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JUNI - PROTESTMAAND
De voorstanders van meer aktie ,,naar buiten' konden in de afgelopen
maand aan hun trekken komen. Het zal overigens voor de meesten
nog wel niet voldoende zijn, want er gaat bijna geen dag voorbij of er
gebeurt wel iets vaarover je ook als humanist je ongenoegen kunt
laten blijken.

Eerst was er een brief aan de minister van onderwijs en wetenschap-
pen waarin de motie van het congres aan hem ter kennis werd ge-
bracht. Die motie drong er op aan de vereiste maatregelen te nemen
om de invoering van het vormingsonderwijs ex. artikel 47 van de wet
op het voortgezct onderwijs te bevorderen. Die brief is gevolgd door
cen tweedc aan dezelfde minister waarin voorstellen zijn gedaan voor
-,vat de te verlenen subsidies betreft die door de qemcentebesturen
macten worden uitgetrokken. Het is begrijpelijk dat die besturen
weinic,I haast maken flu de maatregelen van de kant van de regering
uitblijven en ze ook nog niet weten waar ze met dat vormingsonder-
wijs aan toe zijn.

Tot zover dan dat vormingsonderwijs, waarvan het Verbond zo lang-
zamerband wel weet zich daarinee een olifant in huis te hebben ge-
haald. Geen wonder dan ook dat er in de kommissies die er zich mee
bezighouden levendige diskussies afspelcn. Te hopen valt, dat ook de
leden in de gemeenschappen er zich druk over maken, want zoals
bet met zoveel dingen gaat: het is belangrijker dan u denkt.

Een zaak die meer aandacht trok was de bezetting van het Amster-
damse Maagdenhuis en de berechting die daarop volgde. In een ver-
kiaring heeft het hoofdbestuur zich verontrust cietoond, niet alleen
over de procesvoering, maar ook over de te verwachten gevolgen
daarvan. U vindt deze verkiaring elders afgedrukt.

We zijn er nog niet. Men zal zich herinneren dat al eerder het hoofd-
bestuur het heeft betreurd dat de 5 minuten-uitzending van de VPRO
,,Deze dag" gedeeltelijk moest vervallen, omdat de AVRO haar zend-
tijd terugvroeg. Tevergeefs heeft het H.B. getracht om in deze zaak
te bemiddclen. Dat is zonder gevoig gebleven. vaarop het nuttig ge-
acht werd bet beroep van de VPRO bij de minister voor Cultuur.
Recreatie en Maatschappelijk werk te ondersteunen door ook namens
bet hoofdbestuur van bet Verbond een brief aan genoemdc minister
tc schrijven. Daarin werd onder meer gezegd, dat juist het non-con-
formistische geluid waarop de humanisten zozeer prijs stellen bij de
VPRO in goede handen is.

Dat was dan bet aandeel van bet hoofdbestunr. Vermoedclijk zal niet
elk lid er achter staan, maar in ieder geval kan geconstatcerd worden
dat het Verhond ook in de openbaarheid kennis geeft van zijn opvat-
tingen. Oak bet bestuur van onze gemeenschap Arnhem deed dit door
in een scherp gestelde verkiaring te protesteren tegen de NATO-tap-
toe in die stad. Het bleef niet bij een enkel zinnctje, niaar bet werd
eeri goed geducumenteerde verkiaring die niet eindigde in een dood-
doenertje zoals mcestal met dat soort zaken gebeurt. Integendeel, er
kwam een voorstel op tafel om dit soort gebeurtenissen een ander
karakter te geven, waardoor de verstandhouding tussen de volkeren
gediend zoo zijn. Dc verkiaring haalde oak de pers, waarmee onze
Arnhemse vrienden van harte vorden gelukgewenst.
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HET HOOFDBESTUUR
BESPRAK.
mi bet congres allereerst de to ne-
men maatrcgelcn, die uit de beslis-
singen van het congres voortvloeien.
Dc voorbereidingen waren voor een
dccl trouwens al nan de gang, zoals
de bemanning van de zgn. midde-
enstichtingen.

