van
Praag". De bestellingen zullen naar
binnenkomst worden afgewerkt.

Nleuwe redacteur
,,Mens en Wereld'

Door bet hoofdbcstuur is tot adjunct-
redacteur van ,Mens en \Vereld"
benocmd de heer Casper Vogel. Dc
heer Vogel is 2e redacteur buiten-
land bij bet dagblad ,,Gooi- en Eem-
lander' en werkt al genlime tijd aan
.Mens en \Vereld" nice. Net ligt in

de bcdocling dat hij over enige tijd
met het redacteurschap van bet blad
bekleed wordt, omdat dr. Constandse,
de huidige hoofdredacteur verzocht
heeft vegens drukke verkzaamheden
van :ijn functie ontheven te worden.

Het vormlngsonderwljs
In ,,Taak en Toekomst' bet blad van
bet Centruni voor Humanistische Vor-
ming lazen we, dat de werkzaamhe-
den geregeld voortgang vinden, al
giat de invoering niet erg vlot. Dat
vindt zijn oorzaak in het feit dat de
vet nog steeds niet in werking te ge-
treden, aithans voor wat het vor-
mingsonderwijs betreft. Belangrijk is
echtcr wel, dat door middel van ap-
plikatie-cursussen het aantal leer-
krachten dat bevoegd geacbt wordt
om dit onderwijs te geven, regelmatig
toeneenit.
Teneinde bet onderlinge kontakt te
bevorderen werd voor het Noorden
cen trainingsweekend gehouden in de
Volkshogcschool in Havelte (Dr.)
Ondertussen gaat de Algemene Corn-
missie Geestelijke Vorming door met
bet samenstellen van handleidirigen
voor de verschillende vormen van
onclerwijs.

Taakultbreldlnq
Aangezien te verwachten valt, dat op
het gebied van de geestelijke verzor-
ging in de ziekenhuizen zich een ge-
heel nieuwe ontwikkeling zal gaan
voordoen, heeft het hoofdbestuur de
daartoe geeigende maatregelen ge-
troffen. Grof gezegd komt het er op
neer dat C. J . van der Hulle, regionaal
raadsman in bet 'Waterweggebied en
tevens belast met de landelijke lei-
ding van het ziekenhuiswerk, van dit
laatstc ontlast wordt. Dit wordt over-
genomen door C. H. Schonk, die op
zijn beurt veer de begeleiding in de
arbeiderskampen aan van der Hulle
overgeeft. Tevens wordt Schonk ont-
heven van zijn werk voor de gespreks-
groepen voor buitenkerkelijke niet-
leden, wellc \verk in het vervolg door
de gemeenschappen gedaan moet
worden, daarbij gesteund door 2e or-
ganisatie-secretaris Radius.

Hu manistlsche Correspondentlekring
voot- huwel/kscontacten

opgericht door bet Humanistiscb Verbond, verleent bemiddeling bij het leggen
van contacten tussen personen, die een huwelijkspaitner zoeken.

lnlichtingen postbus 210, Utrecht, Gaarne 40 cent aan postzeçels insluiten.
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Deze stichting, die tot taak heeft om de doordenking van de wetenschappelijke en culturele ach-
tergrond van het moderne human.isme te bevorderen, heel t in de loop der jaren eeri aantal
rapporten uitgegeven, die stellig belangstelling verdienen.
Nu ook het rapport ,,Echtscheiding" is verschenen, is er alle reden om voor deze rapporten uw
aandacht te vragen.
Het zijn:
6902 ,,Echtscheiding". Rapport van de cornmissie, ingesteld na de con.ferentie over de echtschei -

dingsproblematiek (zie 6601)	 24 blz. f 2,50
6601 Humanisten over echtscheiding". Voordrachten gehouden tijdens een juristenconferentie.

3
6804 Het gezag	

2 blz. f 1,80

Versiag van twee conferenties over dit onderwerp. 	 40 blz. / 2,25
6801 Humanisme en Arbeid.

Rapport van een commissie, die hiervocir was ingesteld. 	 54 blz. 1 4,50
6702 De Aanstootgevers.

Rapport uitgebracht door de commissie het mensbeeld in de moderne literatuur".
32 blz. f 3,25

U kunt deze rapporten bestellen door storting of overschrijving op postrekening 30.49.60 t.n.v.
het Humanistjsch Verbond te Utrecht.



UIT OR GEMEENSCHAPPEN

De noodkreet om meet berichten heeft
in elk geval wat opgeleverd, al kan
het vooral van de kant van de gewes-
ten beter. Nog steeds aanbevolen.

Er blijkt nu, b.v. dat er een gemeen-
schap in oprichting is in Capelle aan
de Ijssel. Men heeft in maart cen
orienterende bijeenkomst gehouden.
waaraan maar liefst 35 personen deci-
namen, terwiji cen 15-tal wcl belang-
stelling hadden maar verhinderd Wa-
ren. Diezelfde avond werd na een
uiteenzetting van de beer van der
Made een werkgroep opgcricht, die
thans al meer dan 30 leden heeft.
Men hoopt en verwacht tegen het
eind van het jaar een cchte gemeen-
schap te hebben. Veel succes1

Anders was het in Njmegen, waar
men het feit herdacht, dat op 28 april
1949 de gemeenschap werd opge-
richt. Men heeft zn UPS en downs
gehad, maar is overeind gebleven en
het gaat er tegenwoordig helemaal
niet slecht.

In Zwolle is men er weer in geslaagd
cen compleet bestuur te vorrnen, dat
meteen al begonnen is een aantal
plannen op tafel te leggen.

