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Antwcord : ....... ----····--··---··--

In "De Waarheid" van 22 April 1952 komt een ar
tikel voor betreffende een op 21 April 1952 gehouden 
vergadering van de afdeling Den Haag van de Nederland
se Veroniging voor Sexuele Hervorming, welke vergade
ring was bedoeld ter voorbereiding van het op 26 en 
27 April 1952 te Amsterdam te houden congres van de 
N.V.S.H..

Volp.ens het artikel zou op de vergadering van 
21 April een heftige discussie hebben plaats gevon
den, o.a. over het beleid van het hoofdbestuur, als
mede over de wijze waarop door de bekende A.L. Con
standse de redactie wordt gevoerd over het vereni
ginsorgaan. Hij zou namelijk bepaalde artikelen niet 
plaatsen of veranderen. 

HET HOOFD VAN DE DIEimT 
Namens deze, 

Aan de heer Hoofdcommissaris 
van Gemeentepolitie 
te 
's - G RA V � N HA GE. 

I 
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Volgens verkregen inlichtingen zou op 26 en 
27 April 1952 te Amsterdam een co�res zijn ge
houden van de Nederlandse Vereniging voor Sexuele 
Hervorming (N.V. S.H. ) • 

Daar.de laatste tijd berichten werden ontvangen, 
dat leden van �e C.P.N. trachten in de afdelingsbe
sturen van de N.V.S.H. zitting te krijgen, hetgeen in 
de Zaanstreek resultaten zou hebben opgeleverd, is het 
niet uitgesloten, dat ook op het congres van communis
tische zijde is getracht meer invloed in de N.V.S.H. 
te verkrijgen. 

HET HOOPD VAN DE DIENST. 

;( Namens deze, 

Aan de heer Hoofdcommissaris 
van Gemeentepolitie 
te 
A M S TBR DA M. 
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Als antwoord op het hierboven aangehaalde schrijven kan 
het volgende worden bericht: 

Tot nu toe werden hier geen berichten ontvangen betreffende 
de op het congres van de Nederlandse Vereniging voor Sexuele 
Hervorming genomen besluiten. 
Het is te verwachten,dat deze niet eerder zullen inkomen 
dan na de verschijning van�volgende nummer van Ledencontact, 
een peri�odiek van de N.V. S.H._ dat alleen kort v66r en 
geruime tijd-� --�e.I1_...Ç.QJ1E;r_e_§ __ y_�;r-�9h�.J:;tt en----vra1rr1n v�6r het 
èó"fi.g:r-è"S-- uè···oeschrijvingsbrief e.d. is optsenomen en na het 
congres een verslag van de genomen besluiten verschijnt. 
Br is gegronde reden om !l][I te verwachten,dat dit Leden
contact in het bezit van deze dienst zal komen,waarna U 
alle nuttig te achten inlichtingen zullen worden toege
zonden. 
Eerst na ontvangst van het volgende nummer van Ledencontact 
kan hier worden nagegaan of de invloed van de C.P.N.in 
het bestuur van de N.V.S.H�is toegenomen • 
.Dat het bestuur van de C.P.N.pogingen doet of wil doen 
om meer invloed in genoemde vereniging te krij3en,kan als 
vastlstaand worden aangenomen. 
Af/gezien van het feit,dat hier sprake is van een niet
confessionele vereniging met meer dan 65.000 leden 
die onder leiding en invloed staan van een "Trotzk:;vi st" ... 
als .W.;l.STORM.mogen ook de felle aanvallen die De Waarheid 
nu al meer dan een jaar richt op het bestuur van de 
vereniging zeker wel worden uitgelegd als een poging om 
dit bestuur te verzwakken. 
Voor -wat betreft het communistisch element in het bestuur 
van de afdeling Amsterdam kan worden medegedeeld,dat, 
voor zover kon worden nage�aan,alleen dele voorzitster, 
de U bekende Petronella Jacoba W��LS,geboren te Amster
dam.,7 Juni 1900,geacht moet worden een aanhangster te 
zijn van de door de C.P.N.voorgestane ideologie. 

K-3.
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Met dankzeRging voor de verleende inzage moge 
ik U hierbij weder het verslag doen toekomen van 
het jaarcongres van de Nederlandue Vereniging voor 
Sexuele Hervorming, mij ter kennisneming gezonden 
bij Uw briet van 21 November 1952 no 823r - '46. 

HET HOOFD VAR DE DIERST. 

ft Namens deze,

/1,�

Aan de Heer Hootdcommisearia 
van Gemeentepolitie 

.J G. Crahbendom te 
A M STER DA K.
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Ten vervolge op het dezerzijds, onder gelijk��r aarfÛ ver
zonden schrijven d,d. 11 November jl., wordt U hierbij toe
gezonden een verslag van het jaarcongres van de Nederlandse 
Vereniging voor Sexuele Hervorming, gehouaen op ?6 en 27 
April 1952 in het Restaurant "De Kroon" te Amsterdam. 
Bedoeld verslag wordt, na gemaakt gebruik, gaarne t.z.t. van 
U terugontvangen. 
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LEDEN-coNTACT f�"'-r
van de �"·'· . . .. 

Nederlandse Vereniging voor Seauele Hervorming 

No. 22 - Octobtt 1952 

VERSLAG VAN HET JAARCONGRES 
gehouden op 26 en 27 April 1952 in 
Restaurant "De Kroon" te Amsterdam 

VOORZITIER: f'. f. S101111. 

Voorta lijn unwni1: 

-·

' 

VOC,R HET H00}1>BESTUUK: G . .\'abriu, F. H. JC,,.,, M,rr. R. d, Ko,1,, 
lleor. C. t'oue11Mt•·B1U1li1, /. P. Truni,, P. A. """ llai1, D. A. t'O" J,,. s.,.,
H. Slllia. 

/ KASCOlOIISSIE: A. B,,nali/m, F. G. /. 11.,.,,1, f'. Fl,umtr, Tli. l'ermrtr. 

AFGEVAARDIGDEN VAN DE .\fl)F.LINGEN: Allunaar, :fbnew, A,r,m/uurt, 
,4....,,,.,,,,, A111wr,e1t, A,ellloorn, Arnh<"', ,hun, 8.Uinp·ulJe. Bnrrflliik. Bu,
-. B,_,,,, Dtl/1, Delfzijl, Dt'n·ntrr, Dordr,cht. Ede,I' ,...,,;,.,,n. 1'.ïnJl,.,,rn, 
E11tM<1t, F.mmtr.C,,,,.p,ucum, [,uc/i,•dr. Gori1tthrm. CouJ•. l),.,. Haa11. (;rnnin•,·•. 
H""11c11t. Httrl<'n, V.n Hdier, 11,·n,,·ln, Hifrrw,m, lluorn, II001J<';,,11J-:,,,p,wnirr1. 
K-,n. utu•·arJ,•n, Lridtn, Jlo,utri<lit, ,\ïea111 l'urtli..p, ,\'iim•••n, U11Jc 
,...... P•rmrrrnd, Ro11erdum, .•nuk, .'it,JJu,..-L Tilkr•, l!1r,,·li1. t'ri·uam, 
r,itlo, lfllklirrtn, ,n,,;,. ..... /Jn,uiJ,·n, lUIIÛm, lua,utrrrk,.\',.,,d, lu1phtn, 
Z..oU,. 

Voon• ,·rlr wrrlm1de leden (o.-·. arl�n, ,·rrplrrK>-trrs •n f,..h,·,·rol.·r• un de 
Sti<-htinr; Coa.eltatieliaruus ""'' (;...,fa,·hw.undt), 



VERSLAG" VAN :HET JAARCONGRES 
VAN DE N.V.S.H. 

gelloadu op 26 ai r, April IM2 

ll. Openiq door de Voonitter. 

J'eoràaff acM liet een unpname taû - aà -.realli...-nïtter •oor de 
_,,..... liet w....& Ie TOeffll op btt 1 .... J...tVbe �li:e· en.- la 
cle _. .. wij 1M d-,. ,ewend zijn. WW llebl.ea ill "9Nilliclll ltnb de nale
� Ie lieluddea, die hrt •·ode .iur ia.Jtti Neda aij11 wnurd, 
• da ....... lllelll dan ook gericht te qn op • h IUb pq ,u mea.
a. -,..b ....U dat l,etpea bi1111en in - amp&t Ollcietftma 111 - de lmloed 
- � al, • belde factoren in wi....twerkiq met elkaar aij11, De N.V.S.H. il - ..._. ......-Ie la eea Je.ende maa ... ppelijlie oatwlli:liella&- Hij la er lich 
- _.. Ml Mlea 1111-bien niet kun- aeenielen dat een TOOnffler bij de 
.-., la - bna opanne ·tiido IO graaa alla wil aeuen, het.- laij peel en 
" Ml .... der orpnlatie acht. Dat i, 'NOnl 111oeilijlr. omdat lilj nlel alleen ala 
,_. � docli ook ala 'feffni&inpvom11it1er, d111 mla of meer ah, repnRIIIAtlÎe 
._ llN lloaldl.tuar. Het •• pretti� lijn om e,enale bij-rbeeld _, die 

. ... Ml 9111d vu hun loopbau zijn Jek-, eem allta te seggen wat lij toe dat" 8'1adll llebNII 'fflSW"en. Spreker nonni da& dit i11 alle 1e1aatilCIINid ook wel 
�....u,k Ie. Wie ... Ie het wel een alocheldnede, aanaa:ien hij aftrednicl ia, ea 

,, -�' •- ba ,.beuren, la ttrbud mrt hetpe11 door bea pclaan 11 e11 .-qd wonlL 
·Y- wordt ..,.n,ua O\'er de hui�à Pf11 van ulr.en, daa ,qja • cle 

� • de .,_... •• cle "'renil!in11, die de aaada.·bt nacen, ea clatseàa, wat 
.. � ,....,. ...... ali:ea iavl� hNlt u!tceoelead. Het..._ belupijke i1 
•t-• ...... .. 1141-der lterk ia J-. ea cle orpnl1&tic een onpdachte 

,. .• ftl"i ...... C';. �rbij 1prrlrr homnnnt un liet motto ,·an Nabrinlt: .,01' 
·. . .,. rr-�-. 1 �-·. Het il ,ol�•n•. IPftUI' lhana tijd na te �n de mC>11eliik· ···,. . . ,pall ........ - 1tlfcndek - de orde te otelln. Een vulbl» 

·;,;,,.:---
.............. - "' - ...1{,_·· ,' . . .. 11Mr ._ -111 verukerd te lijn in all" delen van het TOik.

';,,} · . . . . L ..... nalfleade �ft "*" tot aelfrritiek en bepert.ln,: nn hel 
:,:<.;;:. .. . . . . .. Aa de �•ri111 IÏ• per_!<••. 11cateld, wurop uitaondcrin• 
... ·,.-; .- .. j. ... ·. . . . ....._. 1n de t...- n1rt • te ovenien. ., �--\fi; ,.. ��-�-� .H . .:,-: ... �".'.'�'.,.-,�;;f·Eiia�jaar. U Wal �ij .'.'i'-!t lijn, n,oc,trn w�. da! �n"in hel li,·h.t 
-�-.-,.� . ..._ Wv 11in - alleen wat wu willen �n. doch wu 

ir:�:.::'.U r 
·. .. Bom.dia .... wij ook wat het .ro,e de .. , van "" 

?,,!,--ia'. . .. hetwdlr. "°" ll&eta 111ft..,. te maken hfffL 'Wat die . :·;�•lf :\,!JZ: ..i. dat deel - *', dat lijn wij ook. Een bdanpijke ·\!·:, ...... · .11..-W ep kaclfflmferutiea, in Verwtandis Ovdererhap. in 
,--o;:, . · · .. · ·11.1. • in aldel...-aadmallen. ia wel of dae llfOI• 
•• • :.;..a::..;. � 1, 1 :il· t -air.kina heteli:ea1, r.n niet betekent da1 wij if'to 

• ·- � ... ,._ ._.,.r ffl la 1945 lirh hadden voor11-ld. �-·-·-�-.;,,r·--...... � ..... n q ...... op het feit dat srori ia w�n 
· · ,, 1� "- � lltthilelL ,_ - detr werd aan,·aard door IUWPf'n •..Jla.. WI .... arwikblcl tel ttn or,ianiaatoriOC'h f'Offlrles tf'n ..._., � • .. ,-.len af � Er is i:tta or�ni"1ori..-h d,,nk"n 

. 6i A ...... ·-- m ....... W&llllttl' en ,roei zirh zo �llf'lmati,: ontwikkeh 
. • .... .C .1 1 la ::znalr 

. 
1ak Ktleo.. Wij ·�•n"nirt mN"r af f'n lflf' bij ._ • .• .... ., - ""6ur La. dom wu druvea op dr die111ten, die 

.- - - ......t.. • .. wi • lfUC ten al�mfflrn aullt •crri,·hten. 