Er word ccn brief gezonden nan de
minister van C, R en M, waarin het
hoofdbestuur protesteerde tegen het
fcit, dat de 5 minuten VPRO Deze
dag' zijn verdwenen. Ook gaf het
hoofdbestuur een verkiaring uit over
de bezetting van bet Maagdenhuis in
Amsterdam, waarbij de vrees werd
uitgcsprokcn dat de wijze van be-
rechting tot vcrscherping van de si-
tuatie zoo kunnen leiden.

Omdat de secrctaressc van het jon-
qerenwerk, Mcj. \Vcstcncng ontslag
beeft genomen teneinde nan de So-
ciale Academic te gaan studeren
vcrd een opvolger benocmd, welke
begin augustus in dienst zal treden.
Er kwamcn plannen op tafel, om het
gehele Erosmushuis t.z.t. als kantoor
en vergaderruimte voor bet Ver-
bond in to richten. Ondanks de re-
cente verbouwincj is dc situatie nog
steeds niet ideaal en niet bcvordelijk
voor een viotte cvijze van werken.

Gctracht zal worden cen represen-
titieve groep van luistcraars en kij-
kers samen te stellen, teiicinde be-
t:ouwbare rapporten van onze uit-
zendingcn to krijgcn. Het hock van
Schonk is vlot vcrkocht, een twccdc
druk is nodig. Overeenstemming met
era uitgevcr werd ook bereikt over
ceo boekje van Annet van Battum
over Erasmus, dat rijk geillustreerd
wordt.

Ilet hoofdbestuur zal inedewerken
aan de op Ic rkhten internationale
werkgroep over welvaart en moat-
schappe!ijk work. men initiatief van
1lumaxiitas. Er is oak uitvoeriçj gc-
diskussieerd over bet voorstel van de
stan tscommissie over de financiële
betrekkingen tussen de stoat en de
kerken. Enkele benoenongen, zowel
voor vormingsleider als gccstelijk
raadsman yoUr de yecletincerden wer-
den gocdgekeurc1....



INTERNATIONAAL
NIEUWS
Jaarverslag IHEU
Tijdens de jaarlijkse vergadering van
het dagelijks bcstuur van de Interna-
tionale humanistische en ethische
unie (IHEU) in begin juni werd door
de secretaressc versiag over 1968
uitgebracht. Hoogtepunt was de con-
ferentie in Hannover. Van belang
was ook de diskussie in Wenen tij-
dens het filosofencongrcs met huma-
nisten uit de Oost-Europese landen.

Het aantal aanges!oten organisaties
steeg van 29 tot 33, de nieuwe leden
kwamen uit Canada, Verenigdc Sta-
ten, Japan, lerland en Finland. In het
hoofdbestuur en het dagelijks bestuur
kwam enige wijziging. Van de Neder-
landse staf verdwcen Th. W. Polet,
die jarenlang uitvoerend redacteur
van bet blad ,,International Huma-
nisme" was geweest en tevens de
II-IEU bij de UNESCO vertegen-
woordigde. De sccretaris van het
Verbond, prof. dr. W. van Dooren
en de directeur J . Pasman traden tot
de staf toe.

Met verschillende niet-aangesloten
groepen en personen versprcid over
de gehele wereld worden contacten
onderhouden. Meestal resulteert dit
na enkele jaren in aansluiting van de
betreffende groep. Dc bestaande in-P
ternationi!e werkgrocpen hebben bun
werkzaainhcden voortgezet, terwijl de
leden in Hannover bijeen kwamen.
Er zijn plannen in de maak om een
vijfde werkgi-oep te stichten welke
zich in bet bijzonder met maatschap-
pelijk werk sal bezighouden. Het ml-
tiatief hiertoe is uitgegaan van
manitas". de vereniging voor maat-
schappelijk werk.

Hoewel was overeengekomen, dat bet
driemaandclijksc blad International
Humanisme" in het vervoig door de
Amerikanen zou ;vorden verzorgd,
bleek dit al na enkele nuinmers on-
mogelijk. 'W'ederom heeft de Neder-
landse staf zich met de uitgave be-
last.
Als opvolger van Polet bij de
UNESCO werd E. van Brake! aan-
gewezen. Bovendien zijn enkele le-
den van de Italinanse organisatie
Centro Coscienza bereid om verga-
deringen van werkgroepen bij te wo-
nen, die samen met de UNESCO
worden gehouden.