Dc eerste paal is door de burgemees-
ter geslagen van het bejaardcntehuis,
dat in Dordrecht wordt gebouwd voor
buitcnkerkelijkcn. Er zijn al meer dan
400 gegadigdcn. Op 4 mci sprak op
een herdcnk-ingshijcenkomst van de
gemeenschap dr. W. Drees.

Niet alleen in Oss en nog enkele an-
dere gemeenschappcn rnaar thans
ook in Arnhem goat de gemeenschap
zich bemocien met dc buitenlandse
werkkrachten. Men zt samen met de
kerken in een stichting, die voor een
betere husvesting gant zorgen. Ecu
voorraabg hotel is al aangckocht.

Ook in Bussurn samenwerking met
aiidere groeperingen en ceo gespreks-
groep met katholieken, die het bock-
je ,,Jezus van Nazareth" besprak.

Apeldoorn nodigde onze centrale
raadsman Kruyswijk uit voor een
openbaor gesprek met een hervorm-
de en een priester. Er was veel be-
Iangstelling voor.

In het ziekenhuis in Amsfclveen wor-
dcn bij toerbeurt op de zondagmor-
gen korte bezinningsbijeenkomsten ye-
houden. Ook humanisten komen aan
het woord en de patithten kunnen
via de koptelefoon luisteren. En op
een bijeenkonist werd de leden de
vraag voorçj elegd: Wat verwacht ti
in bet komende jaar van de gemeen-
schap?

Wat is het HIVOS?
1-IIVOS betekent Humanistisch Instituut voor Ontwikkelings-Samenwerking
en als zodanig een nieuwe loot aan de humanistische stam. Het instituut is op-
gericht omdat bet nodig is gebleken dat bet aandeel van de humanisten aan de
samenwerking tot huip en steun aan de ontwikkelingslanden een duidelijker ye-
zicbt krijgt. Dc particuliere bulpverlening in Nederland wordt krachtens ye-
groeide tradities voor een bclangrijk dccl geleid door kerkelijke of met de kerk
verbonden organisaties. In toenemende mate zelfs. Daarorn dreigt het buiten-
kerkelijke volksdeel te veel buiten spel te raken. HIVOS meent, dat bier wel
degelijk ook een belangrijk stuk werk voor het buitenkerkelijke volksdeel iigt.
Laat ons niet beneden de moat blijven. Hulpverlening, ontwikkelingssamen-
werking is te belangrijk om telkens weer aan aktiviteiten van zending of mis-
sic te worden gekoppeid. Samenwerking veronderstelt begrip voor de ander.
HIVOS heeft een eigen zienswijze over de manier, waarop samenwerking tot
stand tnoet komen. Van wezenlijk belang daarbij is, dat bet cultuurpatroon
vn de wederpartij worth geeerbiedigd. Dc noodzakelijke veranderingen zullen
uit dc samenleving zeif moeten voortkomen. Bij de bevolking. Aan de basis
van de maatschappij. Dat is ontwikkelingssamenwerking in hurnanistische geest.

H IVOS verleent financiële en technische bijstand ann ontwikkeiingsactivitei-
ten. V 7aar organisaties hiervoor in de ontwikkelingslanden ontbreken wordt
gebruik gcmaokt van andere mogelijkheden. Voor dit doe wendt zij zich tot
het publiek voor financiele steun en tot deskundigen voor de technische as-
pecten. Voorbeelden van projecten die ter hand genomen zijn of kunnen wor-
den, zijn: verbetering van landbouwmethoden, werkloosheidshestrijding, zieken-
huisbouw, gezondhcidsvoorlichting, gezinsplanning. scholenbouw e.d. projec-
ten.

Steunverlcning mm 1-IIVOS kan op verschillende vijze plaats vinden. Dona-
teur wordt men door een jaarlijkse bijdrage van f 100,—. Contribuant worden
:ij die minstens f 12.— per joar bijdragen. Daarnaast zijn alie andere, grote of
kicine, bijdragen in de vorm van giften, schcnkingcn of Icgateringen, uiteraard
welkoin.
Donatie- en contributiegelden of daarmee gelijk te stcllen bijdragen worden
uitsluitend gebruikt voor bet voorbcreiden en/of het uitvoeren van projekten.

Het adres is: Stichting HIVOS, Nassau Odyckstraat 8. Den Haag. Telefoon
070-247552. gironummer: 7 16.000. Het bestuur bestaat uit prof. mr. L. I. de
Winter. voorz.; prof. dr. J . P. van Praag, vice-voorzitter; Mr. M. Knap. Secr./
penningm.; prof. it. L. J . Mostertman en dr. J . Bartels leden. Directeur is R.
Sorgedriger, cc. bacc. Adviseurs van de stichting zijn: prof. dr. 0. Kranen-
dank, dr. S. L. Mansholt, mr. dr. H. J. Roethof en prof. dr. J . Tinbergen.

Wist u data am

de maart-aktie van bet Steunfonds een groot sukses is geweest?

aan gewone giften tot 28 mci ii. ceo bedrag werd ontvangen van
f 119.213,20?

bet aantal giften tot 8 mci j.l. 8699 bedroeg, terwiji dit aantai in het
vorige jaar 8296 was?

verheugend veel mensen gebruik hebben gemaakt van dc mogelijkheid
tot periodieke overschrijving van een vast bedrag?

het Steunfonds daardoor op min of meer vaste inkomsten kan rekenen?

bet niet rnogciijk is nile gevers voor hun medewerking te bedanken en
wij daarom langs deze weg iedereen danken, die aan het bereiken van
dit resultant heeft bijgedragen en dat wij hopen, ook in de toekomst op
bun steun tc kunnen rekenen!

STICHTING STEUNFONDS
PRAKTISCH HUMANISME GIRO 6168AMENSFOORT
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