'.• 

In el1111 ruimte c,f kria1 kunnen wij - het 1trijdélan niet terechL Bovendien 
tlija de --• &&11 bepaalde Ideeën gewend rn dan kan men niet meer IIJIMOII .an 
111'\jdenélan. Natuurlijk la de uak in ftite niet FWOnncn. Velea denken reed& -
ft worden niet meer oppocbrilr.t door ,uaele voorliclatin1o bewlllle ii-1--in,r, 
--1t oroedlns. Hier pul pen 11,ijdenélan 11\Cef, maar de "°" om te k.,....n 
i.t een daadwerkelijke toepuoing va11 1e,u1ele voorlir.htin11 etc. en een bew-r 
b.,ulia« ten umien van de ,:ezinovormi111 rn de bevolkinppolltiek. Alo N.V.S.H. 
IÏD wij belull'iilr. .....,r de bevolking, omdat wij om 111 een -1 teapO hebben 
- brzinaea op cle Ie verrichten die- e11 het apparut. hetwelk wij daar
.....,r lain lopen. mede uil overwe1inJ•n Taft -luJ.hypënilclae ea paedaaosiechc 
UtlL 

Eea lid n11 het Hoofdbmtuur, lr. v. d. Bers. herft er Tulr. op acw-n dat de 
N.V.S.H. toch e�rt1 va11 een meNi.....cbouwing aitcaa&. die ac<-eptahel ia -r 
lluunilten of vri.;ainni1 proltN11nten. Vol&em cle mctlin1 en de e"fariq in het 
laad ia dit een overwe«in� die .1i<1 ielieel oppaL In een dichtbevolkte -t· 
achappij m eea cahuur alo van Ned•rland wordt men wrl p,dwon1e11 klear te 
beli:ellllell, en in n:le porperinp,n 1Jrr<n me._.., ult�ndc van het me-lijke. 
M.nt 111et dat dit voor de N.V.S.H. dnor.Jagevrnd lo, aanguien de kracht en 
de swakte be.- op de 101iditei1 van h,t dlemtbetoon, en niet op t'Cn ideolotp0ehe 
anall•cbo11wlng. Niet alleen denkt •pn,krr un hrt werk op de barceus, doch 
eok 1net VOl'Mlljleni, un het�n ,.-ordt �&all door de afdelin,:en teneinde llelltorle 
Toorlichtln1 te pven aan voh,u..,nrn, kinderen, aan de boeken. dl• aijn vrr»preld, 
M propapnda, die de leden huiten htt kader der orpni_utie hebhr.11 ll"""'rd. aan 
V.O" aan het werk, dat medici, mrdewerbten, Hrlîcalricee hebbea verricht. 
Du� hrnalt nu onlt krarht, •n nirt op een revolutionnaire idtt of élan. De VIUll 
il wel &eote)d of d- poei niet ren kwud feit -r ODI W betrlienen, -dat wij 
sijn wat wij lijn en nirt wat wij had,J.·n willen zijn. Tevreden kunnen wij olN·htA 
lijn ottr ou apparui. 11.t de motit• "oud voor Oftl land l,lijkt te lijn, en het�t'CII 
perfect funcrionneerL 

Onze interne structuur Jirnen wij ook te zien in ,·erband mrt cle ontwikk,•linJ 
daarl>aiten, hetpen lot uiting i• aekom,n la V .0. Er lijn ill prot-nl...- krin11en 
- ttrW&ntc en belanptellende otrnini•n. waarbij wij C<'n ir trrac diocu"ir waar• 
- over lnenabeow:houwlng. u,-er J,· arm ea ecxuele vrUROlukken, 11ie no1 
pea juÎltc •ormen hebben aangenom•·n. ln waen !ltUn dt 11rote.tant>e krinpn 
achter 1e11 opdcb1e van de techni,rhr apparatu11r en ren l(emi• aan krnniM. Zij 
ttrkere11 in een collectieve noodtor.1t1nd, waarbij sij onze hulp lw.hoe,·rn. Wij Dl<M"· 
lea belpr11 ea - daarop imtellcn, rn niet na,ien wat if'drn-cn i" llrt i• nodi� 
die .ercleelde grorp die hulp te hi.-,1,·n. TO<'h dienen wij on• tr rrali.,.r,·n ,fot 
alleen met het bieden van hulp wij .-r nirt komen. Dot drd ,·an l,e,l.,.lck Jro<p • 
dat lirh op poaitieve wij" tot on• hrrft �rwend, o.a. I>•. de R...,., 0.. Ruit•nhnJ, 
hebben ""'*'"d aoncler meer hun intro·k in de N.V.S.11. tr kunnen n•mtn. •·n in 
hrpaalde oplicbten toonaan11t\'rnJ h· ,ijn. Hierin zijn ui trlenr,,..trld blijk,·n• 
pabllc:alin 111 V .0 . 

111 de -· tonollllt mllrn wij in �·•allen Jt.nkrn, die ,rhtrr nil't tonJ,·r m,·,·r 
M bereiken IQII alo de M.000. �ïj zullrn nithttidin,: DIOC'len �r,·rn aan ,� miJJrlrn 
e11 -,en wunnede wij Dlffr m•n.•rn 1.-rriken. Het Idee van Da. de Il- la dat 
met poep!IVormina m�r tr lwr1"ik"n f ... Een oud punt i, df" jru,:cl •·n ho,·cn,Ji,·n 
denkt ipfekf'r aaa het huwt-lijk•·hoc,l••·1k.. Ooor ttn irfliffrrtn1i,·n1lr arti\itrit 1·11 
alet door ttn totale 111at1111lr arlÎ\ itril ili�nen wij on!' Int \oll�.!>IM·o,.•·�in� lf· onl· 
wllleJea.. 

Ale mell de ontwiklu�lia,: naiuat •·n inilirn ,,.,.rroktn -·ordi OH·r i.,·k,·r" lrrurni ... 
dient mea wf'I te brdrUrn tlat �n rr\11lutiunnair t'lan ""' rrruii:: j" om lr hJnlt:f•·n • 
flocll pen IOOtn aan M dijk ut. Er ii- ren 111rot·J'M'rÎn,: ont"111.1n ",1.1n.,n hl'I li.t . 
au11itbap der N.V.S.H. ,u,.. lt 01• h,·t 1.-lonJ dat zij hij de or�ani-.iti,· h.-1,1.·n. I�· 
ideologie d,,r N.V.S.H. wPft.0$1 zi,·h , ... ht,·r nirt tr. lwpalen tot rt·n pra,·ti!•d1 11111i11111n1, 
hetwelk in een l,rraalde n>njnn, taur kan "'ordr.n bettikl. 



r 

Durl,IJ lill,lenkc an wel, dat hoe '"'"' liet tchlp wordt, J" te 11roter ei ... n 
..ne. • ,..id dieMII te wwclen aan de 1CUnrmanàun1L Daarbij la de m<>11clijk
lNW î dal de idealillell door cle pnctld TUI het 1111ur zullen worden af,;r.dron
.... ...., la hot betreure-aard dat de mlver ideologiachc fl�uren minder 
la lel "• lila ..... die au de pote "-•mabel1 moeten trf'kken. Wij mOf'trn 
....- niet ffraetea dat wij In cle audaclat nn het publiek .iaan, en onmoitrlijk 
4Heuull.i.rh Ie 1Nlk banea pan, hoe peel bedoclcl dit lu111e ook kan r.ijn. 
Dit � la - l"Uf, !Mtwelk ia een ane1 tempo moet verd .. ·ijnen. 11,t 
i...en· - het clildta.i- la een gebrek un diacipline en een �erini;ocha11ing 
- • -,--delijkheid. 

la 411 .at.ud wil 1prelier - voorbeeld ae-en. Indien men een uit11ever vraa� 
- de - lee, .. , .,..,1u1 ovr.r ee,111ele onde.,.·efl'Cn ..-orrlt ,wknrht 1.01 
- -- dat dit in de ..ancien Juli ea Au«uatua ia. Opvallend ia tchttr dat 
wi - llllien, periodiciteit wrtonen mf<t .-belr.lube etr. en in ttn wmeralaap 
""8llea. la de - ba IMD natuurlijk l"e• filmorhtendrn, rt1M1U-n tic. hon
-. ........ wij - volubewelin,; willea worden, i1 h•t onverant..-nordelijk 
- .. la de nnudee ale! te beawa op andere manierrn waarop vnnr-
lkldas - hit NederiuC* volk kan wwdea gehrar.ht, en waarbij in h•paalde 
.......... - tie .1-.d - behoeften ell moselijkheden aijn dan in de "inter. 

lt.c ....... ._ Ml diJeauti..,e, waam,or wij niemand k..-alijk aankijk.ën, · 
""-et - - hit i...wi.. vu �unlera. De N.V.S.H. i• te ,·ereelijken 
- - ........_.. .... ( - een ... 1e11rdireelle en Mdrijfoleidin11. Het i• 
-.ik .,a,&elr.- � flauru te viadea om de topleidin1t te beunen, en 
........... - ..W.... lillh'leelt ea 1<holi9c - het Dageliik• en Hoofdt-luur uit 
Ie ......_ 0- 1,,... .._,en dat zij waak tekort aijn s-hoten en Mmerken 
cl. Mklteade lavloed ._ dlletlantea aan de periferie nn onre Ofl!llni11tie. 

YV MblNa edllft N de -.entift te maken, zoals than• bijvoorh<,eld Van 
Hllit, die henlcl wa • Yinde man lil het lla11clük• Restnur te zijn. zic·h 
àer .. .._ tlle " afdallac R-.laa au hn, atelt, al, wdaniit teru11 mort 
INkba. Bà Jleol ....... ul • ook v...iellen het Hoofdbestuur uit tr. breiden 
111 elf ..... ep4at hit �b Beotuur la de naa.ir tMkomot tot vijf INlen 
lta _.. td ........ ea -dat IMt Da..iflia Beotuur nirt dr mttrdtrhrid ,·an htt 
811ft .... � 

la..... · C lllh - het oabaoldlad bntuurdnsprinripe is de Jwinitende 
t...&de - .....- ....... • In pnctlirch werk. Ruiten die al11emenr .. -bo
... Ie ... llll t D Yt - 9 " ledea 41-errirhtingen te verkrijllf'n, nar
• af � 111a vaSi1,hll I el -i.appelijt..e k·holing g�chikt &ijn. 

la ... btllr .._ .. N.Y.s.B. allea wf eeliler lll8f'T en meer gebruik morttn 
.- ..._ ._ ........ ea la dieaat,� artaen, jarlaten, payrholo,:en en 
..... 1 I I t J t J lrl• ....ak� Het Ie reeda thant daldelijk, dat, indien 
• Eleea PrNacde .. _.. Il, wi - 4e Malailtralellr De Prieoter allttn nitt 
� ........._ ha Ml ..... ._ tie F.I.,. hoduc,tie hebben wij al• d1emill<"h
...... ..._ � 
· ..... la ..... - .... •1 1 1 ftll - aqeymj Pil 1-kenvrrkoop, 
" ep - . 1 Il� i.. - _.. ..-ïacl. waarbij wij niet .,.,.,,en 
-= Ml ... la " 1 D D necW al • aleel,L Wij kunffn niet op een dilettan
..................... • ..... ....,. op dit tttmn in tt halen. Bij on1 
wak la liá ..-- _.. ._ laet � belang. 