AusrauIö
Dc Humanist Society van Queens-
land doet pogingen om evenals de
kerk het recht te krijgen huwelijken
te voltrekken. Dit is ook al het ge-
val in de Verenigde Staten.

Bihar
Eindelijk veer eem;s enig nicuws van
het Bihar-project, een opbouwaktie
in de Indiase stoat van die naam,
vaar Iridiuse hun-janisten met stcun

van dc internationale humanistische
beweging bezig zijn met landbouw-
hervormingen en bcstrijding van de
armnoede. Het projekt vordert wel,
mnaar veel langzanier dan aanvanke-
lijk geboopt en gedacbt werd. Dat
blijkt uit een rapport van ceo lid van
het Verbond, die in Bihar gewerkt
heeft en toen op vem-zoek van de
IHEU ecu bezoek aan de dorpen
heeft gebracht waar de werkzaam-
hcden aun de gang zijn.

Hij vertelt, dat het weven van mat-
ten op gang is gekomen, maar dat
men er voorlopig van heeft afge-
zien de werklozen in andere vakken
op te leiden, omndat men eerst de mat-
tenfabricage goed van de grond wil
hebben. Wat vooral ontbreekt is Ici-
ding, er is wel ceo soort commissie
die de soak begcleidt, lunar dit zijn
mensen die al overstclpt zijn met an-
dere wcrkzaamnheden. Dc eigenlijke
leider van het project is lid van het
parlement en meet daarvoor veel
naar de hoofdstad New Delhi.

Men legt zich nu vooral toe op de
verbetering van de landbouw, waarbij
voorlichting door wekelijksc bespre-
kingen ceo voorname rol speelt. Proe-
yen worden gcdaan met verbeterde

:aaizaden. terwijl overwogen wordt
aan ecu groepjc landbouwers geza-
mncnlijk ecu stel ossen ter beschikking
te stcllen. Men is te arm om zeif-
standig Cr ccn koppel op no te hou-
den -

Dc conclusie van bet rapport luidt,
dot dc aanlooptijd longer hecft ge-
duurd clan waarop gerekend werd.
Als Cr goede Iciding komt en ter be-
schikking blijft zijn Cr beslist goede
mnogelijkheden.

Verenlgde Staten

En van de taken, die door dc Ame-
rican Ethical Union al bijna 25 jaar
wordt gedaan. is het in kampen bij-
eenbrengen van 1 ongeren uit verschil-
lende milieus. Men noemt dit ,,kamp
voor burgerschap" en is ceo poging
om mnenscn samen te leren leven en
samen te laten werken. Bij voorkeur
zockt men daurvoor vertegenwoor-
digers van groepcn uit, die in het ge-
wone leven vijandig tegenover elkaar
staun. Daarom was het kamp. dat dit
iaar op Porto Rico werd gehouden,
in het begin gekenmerkt door onder-
linge vijandschap en vooroordee!.
Jongeren uit New York stonden
scherp tegenover Porto Ricancn, die
ze thuis hadden leren haten. Maar na
enige weken verdwenen deze gevoe-
lens en maakten plaats voor begrip
en waardering, ook al doordat ceo

Congres LH.E.U. 1970
Van 4 t/m 9 augustus 1970 zal de IHEU zijn 5e internationale congres houden
en deze keer In Boston, U.S.A.
Met cen reisbureau zijn de xnogelijkheden nagegaan om een groepsreis van Am-
sterdain naar Boston te bespreken.
Bij een aantal deelnemers, dat een voIle bezetting van een vliegtuig garandeert,
blijken er 3 rnogelijkheden (zie A, B en Q.
Voor alien gcldt: Hcenreis A'dam-Boston. 1 aug. Terugreis U.S.A.-A'dam,
22 aug.

A. U betaalt ± f 1150,— voor heen- en terugreis A'dam-U.S.A. v.v., voor lo-
gies en maaltijden gedurende congresweek in Boston en voor de kosten van
deelnerning aan het congres.