All " Ji.v.s.e. ........... -affl:lile .... aploittert, dan ui het ll'IOt(e-.. aia ..... • ..... _...... .._. - te laten wttlr.en aonckr nadrli,: 11lclo. 0... 1 1 M 1 al ...__ ft laet clilettant!Nne ..-..-erltrn. Er i• ,,..n kloof 
. - • ,....._ • • _..ae1,t en dw, wrlke 1teln·nd ..arden. lli 

Hooldbn&aur er l[eeD tecenranJiJaten sijn. flit maakt de or.-niaatie �ile.-.t kwrl,.. 
baar • ftrainwln1 IOll alleen moadijk llija door at,dtele afkeuru,, nn hel 
H.l. beleid. 

Spreker betreurt de critidt op het H.B. �cl, clie ia -•aeleld ia voontellen 
ea � Het H.B. ..t YVOntel 8 Jan ook op ala belride<riliek ea ala �!'il 
al het In behuclelia11 komen. liet i• H·rcler vero.:trutknd dat ac11 de �111lr.e 
onaacht uit la een llreven te komtn tot bot vormen vu romllliaiea, welke apreker 
een ver,vûpperiq van de unwni�t llrachtea acht ea een pyaar. 

Aan de orck komt ook de nuit of wij van de �niaatie een buadeli111 vu 
tentra moeten rnakea of dienen t• st...,..·,·n nur uniformiteit ea een eenheid - mn 
elkaar ten al,iemeaen nutte ..-e,uaam te kunnen oija. Oue ûtnlell ea n:a)caenl 
teluij,ea duidelijk voor i- de afddin�ea worden �eperd en de mogelijk.heid 
vu 111Mn11un van mterdf'r- rn minJrrhedeL Er 11 een lijd ..... - dat de � 
afdelin1en verrewe1 de meerdtrheiJ dtr 11en1inen hadclea ea ,.dillereatittrd llnl· 
-• wu toen prac-ii,w:h niet moJdijlr. .. \11 de srotcn het een• "aren maakte de 
mlademeid p,en kano. In dat •taJium ltebben de 1rote afdelinflCn ttn deel na 
hun invloed prij• gqe-.n. Su kan ook de miadcrlwid aan het woord "omea, en 
i1 bel niet meer nodi� •oor de "lein•rt• afdtlinf1Cn grotere invloed te ,erkrij11en • 

Sprektr a.-h1 het noodukdijk om o, rral dililll'nt te l,lij,en ,·oor torkcn�ina van 
invloed aan de nou,.·tn. Hitro11 is rercl, meer een beroep Jtdaan en er I.IJII rttd. 
afdelinlt"l-inren ,.-.ar haar in,·ln.-d mc-rwee11t. Spreker l>f'\tth dit punt nn� in Je 
undarht aan. 

Hij ht-et dt af�evoardiJclcn rnn cl,· "erl..ende lrdcn en J,• af�r.vurdigJen nn Je, 
afrielin1 Antwf'rpcn ,·an h.ntt! wt'lku111, heMn�M tk un"ni,rr. t·orr·npondt-ntcn. 
· In de heer Béran liewond<n sprrk,•r het ment dirna hr.01·bdclcnhei<I. l'leze hrrlt 
de admini•tratie in «n zudanicc ri, h1in1 1ntuurd dat hij eigrnlijk alleen zijn 
haadtekeninl[ onder de 1t11lr.k,•n l•·hm· h IP zetten. In <k nauk loekom•t hij het 
houden van tweejaarlijk,e huishoucklijk,, tong..-n en de Eigrn Produc·tic zal 
oijn hulp dubbel nodii 1ijn. 

Ook van de v�n:ni,.ïn,tllà&N·ommi!'. .. i,· kan t9rf"kt>r .�J,ien dat 01> hrt t'o!'�"'!'> '!il't 
blijkt in welke t..-lanJrijke mat• dit c·ullrllC heelt buJ•Jragen tot dr 1 ... 1.,,1.,.,..ru,� 
ook in od,·iaen:nd opzicht. 

Hij b""'ltl ,lt c·cmmi•ic ,lank ,·n in het i,ijwnd-r Je lie,,r �lantrl, ,li,· 
ahredend is, do.-11 op oen 111Jrr,· 11laa1, ongetwijfeld rijn krarhtrn ... 1 �,-,·en ,oor 
de orpnÎNt.Îr. BcJankt vt'rJ,·r J�· ,·u11;m'!4v�r,1a�t·urnmiN1i, .. � rt"111lf"m••nt,o4·nmn1i"'-"ic 
en de wnkgrotfl 1 ... mlkinpnHµ•t11l. \ ,..welkomt de 1<•no<ii,:,t.n un h•t llnof,1-
i-,uar. o.a. de httr W. Romijn, ,1,· 1,•,kn un hrt llnofclh ... tuur rn nM,ral J.: 
werkende lttkn, dÏ<' 1 ... lan11-•ttllin� tu1wn en dr zaak ••• J.• �·"� houJ,•n ,·n n•ar 
hij venrou,.·1 ook du.: wm�,. 

Sp�Ler ru.itil hel&a!i enkdc: ou,lr l'f·L1·111lrn o.a. Je uurl-\tw•n.tu,·r ,an llil,.-r�un. 
op 111·iens lwtc,r.a(r.ni!l ht-t 11.B. onl.anl,!.; ,,·rtr�t·nwoonliJ•I w:i ... ,•n , 1111 "'i,· l.,·1'•:ud 
WP dat hij tol op hottt ltthij1I d,· ;.u ti,·itrit in Jt· a(tif.lint 11w1 l"·lani: .. 1dl111i:. 
TOll(le. al,mrde die in ht1 G�,n·,;1 ,·n ook � 11iru•c "''�•·n kttu ,·.,l:,:,·n. 

AU"' uok ,k ouJ-,oorlÎtll"r ,·an K11tt.-r•l,un1 ,·a11 �ir tl,, n•,11·111·11 ,.111 af,u·1.id1,·11 I 
111i•drr traii,irh zijn. Selif'r t·n "l'"·l..,·r zijn t(•'t',-1\l"r"'ant•·n. lu" ,u·I Lii i11 .f1· 
praea.ijk ,·an lwt wt'rk ,·uk zijn �f'lw11"1. \oonittrr ,ort.1,• ht'l ,,.I.; :,·n lj,l·hod�,· ,li 1.,· 
t.d-.,ijk.� fit,!n�n te �f'rJenkrn. Il�·.• ,-1, rJt . lN,n, \f'rilt·r J!t·l11LL_1J:. \I_,

., r. Kr1·11c1·r 
wederom. aan•·ezi,c. te nirn. lu,.."'•·I 1u nu� n1f't �··h,·,·1 hn ... 1t·M •·· P1tt1·lf,J,, .:•·1,lt 
M'�Deeftl voor MM r. Jr ll.i.1111 1li,· :ahijJ c·1•n trouw l"";r.o,·L. .. 1,·r , . .rt un,,. l11J•' u· 
ko-en i11. 

�\'an �fM·r. ,·an Stttndf'r,·n-.-\1,.iioi 1..1·�1 ,t,• \'tk,rlÎllrr clJt hij h.1.1r h,·,·fl 11·11·11 l,..,·n· 
/" 11.-n 11, N:n u·f'b.ijdiJ an:1 mrt r1·n fu11, IÏ•· in cll" Gr.n,., ... L.,w,li,:,· H.1.1•1 ;11 ...... • ,..i.11, ·••· 

en al.:; ,·c·rl'"(.!''""·oorciiJ,."ln ,an dit n,111·�1· in ht>t 1f.,.,r.11.,, .... 11111r. lld ,rr,1, 11·1 .. ,,,,·l...1·1 
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11aff. •• !n•hra-..U... te irln .ertrelilm1, liMwel de redenen gelukki1 verheu,:enJ 
.... ·IQI .nep& liar - urtelijk yurwel • een tot &iem IOII en ve11roaw1 dat lij 

la haar ...,,. -lffl•I ftB hur belanptelli111 In ona werk al kunnen ,ietulgen . 
. Ala � Wijk - de � •• liet Hoofdi...tuur biedt hij haar ttn 
· .................. - -,pode dele, ,... liet betrekkelijk kleine !onnut, te 
_.. -- à IMcrtpde: - quantitu Nd qulit-. 

11. Alpmene Mededelingen.

� tlNh ..... - brie! van de HNr Roaenbttk te hebben ontvangen. 
,,_.. ... _.. mat Uli de llitnodipq tot bijwonin1 van het COlll!lfl ,:ehoor 
te ..... kaMa ...- ID ...-band met f..Uièomalandisheden. Hij heeft echter 
- ...... .,....,... dat dne benl op de hoope zal houden van de wijli�ngen 
- ..._. toc:li l,e de ultwerkin,: van de ,epea-ijllisin1en te kunnen helpen. 

v--ia, - de p-tielijet: aanwala 54 afdelingen. 

VÓorillu, Mriuert er ua dat voontel 8 al worden behandeld bij het algemeen 
lielelcl. Verder la er te fft'Wachten een ..ntd tot uitbreiding van het H.B. met 
- ledea, wurbij het H.B. heeft pedarht un: Griep rn Rictv,ld. Voorlopi� ,:il 
r"1a ID laet Dq,elijb lleltuur pluu n-

13. Benoeming Stembureau. 

Ala leden •an het -1,ureeu worden .--: namens hr! Hoofdi-uur Mevr. 
V-.ber11; '°"na Vu� uil .\m•trrdna, Mevr. de Puy uit Rottrrdam. �1evr. 
r- alt Hll-�eld uit U1rec:l1t. 

14. A..wijmig Coagresvenlag-commiaaie. 

la.- wordea uap,raen: l\lantel, 't'UI Cemeren en Neijhof. 

·15. w-alieve beepreking Jaarvenlag 1951. 

L JunenJq SecretariL 

_/ >'• ScA.pa ( A...,erü,,i) informeert bij de 1Cr.retari• n••r h,t aantol ahonn,·• 
, ., de· P- ea Doeuientatledie1111 en of dit toe- dan wel afneemt. 

IC,,J,.., (Ctflltiqn): In hf'l nnlag ••• de -retaria heeft � afclelin,: huit•n de 
IJ •iac •• de. l"'filleD gaarne enige &a11duidin11 omtrent de arth·iteit willen 
... Er ia � lliet ,:eaproken O\·er de iatemalionale �trekkin,:rn en het inter· 
ucioMal caapea. Maakt verder het HooNbeotaar er op attent d11 op pa,:ina 15 
.... � No. 20 Îll de recapitulatie 40 .... , afgednakt in plaats ,-.n -16. 

Nalirialt deelt vu �ha,:,en mtt, dat het aantal abonn•'• op Prdodi 310 br.draaJt. 
• dat dit ua&al ffij "birl io. Hrt IOU iad..-dud prettig lijn gewent een venia� 
TU de wnidlaasn Taa de a,:wtlkn ep te nemen. doch er a:ijn nif!I voldoend,• 
....,._ bï liet Heofcl.aur binnen,:rk-n. Mi..,hien lukt dat ,·oor het ,·olgen,1 
...a.. -t. De � llo,,den het llonfdbeotaur ,.-•I op de hoo�te. dot·h er lijn 
-.. •akkt hroedrro eod,,r. �lo,nenteel a:ijn er dr ,olJende _.-.. ..ten: Noord-
11.a...i N-,1, Noord-Hallud Zaid, Z11id-Holland. Gcldnland, Drcnte, Gronin�•n. 
Zlll4 u-a...., � t11 Gooi, en &-land. AmS1rrda111, Den Hug. Rottrrdam 
C1I Ulftdit IV• - lau ra,... ,e,,·nten pworden. Over het internationale ,. ... ,i. zul. 
1ft c6ow de VMniltff nog' .....i.delin;en worden �an. 

6 

1 Voonilltr derlt mede dat het de br.doelinJ i• hij punt llo nadt-re mr.decl<-lingen 
o, ·er de international• betrekkingen Ie doen • 

b. J aarveralag Pe11nin�ee1ter. 

M , N b ·,u, (D,,. 1/aa,) vraagt of het de b,,cloelinJ i• ook in ,Ie af.l..tingen 
tol :;:· unf1o':r.e boekhoudina te komen .. Zij meent Jit uil ren paar �let van 
het a,·rountani.venlaJ te mogen opmakrn. 

Pennin1mu.,trr merkt op dat ,.-ij re,-J, eniRr. jaren_ li;eziK zijn tot een uniform.• 
hoekhoudin� te komen. De rrJ,n "•• ,lat er ,·eel ,nJ1M1a1ten. wrrden 11emj�tl 

Dil 
jaar i• er re•d• een hetere •••••· Htt ,·ol�end jur zal er wellu·ht een nra• U ,are 

· fllaal ,·an Je afdelingen zijn. 

c. Veratandii; OuderM'h11p. 

fl',,••l•nburtt / Jlourn) hrrn�t namrit• ,1,· ul,h·ling il• hartelijke Jank owr WMl_r de 
redi1trrin,:, wrlke :ueer i1 yer�tenl. 

d. '9,'erkgroo11 Bevolkingnraal_l:•luk. 

r 1 .. h I i.· 1 l iJ l loofdlw�tnur no� 
/ Plu, (Am.,tcrdum) inlormN•rt u _"l •·t punt ""'"" mi: "'•· 

�cl�11rnhrid ui zijn or dru. h ... uc tnuµ te komen. 

Vomi:iucr uµt '°" dat dit !,ij lll'l al�•·1nren 1,d,id no� moµt·lijk is. 

De punten \Se .\,·<·ountant en f K�1"'·ummi�ie &;f'\c·n ,:t-t·n aunldJing tof infor· 
rutiea. 

16.Bc,preki.;g Beleid Hour.lbt-stuur 1951. 

.fit.fcrrturiJ gttft ttn o,·rrt.i,·ht , :an ,I,• .�'f!rwtr , i�r rn:1anllt·n ,an l'J:;�. 1•·1-. ijl ,h· 
,·oorzittrr ht't intt•rnutinnalt· �t·rl ,our l1Jn rrkcn1nSt 1 .. ,I nf'm�n. 

{\' brink Jreh m�dr dut in Je• J,•[i11i1i,·,·e bt"'"'·hrij\Înµ."l,ri,·1 rn·,1� ;, .,. m,·r h•:� ·1ar" 1952 i1' �euµJ t•n tot"lrnm,.,tpla111w11 1.ijn on1,·ou� 11. V.ïj kuntwn .1.r:,!c,·11 1�at .. '.'.
'J 

Jk -0000 lrdr.n dirht zijn �r.,n:1dt'r1l; ,,,,·r ,,..n moancl or 1,,, .•• 1"al 1111 r1•11 f,·1.1 1.1J·1· 
Wü�t 

'
or •·en foutjr oJ' p..�ino 3 ,·an l,·1l1·w·onta1·t �o. :!I, �a:-:rl,ij iu h,·t ·l.iatJ1· '·'." 

,lto J,1:rof"i l.>orJrt11·ht j,.. op)l'rnomtn al .. \11. 6 hrt�rr.n m•�·t z1Jn 11.mr.lrm. \ ,•nl,·r , .. 
�t-tr.1rht dt· J'lluatit' \Un tl,• l"-t"1' l,!rool,t•· .t.1"Jini.t"" no11ln tr J•rt·• 1�·r•·11. l1�-t�n·11 
noJ nit't ,r:ehN"I i� arlulu. �lrt n,rnu• ilr nm,·ant,: ,·un h.-t ���on Uo.t.t••r,l.1111 , .. 11u;:. 
nirt l!rhttl jui"l, Joc·h cJt, ,·oltttntlr L,·•·r nl 1'pr.-kn no� n1l1•1 hn 1.IJI\ . 

K.Mmpt·n, 1(at in 1946 hij Zw111llr l,,·liourtl,·. i"' th11n, "''rlrru111 r••n 1.1 lf.1.t11di:.!.': fdt·I' I? ni«-t -; wrrlwndt- INkn 1•n 100 l1t·:,!1lll:i'IÎ1!1'n1l1• 1"cl1·11. In �
.
111·,·L lwl1ltt·11 \\ IJ 

a '('�kht-Jt·n i:"h•tl aan�r-tirn ,laar 111· af,l,•linp: nm /·f·n 111.111 ,lra.111lt·. • n 1, ... 11 ,1, , •. mora .'J , ,..aklt- cl,· aM••lin� in t·lkaar. Er i, nu r,·h1,·r 1·1·11 11in1n 1, .... ,,,11, •·11 .
�11•·,·L. 

��r::
n

:IIIÎt'll'A op Je• 1Ïj1'1 ,·an cl1• af1f1•)Î11::1•ft. lf1•la:i" j, lwl ll1H1f,tltt· .. (1111r 111• 1 ..;, . 
!Jaa J t't'R l�luit \JO h,·t h,at�h· ,1111i.;.r, .. uit!'' \111·r1·11 .n.l._ lwt ... ,111,·1H•·ll1·n \,111 
rf'h µlan,klijk mnnift. .. 1. Er t.ijn \\..J 110: . .'.iu�•·n 111 11,..tr n, h1111::: ;.:,·,l.1.ui . .J," 11 d1, 
ont•rrftt'n n10,,.,t,•n 1k ,�1·n nJ 1lr ;.111,lrr \,i1r,l1·n t••1ua:.::.•·ttr1r11. 

'I. l lt· rultli,·alini atunit3al z.Îl't hd ,., :.:,�,I 11i1. In 1'1.\I ,iiH ,,·,·ol� • ui:.:· 1" l ,11:.:· 
ri'k/ 1u:l,lk:alÏt,\ \'f'rl't·hrm•n. Rinn•·n •·nl,•1,· ,...,,k,•n l.,111 il,· .. 1,1,lo , .111 11, \ u1 � r11·1·· 
tt!,al': ·\IN,rlu� 1,rouwalll" in � • . ,l,·11.,n,I. l,..:.:,·mod :,.:1·11• 11 ""1,l• 1: / ... ,1. 1,, L• 11,.I hN·h 1,r. \ an t:nulc· Uua:oo h1·1 man11"1 ,·i1•1 .1 .1nµ,•l,01ln1 1,·r :.:d··�··11!1,·,,l \ 111 li, 1 t" 1• 1· 
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ti.. --• .._ lid._ lt. il een �äe doorwerkte llUdie. Verder kan 
... ...tq11i1· a1i1t&1' ""6ea "cl-. dat binnen eûele wekn - peel. 
........... al ........... het boel:je: _.._.ie, waar kom ik vandaan". De 
Pita a1 .. ,,..... ... � c1e ,..._. 11aea, Om dit ie bemke• ... het IINII - ll'lle -,laae - te 11ellen • liet �.,_uur '-ft voldaende ver
_... la M-.,. *' de ven.....,._.._ lllllea verbetttee. Veollat 

Z::t' �-·.: :!t;-:.�
e

�� .. !;;::�· �ik
!.,

,r
°ió 

• .,......:. -·· Verder il la liet bnit - llel H..,6-n, de - drukproef 
- . '1ft ·-·--'de •• Dr. Sc:hei,k, ""nunrll, Oftf voorliduing - oudere. Het 
'...- ... 4!t U. bclen,oûerentie zol _W-• - aund in oiw beait zijn. ;,; ·>-' ·-· ........ la de bedoeling un het Roolclbeac1111r in Juli en atudie-weekend 

··. _; fa� ....... - .-1 ... ·t•rrde � waarbij wederom een beroev 
, ............. al wwdn aeda•n. llrt oaclm,erp al lijn: huwelijbbeaiddelin1-
f_\�·-- , llkl;

. 
Slar al drie lli�we Hpli ... tri<-,.. opleiden, waarvan één In het Noorden werk, · .-a aal .Ua. Vffller � liet plan tot - · owide1 met chefa van an,te bedrijven 

! :6: _ • ............. welk O\'erl"' ,-erg,lijkbur ui aijn mrt het prediliantenoverlec:, 
'., ... · . . · _Nccflljhh I l1a aUa. • oek. la dit ,·rrl"N drukt apreker de unweli"n op het hart :ïër :·. . - • ..i. oalliap ili - 111.iddelJrute afdeling ia pbeurd, eniprlei advertentie ·7.r::,:1 .. : ........ el eea ... lfeot uit te �even, abweu een en ander aan h<1 Hoofdl>Ntuur ;,- ·, ... 1!1f � il -.dead, Zoal• µraead la dit In """ afdeling gebeurd en hrt !·-· ·,:·· ·' lill6 de vefllllllias f 600,- 1elwo1. 

' .:·.·. ·. 
llal liet ..... e-orp111 i1 htt nir.1 pe4 �n. On• kader it niet beat en dit 

. . · w1'lllb " ID Ml �,pan. Uc --.erklng aan het or1111n i1 -r prins 
.. ll'f!'lllo lr ui AD een proef wonlen � door het diM"ullie-orpan voor drie - - la lliudta Ie JettD Vin Jr ,laeualqrorprn. De e<'l'llle keer al dit in ·" ,t A_.. ,elieaftn, w11r in de l'C'da,·ti" 4• pkozen: M,vr. , .. Sc:h1gea en de heren ..... • Vn 't Kru,a. Als deae nummon aoed lijn, dan aal de redactie toch ni•t • �ID blijftll, doch 'IOOr d,· , ulaemle drie nummero n11r Rotterd1111. 11,11n. · n.u..- al verdct- worden l(l!IÎen aan wie de redartie ui worden · gqevea. · 

V ... lil • - klacht. Er ,rnnlt 11011 llleed. olecht �CN'll(eerd op rin:11l1ireo ,·an N .....,._ n het r ...... 1. Om <i.-11 Ie beechermen teg•n de medeJelin11 .nil!I �· Wt bel Hoefd'-tuur aan elke r.ircul1ire eea •trook laten maken, ..... •-.... vu de rin·11l1in• -....lt beve11igd. l)eu otroken komen nog ..... ..,.,:t,m+ 1,1......,, Jfrc i, noudrblijk de rir.·ul1ires te beh.tndelen ea de 
--� ............

J'eeni11c, n:rleh dat btt int•rnolio11ale werk in 1951 ÎI •�•tgeloprn. In 1952 io ·• - aillm ..... la ,ekoaen. In 19-11 is de "".-.te Jrote intrm1lionale <0n(r. ..... ...-,- -.rep wij ook 11nwrq wattn, 11ehouden in Clwhenham, ,nar in 
IM7 SlaäWa - __, is llelUD. De ...... .,..; .. poepen inlffraer-rden arh - • ....... lledat1 voor vrul!llllkkea van 11eboonerr,il'lin1 en hnalkilll(. Olllle ........ '-Il ae,nbeerd Ml ari·e11& __.er te leqen op �I voorlirhtlapwttk. lr il ...a - -illie Mmffllall'l,i, waada Dr. vin Enule Bou tn opreker &ittin11 ....._ De _,.... wu een airt,w, , . .,.__ ,·oor 1952 •oor te bereiilen en ren ...... - de laeimlalianale orpni,.,ie la ...,,..,.,._ In ,tn,. •·omiaiMie i• 1elw111 ....... - - lletàenia toe t• �- - aesude voorlichti•J ra opvoedin� 
n - ...,. ..,..nidiac na de princlta laab de adioonere,elins. Ve,,_ "'" N • - Ml • .....-.lie �-nl - wenleta op Vff'le«ffwoordipro •an l1ndellju ... 1 d ft alel ep pl'Dllli�-. 6...,. ludelüke orpni•de ffl'legeD· _..... lr Ie ffel -.11e srdaan "* • laouden van de vol,..nde interaational• NIIMaade la w ad. Hee dirhtrr 1912 _... naderdr, lloe minder •en ..-11111 

! ••• ........ ,.....Ic ua,audtn. Tw-1 ia er eea p..,.._ .._boden, ! ... • Il ... ,._.... Gen ellk,I c...,_llllie-pn>pam918 modat 1la tod1nip; N'n L--.......... _ ...... _ .... -�·· ... - ... -· 

l(ffllde \'{adm. De Engelae orpnÎII� io no11 niet .•rr.i.r ,t.� ,id�_rl<';"llrlin� 
Amerika adaeen rem mee te pan, dorh later blttll dil pe1WOal1Jk te �n. Zweden, 
at - daea praductle heeft, wilde de llUMI nn Eaplaad ftl AIHnlt.a •let ttr
.,.Jea. De N111fereatle ui ia 1953 in z,.·rde.• "'.orden �den 11H _.1e,enheid , . .,. 
het 20,j1rl11 batun van de zw..,d,,e orpru•llr. waarbij ondrrwrrpen 1la Wrre!J
i-otltl" en -c1aell,n,naen 11n de orde zullen ko••n. In ,erbend fllf!I het een en 
ander hebben wij ona gedialanderrd u r.al 11n Jr ln1,rnatÎOfl1l• Con....,.fondM,n 
een andere beot-•ing worden �snrn . 