B. Als A. plus 2 weken logics en maaltijden en een reis langs de Oostkust.
Kosten ± 11850,—.

C. Als A. plus 2 weken logics en maaltijden en een reis langs Cost- en 'West-
kust. Op 12 augustus goat u per vliegtuig naar de Westkust en op 21 augus-
tus koznt u per vliegtuig noar New York terug en vindt er aansluiting op de
vlucht New York-Adam. Kosten ± 1 2200,—.

Alle prijzen zijn zo nauwkeurig mogelijk geraamnd. Wijzigingen voorbehouden.
Indien 0 voor deze reis belangstelling heeft, wilt u bet dan laten weten? Daar-
bij graag naast uw naam en adres vermelden aan welke reis (A - B - C) u de
voorkcur gceft en met hoeveel personen u denkt niee te gaan.
Bj voldoende deelnemcrs zal tot definitieve bucking worden overgegaan. Wan-
neer er meer aanmeldingen zijn, dan er ploats is zullen deze in volgorde van
bmnnenkomst worden afcjeverkt.
Betaling vindt eerst plaats na deuinitieve boeking.
Uw voorlopige aunmelding te richten aan IHEU, postbus 114. Utrecht.
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Verenigde Staten (vervoig)

van de taken het helpcn van de be-
woners was. hetgeen een gemeen-
schappclijke inzet vereiste.
Dc AEU, die elk jaar dit soort kam-
pen organiseert, heeft daarmee groot
succes en levert een belangrijke bij-
dragc voor beter begrip

Hurnanistlsche Correspondentlekring
voor huwelqkscontacten

opgericht door het Humanistisch Verbond, verleent bemiddeling bij het leggen
van contacten tussen personen, die een huwelijkspartner zoeken.

lnlichtingen postbus 210. Utrecht, Gaarne 40 cent aan postzegels insluiten.
India

Hier voltrekt zich in humanistiscbc
kringen cen opmerkelijke verande-
ring. De grootste groep huma-
nisten, welke de naam draagt van
Indian Radical Humanist Movement,
vormt veel rneer een losse beweging
clan een georganiseerde vereniging.
Men heeft geen ledenadministratie,
kent slechts lezers van een krant.
Gepoogd wordt thans tot cen hech-
terc organisatie te komen, waarbij de
nadruk op politick handelen vermin-
derd vordt. In deze organisatie zal
ook sprake zijn van geregistreerde
leden, die contributie betalen, hetgcen
tot flu toe niet het geval was. Wat
zich bier aftekent, is flu net het ow-
gekeerde van \vat in ons land door
soinmigen als noclig voor het Ver-
bond wordt gezien.

Groot-Brittanlë

Er wordt op aangedrongen om net
als in 1967 een humanistische week
te organiseren, wanrbij over het ge-
hele land cen grote wcrvingscampag-
nc plants vindt. Het was twee j aar
geleden een groot succes.

JONGEREN
jongerenraad

Dc sfeer op dc jongerenraadsverga-
dcrinq van mci van het humanistisch
jongeren scntrurn was nicer ontbin-
dend clan bindend volgens de voor-
zitter. Dc resultaten werden bespro-
ken op de vergadering van bet be-
stuur van bet sentrumn. Vastcjesteld
verd dat cell betere voorbereiding

rrodig was.

Het verbond en de Jongeren

Dc vcle kritick, door jongererm op het
Verbond gclevcrd is voor cen dccl
bet gevoig van bet feit dat ze on-
voldoende op de hoogte zijn, aldus
voorzittcr Bosselaar. Daarom zal
racer ocdann moeten worden aan de
clokumcntatie.

Amsterdam
Dc groep in Amsterdam had als in-
Icider bet voornialige lid van de
CPN de heer A. J. Koejemans over
pacifisme.

Den Haag
Hier heeft men een werkgrocp Ek-
stern opgericht oar de kontakten naar
buiten op te bouwen. Gedacht wordt
o.a. ann ineedoen aan het beraad
over de woningnood.

Studenten
Dc Studentenvcreniging op huma-
nistische grondsiag ,,Socrates" heeft
op haar voorjaarscongres een mo-
tie aangenomen, waarin zij haar waar-
derinçj uitsprcckt over bet rapport
over echtscheiding van de humanis-
iiscbe stichting ,,Socrates". Tevens
worth de sugçjcstie gcdaan de ge-
bele huwelijkswetgeving aan de or-
de te stellen.