Het Is vrrder "bleken dat de com111.i11ieverpderin11 van <lit jur -nd i1 Il"' 
,naakt ia hrt v1C&11tie-relapN>11r1mma "n !\In. Mora, Suavr, Oer. heeft �t wen. 
�akt en gebroken. Een roalerentie ui worden adioaden. in 8-hay, alwaar

. 
ttn 

pl1111rlijke 1fdelin11 ia 11ebnmbard-<I tot � Indian PlannNI �a"'n!hood Or111&1u1, 
ion. Wij hebben tel•Jrdiarh geprotealrtrd, clol'h liet -.reta�I 1n Londen � 
p;rvp;d dit het v,rlteerd iui1t. 0e put.lirc1iu van � New, on I opul11!1on 1nit R,n_l, Cnntml wordt �(in1nc·i•nl maar ook p;•h•"-' 11rred111ffrd door �lrs San�rr. Wrl _ ,. 
,·t11"111('ht mrd, tr wrrkr.n mrt \frJ.. �:inJ{f"r "n af�aarditccien tr !'ltnrf"n n11ar �?cr,11. 
f>e.,, on1..-ikkelin11 bi ,...,.......i, en h°""'' �ij in d,• rl)fflmi_oooie_ blij,rn, hrLIM"n ••J �n, 
van htt werk pdi.tancierrd. In 1953 1.al �rtrarht worden rn Stockholm l,el1,n11111elhn11 
te vinden ,oor o- Ideeën. We h,bb..n ui het ·pt1n om lol een zrll•t1nJ1g r.ont1rt 
met andere landea te komen. 

Het eerote land dat hiervoor in aann1erliq komt is Duitslanil, b,twelk .-.·hter �n 
,·h1oti!1Ch 1-ld v.rtoont. Or11nni"tif'C ,·n puhlirllÎl'I! lijn niet 1ltijii re11rrsrn1a11,(. 
omdat rr me-n inJi,idueel worbum zijn. Met de Ottiwe huw,lijk ... ·hnol h,hl,c,n 
wij oontarL Bij N!D nl.,.we mnJetJfrl,·onferentie 111 dit punt worden 1 ... keken . 
Zoal• 1ehoorJ lijn de feiten lnuko hc·t internationaal ,con1 .. -1 ��uren1,.·11r<l!�· 
Het Is au verkeerd en va,qeloprn •n Jr :-i.V .S.H. ui 1n dnie rrch11n11 z,·ktr nwt 
-,u•. Hoprlijk ui In de toekom1t rontar.t mogelük zijn ovtr lf'<uele voorlkhtin� 
en op,-oedin1, 

b. Ventaudi� Ondenchap. 

Ainpen de hf'er Conll1nda.! op Znn,loc niet 41nwrzig k111 zijn, kriiit dit runt 
voorran11, 

Hutûn1 (D,N ll11a11) ,.-.•flllt nam,ns ,1,· u(d,lin11 eni11e opmrrkin_grn t�· mahn, •!i•· 
niet abi rritiek bedoeld zijn. In ,lr Î""'"''�aderin& zijn IWM' mollt'11, J" h_rt l•·lri,I 
,·an M ttdarti, aflu•ur1iton. ,·rni.·orJW"li. l:,·n aa.;•al ormrrkin1rn ,a.n ,1" m1n,l,·rl ... 1,I 
mllm r.chter naar '°oren word�n ,rhra1·ht. 1,mdat er 111iM<'hicn rfrr"rlijk� opmrrkinJ:1:n 
ltwn onder mrerMre leden drr N.\'.!<.11. llo.-endiea httlt dr rrJa,·tenr 11"l•�rnl1,·1d 
daar aijn mrnin,c o,·e-r te Jeven. Op hf't la.itste ron1rn hn-ft Jr rrclal"trur 1ort:n.t·�1I 
yrnrlrlilk...le mr.nin,en inzakt" hM llf"H1ILinp•raaptuk aan lwt w.nord t•· lat•·n 
konien. \'olttelll' d• mindrmtid i• Ji1 ni1·1 �,-1,..urd. In V.O. •!in h,•rh�,IJ,•lijk �rli�rh:n 
oveî de overbe.olkinpthmri.- Jrpuhli, ... rr1I wnCM"r dat aru&r1,·n ,I�� 1Jr ':'"Ju1,-1llt'1d 
Yan deze thearieia aantnc'lndrn, zijn 11j•1.wnomt'n. ln .-Ik nummn 7jJR .ut1lc.,·l1·n aan 
te wijzen, waarin dr Mf'rlM'""t·olkinl!l'llh1·11ri,• 11� nit1 "":''rdrlijk "uril_t 1111111,!•·linr'.l!''"• 1

_
l;.1n 

t� wrl ,t.ilzwijltf"nd •·nrdt ,_,..,.,.,.1,tr·,·r1I. �.n dr ••n1J!r. l"'°'"'·hnn"·!nc ,1\t'r .'l�t \ ra,,;:· 
t111uk ••n dr RUMitw·hr "'·hrijn·r lljin j .. ,wn hrt i,.lvt door 1lf' r,·,l..11 !'.'ur "."Jlll"'t \u·,·1· 
�� Hij ,..,hrijh n.l. dat d(- rijk,tomuwn 1lrr a11rdf- onl..-.,:n·n'tl ZIJ"· 11111" nwn:I•·,,· 
rijlr.cloln1ntn btttr lttrt hrnutt"n ,loor t,·dmi,w-ht- \'onrl"ll'n ,·c,·. ln ,·1k c,·,.,I 1.;. ,I,• qui•trMtftl ,·an lwt -irtikrl \an lljin . \u·�c·:laten. Ot-zr h�,-h lw-,1,�:l•f .1!.11 1·,·n ,111"1,· 
beMeninl!' wan rijkdommrn in N·n l,11•1t3li"11�·he -·,•rrl,I nu·t "1111!1·l11l 1 .... .J'.

., h .. !,·, 111 � 
ia een M&at�·happij ••ar ht·t kapi1,11i,nw 111rt lllf'1"'r lW*:otit.al, llc-t \lou'l"fi ... 11 ·ti1.'1·1· puat ÏI liirr '-l!"N·rcl ,·n ,1,· min1lnh,·:1l 1011 "·rl �.ill•·n "''''" l1on1·rl ,.u, ·.1

1·1;:..Jo�· 
artikelrn &ijn 1,inntnJ.-komtn rn nif'I !!•·1•IJ1t,ct. \nort" r,,n ... 1.11t·,·r1 11,·,,· n1111,l•·rlw1,I 
eenaijdi,e �lichtin� in&a"f" Frru,li.111i•ni1 ,·n F:dtrtrnti.:1li!'lïmr. 

'I 
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. h • tftlde plaats nat1,t de afcleli111 • ___. � i..t ut1b1 " Teula 
................ p11blle.ilea in de w......i. Dè arti� • - ,ecl 
Mea .......... n liflatt• p,ecle .bali ..... Il-' lij ide& liet jllllee 
............ ba IIF •cle artikelen. &I mtlktl •aa Tllllllla .... ..,_ 1Uij4, 
-*Il ........... � wu - ..... ., te alaa; "- lletmt Wer 
-·in..i. - ..i.entaad 111 - uder � wa llOlla • -aalik ..,._ 
O. ........ - 1M1 Hoofdbeotuur il- idee·.,.... - ..i,-lit. lfes -Ruc doet 
....... llllt TNlllel leta - aandacht au • aoae!VUeid IOt bMelllaa "a de 
---- v.o. Ie i.-dm. 

,......,. Wt � _, de ... w....., H•edac cle opaerkln ... aaar 
- Wt ....... àcà llrè al het op flit llellea, illdlu miaderhei..,.....a 
.. • .. Mslst alf wt - wordte ..-..,Jil. Hij pelt • r-' de deleptie 
___ .._ ..... ..._. .. ia. . . . 

,...... (H..,,_J m aDa:a lor uitblwaen •oor de redacteur en de W.W.W . 
......... : . . 
·...,..,.. ("--}. -' dat aan • .,....... .. o,...eclln1 met 26 lr.ol0111 in 

1tll la .. :wlal,. ..i-t la belteed. India IPNUf m&1 ÎllpaD op de inhoad vaa 
• - - 1"'2 wilt lllj op ton ,·unief lldrûie dn In liet AprilnW1UDCr over 
cle jr11•1 b ........ waarin ltUt: ........ N.V.S.H. la terecht -r een llffODd 
........ la.-.lP", \'.oeo; -. de aldellq bekead ia, beèft de N.V.S.H. dch ten 
..... - dit pul -.- op dele wijle akpaprol&ca. 

· �Y• � (A-"-a) deelt mtde • de afcleliq _. goed -r V.O. ia te ·· ,r ....-. Merllt op cla äM !.et publk- •aa mecleclefl-a omtrent de ltichtina 
• -.all� IOI celplllltaae la ven·alln. 7- du.-r parne een lnlqblad 
.... 1fi,t .er op dat liet rqlocer van peer formaat la dan het blad, waardoor 
•4'M1l1a bij llet laliladee onllt.un. Ba ftnla, in ledenconiact No. 21 op de· 

,. 
. ,.._,,Sen 6 - ......,.,de gaarne • Ulllffllid -i een Tercleli111 hl kol-· 
. - _., de aan! cler aate11r1: ffllactioneal, à...-- lltulr.ken, vute aaedewerken, 

• Nli - lllet...,._ Ina-den 81ukba. 'tv'ü lr.unen dan IÏell bij welke krin• 
... v.o . ....atdL 

· C1 2 i r Il 1,epijpelljbn,ij,,e ,·,r'heqd ower de ioeaawaaide lof en vnap 
..... i..,rip - de -Uijkheden. S- liecft apreker la<'! roei un het hoofd -.-.IIWa ...,. .. Ie -a. wur ...W, ba worden 1ebor11•n en veel door 
4'* ... -« ...-,d. BV l'Oelt � .... mateur, Joch weet daar ,eea 
...... -· V.O. - de aededeli .... - • orpnioatie bevatten, de actieo 
'lia .. � � flllftlll Dffr ...... ,rebleaen i• hi11nen° n buitenland 

:=., t; 
• 

�
�ijke ...... ,-,11. C.ea de fflllaeid •an 

:,a �&; UI 418• � 
ua tae11 l,eciipen ... • -· .. --n .... ;; 1. -,ieker .... op de 

....... ·- ................. die - -1 altijd ........ , - worden. 
Aa Die ....... .-er ..., dat lil • _...IIÛII YDD laet artikel In het 

. J 
.... '-...,_ 

- .. ...,,_ Djta la de ..... -Nlt allliPU ftll de -1ijkheld 
·;·. - • ...... ...W., ,_ • -- wel m ,-dea en kleden, doch 

.. ..... d h ,-lldlb ea .,..... 1 t aNÎlijkMdn liet � .. • C 41 • ..._ Naar - i,, ...... dal, indlea -1n-.i-1e wu, 
� • 1 . : · J ale de wk - M Wdlp l,e,olkiq,r,,rupt,,k erli-. - ba ta l D il•• la opdalitee en pe-; i I die al daa aiet ,eiowen dat ... 
•t • , 1 ... WIi "- wordea ........ Hieruit - _,, Diet afleldn 
... • ... ....,..._ aija a-h•k.,. - de .-deule f-. De opeim. 
• (-. ljla) - ._ da& ._ 9f 1 1 Capec:iul pelitieke) ael op 1e 
'- • - ......,._ • ,-i,aiotea ...., die - dat dit aiet aoaelVk i.. 

1 ·r. 1W - • ., ... Da Ha., """' - brief ,-h--, wuria laij de ffllac. 
- - -W.1 ..i.. n hrwem clal a- cle politieke 1rpmeatn n die 'l'U 

10 

......... 

cle kr.-1rtd pwei,ml e-f1 op te nrm•n tn '"'""'' hoeft �·n�latcn. � aanh�f 
' a de otijl van de brief wu "n aodanl�• aard. <lot � 1..-.htt niet In \ .0. thu11 

liieorde. Dat 1t11k la dan ook bealï.t l•"·•i�ero!, aan11nitn hij plHl•ini: all,rloi contro
- -.!en .U• opaeroepen. Bovendien waren �· in llt't in11ezondtn •tuk .ll"�v<'m,lr. 
f.aea u bttwlatbaar, dat r.r allerl,,i te11tnwerp1n11en n,-1,•n komen. F.r !" . toen 
IDetllMad cl&I. inclleD · · .. ,·er wud,•n komen, \In m ho 
u • .. • •·or, n, n . . ,·an 

1 
qa 6 mu e m n,:tn oppnomen omtrcnl e 1>0111 e ,·an cl·�.�'· 

rou��· 
jg. de fflictJinia. Daarop lunmf'n "rrr rrartiM' rn.: uml4 nn111111n�· 7.ijfl,·. 
-. dé opm• "I dat van dt-so t-tand,•n ren µeflam•eril ,,....IJ ,.,.nl �''''"'" ,·n 
aaa,ietoond hoe het werl«lijlr. wa• en h<>" toltunottllen,1. 

Spreker Î• van meniftf dat uet voor het ronJ�• onJOf'nlijk i• ,an Jr� µr<•·hill,·n 
lteaaia te nl'ftlen. Bovendien etui eon 1,c,roep op het lloofdl .... tnur alt,,,I <>l"'n •·n 
moet men dil nirt opM(·huiven ict hf"t ,·onJ!,rlf"'I. On·r ,lf· 1...-..·olkin�flthrorir \IJU _Homijn 
lr.aa aprekor allttn ..,gen, dat een itJ<r, di• h, t ortik,·1 het·ft grlt"7.l'n, 1.orh kou 
veraew•n van de objertivitriL 

Wat de anikolon van Teunla h•tr•ft, i1 het ni•·I ,1, Heaµ ol mi:n hl't 11·lf ,., mtt 
- ia, maar dat deze een beeld ge,·cn nn d,· stromin�•·n in J" l\.\'.:-.11. Al• m•n 
deM anikelen te eemijdls vindt, ui men motlrn l•><·µrwn dot ,lir un Il,. d, ko<>• 
dit e'ffllel!M waren. Aan Teunia i• ,· .. n,>t·bt enitte kruoNf' uitlatinl,!f"n h· ,·,·rza,·htt"n. 
he._n hij «oed� heeft. Dat df" urtikf'lrn o\t·r "l'''"·,linl,! ol' il•• ,ij(,lr pbat· 
9lUll ia nid Jehecl juia:.. Dit onder"t>rp j" ook l"r �pral..r t,!do11nw11 hij ilrtik, h·n n,,., 
ptlJCho]o�e, huwf'lijktm1M'iJijkheden, 0t" 01mu•rki11,: O\t•r tlt' lwrid1tt•n \:tn dr '"li1·f1tin:; 
n het repllter dien& hot Hoofdbestuur te hnnt,.-oordrn. 

Een uitvoerig alttrebel Ie lt""en over de lr.olom•rril..!ing lijkt •pl'f'krr nncloenlijk. 
Er ujn pen vaate medewerken., behah·t' Storm. 11 huh·"ri,z ,·,w,r n1�t•• kn1omml'n. tlir 
Yentaninc ia de laaad werken. Ala de •·eigttin�n ,·an inJ,!t·znnd,·n "tukkt·n 7.0111lt·n 
worden pecbniniltreerd, rou men 1thrikken. De opmrrltinJt ovt-r ,lr zin"n,•dt· .. �nJmd 
-ö,aam laaweliik" acht ap,eker tocb jullll. indien mtn Je na,lruk l•µI "I' _,.,,,,,.(. 
Beter ware het sew- lndieD deze aitdrukkin� ,·oor zijn J'<'r"'10nlijkr ,,·rant..-unr, 
d!q wu aenomen. aanpaien lllffl zirh heeft t,i:�tolcn aan twt ,\·oonl munop.a.,m . 
Men lftoel wel elk nummer IÏen al• ton con,promÎ", en ,preker i• hlij nll'I hrt llf'�rip 
-r de moeilijkheden. Met de huidii• mtde•·trkin� tal �··trod11 ""''"'" hrt pril 
te behouden en op cinrlfcle wil• voon t• pan . 

No6rinlt aep toe dat n -r ui "·orJen ,·rrmold dat dt: 1,an,1 ,·n h,·I r,·�i-tn , ,·r· 
ltrijpar sijn. Het reslaler kan LÎ. door de binder 1e1·oupr•·ul "·orJ,•n. llit i• ,·,·n 
venuim t.en kantore J"ePIL Hn apart afJrukkrn \·an Jt· ,.ti..l11in;!,11w1lnh·lin!!1·11 
Il te duur, u,lp,zien dan de porto aan,i,•nlijk •·or<lt ,·,rhoo�J. llr1 1f.,,,f,llw•t1111r ,.,1 
dit J101 wel eena opnieuw bekijken. 

I'le J.Hntwoordina vaa Je artiktl,•n in de Waap·haol komt �··h•·•·l ,·,w,r r,·l•·ninc 
,an Tnala. 0. In het middea van ht-t lloofdi,...taur "·•ri·n •·•·n ,0111:11 P'''"'"''"· die er de -rke11r UD pven dat hr1 lloofdl,..,.taur olfkir1·l mn rrac1·r,·n. ,l,w·I, 
� liet .--1 wu men van menin� Jot d� tij,I daan·oor mu.: nit·t "" ... l!t·kmrwn. 
Dit aq � aiet leiden tot montt.ltNKlmakr.n ,·ar, tk l,·,lrn ,·,m lwt l louf,llt1· .. 11111r. 
Men moet de artikelen du nirt zif"n al" 11rt 11tan1lpunt \.an h1•t llno(,Jl"-tnur. J .. ,., 
YDD overtaiad dat clr tijd ui komtn •aarop het llnofdlw·,tuur ,., ... 111 .. ·dr:o ,ijo •t.1n,l
p11Dl ui weerpven. 

HoontHI (Rolltrd11111) ÎI no� nif't ,rrhf'f'1 tn·ttdf'n nwt h1·t ;rnt"'•"'ril u,,., 1·,·11 
..-d IINNIOI••• huwtilijk". Er ÏA ni,·t inir�an np ,1,· \ilm,ril,·!1: d,· ,.\ .�.Il j.. 
eu." unpsien Je N.V.S.H. no,r: �rrn m•·nmtc hrrh J:,·,,ir111,I. \ ,·r,l,·1 1· rr .:• • 11 
entwoord op de vraag o••• het .-oll'ortrren M"�"'tn. 

N•6ri-" derh aNlr dat d,,sr m"J"J"lingea Yan tL- Sti1·htinj! ;,·rn 1" 1,,J.1r , .. ,11 ... 11 
- ,:. tolpor1a1e. 

Il 



1 R.,... (0.. H ... ) 1qt del, nm hij • _. TD �. 1-ke de 
� va S.,. wil df""l!'rdi1dc er• ...... dal • In ·de afdelJac - .. 

· 
..

........ ..._. ......... ,dijklieid � ...... .,. ....... die door • 
air# hH ...._ -· de deletati• i• ........ attlkehm o.n de N.V.S.H. la De 
,, ...... C tij ID 0. -4erfoeid i• ........ lliel - en daa- .. laij 
�-....... ..,...�

"• � · (Á-'-a) is •an menin• àl, lacllea liet op-ea •• ldc:lidap, 
• tJ# l'er * ......... beiavloedt, da. clune daar niet tqea opwNCL Zaa ......... - ......... a. beh.andele·--,.. .. door h- NIIPlfflll. Het 
Il• liiilll .....,. waarom de door h••, ......... •enlellnc -llljker - lijn 

, ................. 1,�•n.;�. 
,· .::ê.it; , ... � op det In h•I onihl ;_-·.;. _...,.e huwdijlr. i• op.l'WM<I. 

� _,.,. ptcsHd et1 dat hij d• Jh•·11r,l'ftll!Ne liw.ede l,,,trr vnor ,Jjn rrkrnin� 
f!,M· k.- - .. ' 
A_.. ciamait· - i-ain• inuikc à ulomTel'deli"l-

1'_.._ 9lll • � wrl< nn de ..-,lacar Î..._..d --1 op een derdana lijkt, 
wcàrt,ij - dar..._ .. lelijk ln•n•jr h,.ft_o,plopen, dal niet Ie repartren nh. 
Ola '1111 - *9 ..-,ukte lin ook nirt rn· ....... la er ooit. niet m...,r op 1eru�11:•·· 
.__ 
· ··w.r .là 1ia 111ft · dalclelijk waarom !lee HMI niet een wd �""':hikte minder• 
�1-eft lanen •ind•n. 

...-·,. 1-. AJ.,MNn Beleid. 

�->·'.� "y_..,., wil& • IP dal het beltid ,a,Î Nt Hoofdbestuur over 1952 tot en atet 
t: · .,,-..-. la à .... , hinp:'I kan �·o, ... .....,ka, indien dit nodig is. Het .;·,: .. ·. _8 .. ,z twr llllet IMt � no. 8 als••• .. ....-! op het ...-�rde beleid en brengt {I; · ·· '� • - de .._ dicla _. apart. la ,l!Na la het bmlu,t aenomen OD1 tot de 
l · ' ·. ..1 # il: 1 • � clle tn d,·lo· "' ea In dele ruet 1eelcqd zijn. Niet � .·. , . � '. : ... • ia om de Hnwelijk.,..,1,.i .. -ken YNr dat deel der jeuJd, dat ;• ,." wf ........ - ÎII -rt.inJ ••·"- te komen. Op die &roep hrbben wij � ,.··.,,.. ,.,)!Idi·•. lieWien alc,j, bevoom·,·• ......,. .......... waarbij komt dat de · ,;;,·· , --...,- ...,. ftf·-. IÏL Na 10oop - elke buwelijk-.hool beeft er steedl 

(

� • · ._ ht 2 •loc ...... ....,..., -.·a..til,� ea Hoofcli..uur vertep,n. • � �� Ja ·� i-ft • .111111 réunie van oud-lenlin�en plaat< 
,,:-.,� 1lllllr -·• -.ilijkbedtn •·n äioltklieden la a-pn,lien. 
�\� · :..-·i..-... uk& ia •m<tiJ,r :� dan in de •ooraf�nde ja�a, "._i; • ·� ·-- Raw RWt ± 1� i-... 1 op zi, t,.,lf n een ....,......, t�h niet i-.twoor, I.:··: --.. ....,._blijke detl: hrt •wwwfN, ... a van .de Dll��r ....... hoolden. 
•:· ,7,,....... lp .•. al l1lch ..n,-t, bot-ui - ..., techn11,cbe wij11p11j!rn. 
'"� . ��

·

�
, 
• 

._;. n.t -el van Am.irulaii, • Ulfte"ht, hetwelk tot alch trekt alle .. • a--·�11 ;. = 1t11he beawaren, •• ---" dat de opbouwende cridek eok · . '":'. . . .flP • ll. llea wil na de l lv�n uit buclen ,aa het Hoofd-
:' .4': ...... •---... caa een ,.,,_..., °""'" ropie na de aelfcritla nn · ... Vf.,.t . 1t IINll nri&la.i t11 �n .W.eala1 van h<t Hoofclh<stuunbeleicl 

. · 
_..