In het hind van de studenten ,,Dru-
pelsteen" bekijkt Abel v. 01st, nieuw
qekozen lid van het boofdbestuur
van het HV de belcidsnota en de
positie van bct Verbond. Hij wijst
daarbij op de Britse beweging, die
z.i. vcel lacer aandacht bcsteedt aan
aktuelc zaken.

Afacheid Marie Westeneng
Dc sccretaressc van bet humanisties
jongeren sentrum heeft baar functie
neergcicgd, omdat ze binnenkort met
cen studie voor maatschappelijk
wcrkster gnat beginnen. We wen-
sen haar alic succes toe. Ze wordt in
augustus opgcvolgd door de heer
E. Plieger (29) socioloog van pro-
fessie, die wcrkzaam is geweest bij
het Provinciaal ophouworgaan Zee-
land en bij het Anker Cluhhuiswcrk
in Amsterdam.

LINDE VERZUILING

Nict alicen de humanisten bezitten
cen bureau voor huwelilkscontacten,
ook bij de andere Ievensbeschouwe-
lijke richtingen is dit bet geval. Er
was al geruime tijd onderling overleg
aan de gang en het ziet er naar uit
dat binnen niet al te lange tijd een
zeer nauwe samnenwerking tot stand
zal konren. Dc besprekingen tussen
de vier bureaus, te weten bet Rooms-
Katholick Contact Bureau, het Her-
vormd Jluwelijks-Contactbureau, het
Gereforineerd l-Iuwelijkscontactbu-
rena en de Humanistische Corres-
pondentickring voor Huwelijkscon-
tacten zijn thans zover gevorderd
dat er behoefte bestaat om op kor-
te termaijn bet bestuur van cen nicu-
we stichting in oprichting te laten
werken en de statuten voor de nicu-
we stichting vast te stcllen.

Een en ander betekent dus dat er
biminenkort ecn gemeenschappclijke
stichtiag ,.Lancicijk Centrum voor
Huwelijkscontacten" komt, waarmee
veer ecn partje verzuiling wordt te

niet gcdaan.

VORMINGSONDERWIJS

Het congres VOfl het Humanistisch
Verbond, in vergadering bijeen op 17
en 18 mci 1969 te Utrecht,

von oordecl dat het vormingsonder-
wijs een we:enlijkc plants in bet
voortgc:et onderwijs dient in te ne-
inca. dringt cr bij de minister van
Onderwijs en Wctenschappen met
klein op aan de totstandkoming van
de vereiste algemcne maatrcgel van
bestuur ex artikel 47 lid 4 van dc
wet op bet voortgezct onderwijs met
spoed tc bevorderen.

3 Rotterdam
Humanlstlsch Jongerentijdschrift

Ook in Rotterdam boudt de hum.
• •jongercngrocp zich in diskussies be- Adm.: Postbus 2332, Utrecht

zig met dc toekomst van het HV. Cibertyn Posigiro; 13.82.77.7

Inmiddels heeft men ccii hestuurskri- Jaarabonnement f 7.25
Loss. nummers I 1.—sis overlcefd en opgelost.



VERKLARING HOOFDBESTUUR

Het hoofdbestuur van het Humanistisch Verbond spreekt zijn veront-
rusting uit over het proces tegen de bezetters van het Maagdenhuis.
In de cerste plaats is bet onrechtvaardig, als in de ene stad (Tilburg)
de bezetting van een universitair gebouw niet wordt vervolgd en in
de andere stad (Amsterdam) we!.
Verder houdt het hoofdbestuur van het Humanistisch Verbond bet
ervoor, dat in Amsterdam een massaproces is aangespannen, in naam
op aanklacht van lokaalvredebreuk, terwiji bet in feite de functie
heeft in te grijpen in een politieke strijd voor hoogstnoodzakelijke
democratisering van het universitaire onderwijs.
Het hoofdbestuur vreest van dit alles een verdere toespitsing van te-
genstellingen, die in de strijd der meningen over de structuur der
samenleving de aanwending van fysiek geweld bevordert.
Net hoofdbestuur meent dat er alle aanleiding is, om naar verzachting
van die tegenstellingen te streven, door de zo zeer gewenste structuur-
veranderingen in een open en werkelijk democratische discussie van
alle partijen op basis van feiten en rede!ijke argumenten te brengen.