... . · ...._ S.. Heofcllonluw la ... -ni1111 dat cloor de afclellnpn 
C.' . .�illlWi . ., tie ;.i.e pl ... .., - Ie bftntea ea wijll dan ook . . . »·---rd. ;· .;.. :...;-)iï:1·:. . .···: • 
·.:., :, . . ,-r.,._,_) i. tffl1<11�d - altlcl: k.� ... cugaln clme l 111 " Ju---.. .... de ac,·retlllo eMl,ne,kL De l:Ntea per iftrlin11 be� I 1.14 • .. afdeliq �m -'t alcli afaencqd. lleewd Oftrtulpl •aa 

het Hl cl« huwelijuocbelea, of .i. rarultaten de kooien wel reduvaardl�n. . Afp
vaudlade wijM op de moeilijllloeicl .., een car111a vol te krijaen. Vu uabeftll .... 
door curwt•n blijkt aieta, et1 hel cloel: cle pow 111- van jeaplip - 'l'OOr 
Ie bereiden voor bet huwelijk. is niet bereikL De atnhode la -IN! cle lfl)lld
.i.1111 te hehcaclelen nn ttn cu&al wettnadlappelijke vakken, die -i het huwelijk• 
tc tukea bebbett en dcatult dient de cullilt te halen, betpcn _, lijn ...,_nlijlr. 
htawelijlllleven nn belang ia. One oppft il ,oor fflen III n...-. Er ia _. 
hawMr de 11of • te hthanclelen, indiOQ men ,..., komt tol een Ullllnlting na de 
11of op de �ke belnenis. JuiMCr 11,'ltt af�urdlade een oeclenrije,netbocle 
In te voeren, die altpat nn de problomen en 1n0flilijk.heden, waar menaen in hu11 
huwelijk - te maken krljpn, -11 l,ijv-beeld de IO<'p-..in11 van de i-yeboloele, 
i.p.v. cle weleDICb1p i-Jcholo,it, l>at J,. rnquêt• nitt de Jonr ,lr al,lrlin,c ....... Id,, 
beawaren naar vo�n bttn� opruit ,·oon ult hot feit dat de rurtitlea wel waa<*rinl 
hebhen voor de op aich rrlf w,I inttrnaante leaiDJOII. ÜD J.,.;n,c Offr ttn ander 
interelil&DI onderwerp zou w11an,rhijnlijlr. hrtll'lfde onthaal hebben 8M<re.-,n. f.r wordt 
het congree niet oen uit•prulr. gevraagd over een wijai11inc "n de Huwdijuechool, 
dac:h alleen Veno<'ht on• voor•tel te 1t•unen. 

Cri•I' (Utrrc/11) is •errcat door de promotie, clie htt 1'oontel i,,...(t onder11aan en 
meent dat het Hoofdb.-tuur dit te hoo,; heeft opp,,...n. f.lk vno..itl hot11lt ten 
latente of openlijke critidt in. Op 11•.haelf wordt het phele brleid nitt afJrk•urd, en 
daarom io "'" voorst•! in,:ediend, llm·rndlm reoh1.-ardi1t1 rle r.rlfrriti•k van Ml 
Hoofdl1e1tuur dit voontel. Utrttht ondendnijft volkomen het,ecn :\lllt'trrda111 naar 
,·oren heeft 1ebrachL De merun• von ttn der docenten. uit cle ae..-..lumdige raad 
bijvoorbeeld, zou ook natti1 lijn. Ue huweliji.-hool u te weini11 in11.,..ld op tie 
praktijk van het dagelijlr.a leven. De nadruk wordt tneel 11rle11d op de wetena<hav
pelijke en mediach-aodale buia. J)it vtrlWÛI oato11eme"elijk hrt wei.la�. _Ue 
menaen venuchten een practi,w:he hanilloidinc en een houvut voor hun hu·..-eluk. 
In Utrecht werd door de cunü"'en de klM'hl l"'IÎI dat er te weilli& aandarht i• 
Lateed aan de techniek van hrt hnw,·lijlr. •n ie.·erl 11n anctomir en phpûolo11ic-. 
Ue cursiaten la toen 1eweaen op de e11<1uête van het Hoofdi-tuur. Het Honldl1Htuur 
httft toen ,:emtt11d op te moel•n mrrk•n dat Utrtthl een on andrr � .. ,.,...,,....,.,J 
zou hebben. •·aar volien. af11encrdi�d,· �••n 1prake nn i1. Het i• rk morite waaril 
aandarht to wijden aan de enquêtt ,an Utrecht. De propapnda ,·oor dr hu�·,lijk.
ocholen IJlrttlu ook niet aan hij d, n,indrr ontwikkelde •olkslag•n. U1rr,·ht noc·h 
Anuou-rdcm heblicn lw,1 plan van dit ,., .. peuk een pre.tiaekw""tie tt maken, Sirt• 
belet c1e afdelinae,, het mon,tel in tr trrkk•n. na ,arantie van h•t Hoof,11,...ttnor ,lat 
aan eon •·ijaiglnc in oue ri•htina -.onh ge•erkL 

llr1Unff/l (Ro,1ertl011aJ ia niet Hrl,a,."<I Jat het voon1trl ,·an Aon,1crdam •·o t:1r,-,·l1t 
Joor hot H.B. bij het beleid i, p;evo,·�d. unpo:ien Botterdaa brt ,uor,t<I ook lu..-lt 
1Ze,·oeld alt een M".herpe rrititk 01• hrt lloofdheatuar. Wij "r1,n ,lat nirt ,...n i«kr 
tf'Vrtden ;. over de huweliju1cl1ool, maar oen iecler, die nc,lrnkt, kan lw�rij1•·n il•t 
hrt H.R. hif!noor onmo-t>lijk in «n paar jur een ,·aatf" ,·orm kan , imkn. TcN·n 
Rotterdam dan ook van Am1ttrdam hrt 1·•..-k k..-.11 in rlru ,·ommi-ir zitti11c 1•· 
M1Den, httft de afdelin,: dit afp;r\<n<'n, aaDgaien men un mrnina ••• d.it dit ,., . ., 
aaak van ht·1 H.R. hetrof. Natuurlijk is dr 1fddin11 htn•iJ irrlrr ,trr,rn tut 1rrlw1,·ri"" 
u. lleUnen rn in de l...tan"ellin� van h<-t H.B. aan \r J,..·tlrn. 'A",,t ,1,· finan,·i,·I,· 
kant brtN"fl mN"nt af•encrdi•de <bt ...-n � nn ron,I / :1000. . �,.,i,·n i" 1, •. , 
lir.ht ••n ,IP. anJert' hrdragrn nifl't dt> Rl'.lf"Îft' w11rd M daar ,·ni,c,,• n:adru" 01• t•· l,·5:l!rn. 
Hrt i11 toch hovendien ttn hrlan,:rijk ,lc"f"I ,·an on.� "'"''-· V«-rJ.-r l,m nwn uon,al 
opmerk.ra dat po�nien om rl,· ,.:rutr• ma� lr lN"rrikt>ri, 1it·hi1•ltrn1k h·i1l•·n. ,·n hd 
pat niet cca dit te wijten aan l'f'n niet aantrrkkolijkr vorm ol ,lit lort 11.n. ,·u.rl I•· 
cluiclen. 

l>onnn1hur� IIJC'n 11,MJ•) h•d ni, 1 ,!,· i11•Jra1·h& ou·r ,lit 111rnt I•· .. l'rr·L. 0·11. ,J,., 11 1111 
bij het lwlrid 11.B. ,oor,,t.,,I 8 ter •1irakt lr.urnt. wuit hij zi,-h aan bij 11, ...... �. �l,·,·nt 
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Nl • lid B.I. ... mdà IDOft a!wijaa. 1kt illltituut huweliji..-hool ia zeer 
........ B.I. .._.. • wldoende -c1ac1i, ua. aoda& be& ...tiodlc la • 
- _... - ... uien. Sprelt•r Meft "u een huwelijkachool bij(!n'oon<t 
• 111 llell " w-ellill 1r aer bewllll • -.lp! dat �r willlalnp,n nodi11 sijn. 

· IJk ... eelllar • ...,..._ bï liet doceatnoTerle1, waar de afclelinp,n voldoende 
1 1 1 1 IJ :..W.. lkl alt • aprelien. 

Dr. K.f•r - dat de CeneNll•ndige Raad hea ten aanzien van dil punt nn de 
.... - Wa4e11,1 audui heeft 1esev& 111 dit college i1 men er van onrtuigd 
• llll ..-lrelik il de IHiwelijwholen un een emoti1t onde.-k te onderwerpen 
ft llll H.B. -* _,_. se-ii geacb& - cleoe uak te enta"eren en tot een 
...... a. � Spnbr werkt aelt un de buwelijuacholen mede en r.ou niet 
.,..._ ..._ dat het .-kakelük - lijn de leentol te her2ien. Er zijn 
.,.. "-- - ...-- aard en prindpieel belana. waaraan he& H.B. wel aan· 
àeltl ba .,.... •1 bot ale& doenlijk i1 àanoor ui& het congrea een commiaaie te 
.___ la ._ �at 1 ,nlag aij11 ..i benaren naar voren sebrach1, doch i1 
....... -:.:Jaar clNr te pa. Sp...._ herinnert ách, dat er ..,en enkel aan• 
� ... ,..., w11,, Alk uawea,en hebben blijk 1eseven dat het 
.,....._ aiet ....._.lt ,ru en voor lnddentele veranderinsen vatbaar. De medici 
• ........... .,.. dt buweqmholen • er van overtuigd dat een commilaie 
�.,.. ..,al - DIi& - afwerpen. Het � i1 dan ook overbodi1, omdat het 
11.B. -. wat nodi1 la. Het pra&-adviea .,.. de Gen""1r.11nJl1e Raad luidt clan ook 
.,...... 