Utrecht, 13 juni 1969.

Un OE GEMEENSOHAPPEN	 Ben bijeenkomsi ten huizc van de

voorzitter Koeman, die ook voorzit-
ter van het yewest is. zich bcpaald
niet voldaan over de slechtc op-
komst op de studiedag van het ge-

In bet blaadje van Alkmaar toont oud-voorzitter van Zwolle trok zo-
veel belangstelling, dat niet icder-

cen gerestaurcerde boerderij, waar
een lace kon. Maar bet was dan ook

edercen nieuwsgieriq naar was.

west Noord-Holland. Het ging over
ontwikkclincjshulp en was speciaal
helegd op verzoek van cen heel en-
thousiaste groep die vorig jaar bij-
een was geweest. Intniddels had men
zeker weer andere zorgen.

International
Humanism

drie-maandelijks orgaan van de

International Humanist
and Ethical Union

Prijs f 3.60 per jaar.

Proefnummers verkrijgbaar bij het
bureau van de IHEU,
Oudegracht 152, Utrecht.

In B.t'ci-u'ijk cen huwclijksbcvesti-
ging, die ook in de kranten werd
vcrmcld. Niet omdat de a.s. echte-
lieden zo bclangrijk waren. maar
onidat bet een ,,gemcngd" huwelijk
was en zowel dc doopsgezinde pre-
dikant als raadsman Kruyswijk in
dc kerk de bevestiging vcrrichtten.

In Hengelo hebben de Road van
Kerken en bet Verbond het initiatief
genoinen tot oprichting van een in-
format iccentrum \'oor as. dienstp!ich-
tigen.

STICHTIHG STEUNFONDS
PRAKTISCH HUMANISME GIRO6168AMERSFOORT

Arnhem haalde de voorpagina, door
ceo gepeperd protest in te dienen te-
gen de NATO-taptoc in die stad.
Net opmerke!ijke was, dat bet niet
alleen fegen was, maar ook ideeën
aan de hand deed your een wereld-
(clptOC.

In Amsteh,cen-Buifenveldert nieent
men de formule voor cen goede he-
langstclling your bijeenkomsten te
bebben gcvonden: goede spreker, kor-
te inleidinçj. discussielciding. Ook
voor anderen warm aanbevolcn.

Een nieuwe redacteur heeft de Loop-
mare, blad van de federatie Amster-
dam. De oude beeft een jarenlange
staat van dienst. En ook de secreta-
resse van dc federatie werd na vele
jarcn trouwe dienst vervangen. Be-
dankt voor alias.

Drie van de vier Haa,qse gemeen-
schappen bebbcn in bet blad van de
federatie nog cens bun visie op het
congres gegeven. Men was niet on-
tcvreden!

Oud-voorzitter Brow Storm van ge-
meenschap Lltrcchf wordt 80 jaar en
alle leden zullen de kans krijgen hem
op 19 juli persoon!ijk ge!uk te wen-
sen. Hij heeft altijd ceo beel bijzon-
dere plaats ingenomen.

NET HUMANISTISCH OPLEIDINGSINSTITUUT

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

A. GEESTELIJKE RAADSLIEDEN
B. VORMINGSLEIDERS.

De cursus duurt drie jaar. Gedurende twee jaar worden in de periode
september tot en met juni colleges gegeven te Utrecht. 's zaterdags om
do veertien dagen van 11-18 uur. In bet derde jaar valt een stage. De
cursus houdt rekening met het feit dat do cursisten doorgaans een dag-
taak vervu!!en.

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

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

Moge!ijkheden bestaan voor bet vervullen van vrijwi!lige of profes-
sionele taken na afloop van de studie.

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

Inlichtingen en aanmeldingen (zo spoedig mogelijk) bij hot Instituut,
postbus 114, Oudegracht 152, Utrecht, telefoon (030)-24641.
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