Ne6riM aal de -"ouwlnpn namen, be& H.B. laten voorafgaan door enkele 
.,_,..inaea en rritldt over de mtckwerkiaa, Men moet niet de indruk krijgen dat 
hoe H.B. bait« la - critlel< of niet kaa \ebben dat men er ancien o,·er denkt. 
la _,,__ doet men de ervarin,r; op dat liet beleid ,·an het H.B. in een pl<zieril" 
-lat wlmlt pedpkevd, r.erwijl wij ....._ dat er toch, ondank& de 1oedkeuring 
iela blijft bancen, SpN1Ur la aeH wel eet11 In een dergelijk 1eval in1"1PN1nge11 om 
niûek naar \'Oren k hrea,en. Ooit hier aij11 de meninpven,cblllen niet &NIOI, maar 
het la IIOdla dal -.i de bete-keni1 van goedkeurin1 ,·an het l,eJeid goed ziet. Indien 
dit -..el allee,, bij de voonocellen r.ou worden behandeld. sou het achter hrt 
llieWd aulabtlia. B0.-eaclie11 lip deze maierle 'lllct aan de ,rena van 0111 werk, doch 
" la - Yl&aal oaderdrel vaa 0111e lllllopvattillj[. Het i1 moeilijk het con,ue, de 
-.llorldà dakldijk te ..i.e.., wurop dit woaderlijke huwelijk tu-n de afdelingen 
"-*•dia • U&ndat la poten. Uit be& ledcncan&art hebbe11 de aanwesi!l'n daar, 
- aiet ,'Oldoende illaich& Ir.....- lr.rij ... Dur la de vraa1 of het doel, hetwelk 
Va '1 IC...,.. i-.t, ook dat vaa he& H.B. h. De b11welijkaachole11 zijn op1eae1 met 
IMt cloà de - estip adaolia1 te 1<ffA ea lmicht in eigen weren, waardoor lij 
..... la - lijn de partacr k l,egrijpe11 - daardoor aamen moeilijkheden te voor• 
"-" al op te 1-tt. De N.V.S.H. alo aoclaai1 tracht een kleine bijdnge te leveren 
1ft -i.-i.. ,,.. lita,reJijuleed e11 ricltt lic:la niet tol een apeciaal deel un het 
wik. lij de � ia olit ancien. Wij aijn 1,egoanrn 0111 door middel van een 
al.-- � k richten lot alle lqea ,·an de hevoll<illl[. Er zijn la11e11 
.. n,eda .._ ni laio&eren en i&Jm die olit na!Aten rn jui•t d(,.,. hrblwn 011,.r. 
*- bi de - plUII IIOClig. Op de - perll'Oflferenlie is ,:rup;d dat het �Hl 
- 4e jaa,nea •il .., ,olk. Er h toen lqlqeWOrpen dat ook Lij de ouden,n verl 
•rt.haW i-aat. Wij hebliell toen �-d dat wij daaraan not niet h,e zijn. 
1, if claa Nk ........ da& "' IÜe& teveel .....,.n op de h11welijkaacbole11 kwamen, 
_,,... de ,..W..aliet bij llen ancien 1111, e11 lij de ionlleren teveel muJen lw·· 
la\-i.clea. IJk ffll&lll8k llolibea wij niel al&ijcl la de hand. In �Il Haar; il h•·t 
" uer _,__ du - dame ub • neegere N.M.R. de runu vol,r;cle, die 
- .... til � _,. ...ie,.....,... die i11 nr ...,,,,.·ijderd verband met de 
...... ïk-loeel --. W'i aija •• edlter necil ID Ter dat wij die ,r;apràken 
dann af 111P ...-. De ..,.iddrlcle l""lijd ,,.. de nal'lilltll li,r;t nOjl llttda vrij 
..... Htt Nwiijla ._._. .._. het H.l. iieeft aiet altijd de poo111e -«wer· 
kia, - de afolella ... Mest ,wit het fllÜ ala - inp;jpca in dr ae&Mteit door 

lt 

de centrale lrldin,i. Vr.dal helt men naar de menin11 o,·rr �t -.n de al11emc_ne 
propa119nda wel ulf kan voeren en ziet hrt ala een llokpurdie dat "!' 11.R. berijdt 
en dat de afdelin11en moeten lleunen. Er lijn ook aldelinlD'b...turen die rr me& veel 
e11ersie achter pan 11&an, waarLij het aldelinpbutuur dan nirt altijd uitmunt In 
keMia. 

Met het houden van enquêteo zijn wij vrij laai aeweea&. Oaar ILomt 1101 l,ij _dal
enquêteren ni•t zo ee11voudi1 i1, •n zich bijna heeft ontwikkelJ tol een 1pec1ale 
wetenachap. Men hn n.l. dr men-en Joor 1pteiale vra,en bijna 4lle. laten. RHell 
wat m•n wil, en in v•rhand hi•rmcde zijn d• formulieren dan oolL ror,vuid11 Ol'II<" 
t.d. In Rouerdam zijn ,·au de a,·ht ,.u,,.us.;en er vijf F•.:nquët,a·rd. Over de --ende 
runua zijn de geR•YeDI bij dr. voormali110 vooniuer van de aldrlint, die LuitenalanJa 
vertoeft. In Am11erdam en Den Haa11 lijn er vier, in Utrorht twet 1teênquêleerd. Hrt 
it ondoenlijk deR 1rote ,.,.kien klcinr ,·ij(en te onthouden en dnr. sullen daaro" 
arhtrrwe1e Llijven. 

Wij willen I""" grote kluoen hehl,en, ,-·urdoor de koeten vanull•pre"end ho1er 
worden. Het aantal m111 zehr B""n ftO lijn, doch begon met 30. lat•r hebh,,n de 
cio<enten toeg..trmd In 40 ala uiterolt ,:re111, aanBfflen an<�"' ptl'MOnlij.� mnta,·t 
Ollmo,elijk i" Er aijn rif ,·unu-n K•ho11Jen met 3.16 leerhnircn, Al• WIJ •• otuk 
voor 0111k naK•an. aien wij het verloor dat Amllrrdam lwdodt. In Am•trrdom �ad 
de vlrrdt run111 36, de vijlde llot onze •pijl) 51, de -,Ie (Int Oftl'lt llrhtr lwJROM1d) 
l\l en rl• u,·ende 31 l••rlln11en, Htt i• ,•,·hter moeilijk op te rO<'ien 1r11cn cl,, .ri•n· 
JelijkheU ,·an het f,...tuur van Am•trrilom. In Rnlltr�am wu hrt. 111Je,., ,;irrde � 
vijlde 44, .,..de �2, aevend<· 25 en l<'ht.tr 32 lcrrhn,:cn. Totah�renJe 11Jn er 1n 
Am"rrilam U7, Roll•rdom 112, I>en Haa, 77 leerlln,r;en ,:ewttfl, waan·an 161 man, 
nen en 165 vrou,-·cn. lle grmiddfolde lteftij,I "n de ,·rouwrlijke J...,,Jinl!en was 1>r••·· 
ti .. ·h 11•lijk: 24 jaar. Bij de mannen war,•n de oudaten :,, Hen Haai, (lffll, l.,..ftijd 29, 

t 

de jonl!"ten in Am,terclam: 25, terwijl J, ,:r.middeld.. leeftijd in Rouerdam 26 wa" 
Een verdelin11 naar 11eloof of levellll0\·rn11i"ln� 11al al• ,..,.uhaat Jat 115 E'°L*IPI 
welllten te iijn (hierl,ij lnbe11rrpcn remon,tran.., hen·ormJ etc.) 13 R&êïm�lt olirk1 terwijl 200 zonder godldien•t waren. 

lnttrl'M&nl io ook te bekijken ::'lt ond,,r,-·ij, i1 �en,,ttn, Hicrhij hlijlr.t dat I.O .. 
ondt-rwij• zoodrr mttr steeds minrltr ,:aat hr.trkelN'n, �n mMl mt·n ni"t 7.t·ttti:rn �l•t 
,..ij de la11ere delrn niet bereikP.n. Hrt l"ttke111 ,.-el Jat ,Ic al�em,·n• ,oll""l"'"'d111-
nur ern ho�er plan ,iaat, 6S lerrlin�en 1,l,ken hun I.O. mrt ukon,ltn,·ii• tr hrhhrn 
aan,r;evulcl, Il hadden ho�er ondrn• ü• �r.nocrn. terwijl er 21l mrl \I.O. "ar,n . .  -\1, 
men aan ,·urN»ten vraa,t •·aarom z:.ij aan tH' huw"lijk!411M:'hoo1 dn-lnttnrn n•rnrTmt mrn 
meeatal dat lij dit doen: 0111 een 11elukkiJ huwrlijk te eluiten, om "'"'' tr ,.,trn of 
omdat sij niet ,·oor�lkht zijn. Bij Jr ,·,aa• of de buwrlijk-·hool aan hrt ,l,,or hrn 
,u,,i1elcle doel beantwoordt kwamen de ,·olgende ,r;e,r,·rru,: ja tH. nrrn � rn trn 
drie f!J. All wij het getal ffl "'"" kruriJ bekijken hlijkt dit rijf er tr ,·orrrlrr.n 
met de vru,: welke onderwerpen de t'llr>i•ten gaarne 11itvorriµt·r l1thandrl,l had,lrn 
willen 1eden. O.er hn alicmttn lijn J,· rtt1Uhaten nirt •l«-hl, nirt nn,ltr ,1.- maat 
of tt hoo� doc-h mf'n vinJt htt nif't �t'RfM'tL Mrn ntort nirt \t'rJ,t•'trn ,lat 20 lt--.t·a 
0� 10 a,·onJ.n door 3 lrraren mO<'t.n ,-·urd,,n liehandrlJ. \',,or ,1,· �··nn·•lwn,li•• rn 
hy�fuilC"he vakke-n L. f'r ttn fflf'Ji,·u:,... ,·oor Je- ,wwiolnJ1Îr ,-.•n juri"t rn ,nnr ilt: 
P")'tholo1ie ukken rrn payrholooF, Ik uittn,k"l• .-on ,1,, 1.---n 7.ijn ,1, • ., ,I,• lrrarrn 
,eeaakt rn lK'U' ll)'llal,i zijn rttJ:t 5 maal vrrand"ril. lf Pt i� nooit J.tn•·d Jrn•wa: •:� 
hrt do<'cntrno\lf'rlr1t di�nt om ,· .. rlwtrrin�en aan '" l,rrn�rn c:n h· IN·•11r1•k,•n, tt-r·,uJI 
hrt H.B. daartl><' st.....i. Lereid 1" 

liet H.B. i• zArr l,errld rritirl tr un,·urd,n rn hrt junr...iaJ h..,.fs ,I,· ,...1(. 
c·ritif"'k in<krJaa,I ni�t •·rrrt:«"l:f'\'t•n. l'k, opfflf"rkin,i rlat rr 5,:rotr )..,.1lrairr:. nu,.. ar• 
morid &ijn i• door Hoor.·eJ rr,·,i• nt• dr juir.tf' wij1.1• nnt7.rnuwd. \1 i-. ,lat 1.0. 1l:1n 
moeten .. -ij ,-1'! na�aan of dit ten l,ijkom,.,i(I btlani i._ irzirn J., 1"hn�rijkl1ri,I �-an 
hrt werk. Al, <(l'1'krr ,lo· dtle,r;alie,< un .\mttrrdam rn RottrrJam O\rrti,·I ,IJn l,la,�t 
wel Jri,rlijk dat de huwelijk-lwlcn hrLLcn bijardragen IOC ,rrni,·u" in� ,·n ,,·r· 
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&Nlllla • ..... wij pr1III leu a!tmken - de phwerde alpmeM kadervonnin11. 
De, ........... - de curliaten ap«lt -- - rol. Meermelea bebben df'.le 
....... - • tluklurileld en erkend dat - ,-eel nieuwe wereld ... r heft is 
:::Z e • ._ aaïditamd i. mbNIN. H.t 11.8. beeft hilariteit i,m,eld bij de 

Ie• �I v1111 het voonlll, wurle wordt .-ad: ,,Een belugrijke 
__. lderftP il - - a,ening de nidiae ,,o,,derwija,oona", t.w. half-weten• 
� llllf, belieeclcld In een rreb leaqen. die da. niel wq hebben vu 
eehfflllteiN �" Z.L il het bijna rl41oiaal. Voor een wetenacheppelijk nioeau 
- de� bora, Wij kunnen 11,.chtt taitpan ,an het«een wij wlUen bereiken: 
,._ keull • itllicht, en - nltt basene op uiteenlopende moellijkheclcn, waarbij 
- toch Diet lot eee individuele behaadeliag kee komen. Wij !lijn het er wel 
- - dat er - di0111UDd docen1cno,erleg - komen. Uit het YOOntel kllakt 
de twijfel ef 1llea wel -petent aoudce " Dat -11 dit dan wel als •Ollllllitele 
- ai• il liet H.B. niet chaldelijk. Aan Griep deelt apreker mede dat het H.B. dese 
k...i. aiet te bao&, doel, wel ernstig heeft paomen. De critiek wordt gaarne over
--. docl, tenllPW_. wordt hrt -.ek tot leu te komen dat onmiddellijk 
il tee te ..-. Dit 19 -gelijk. Uit de door Utrecht geboudmi enquête is volge111 
aprser Ida aerkwurdlp 1erold. Mei ,·repn 1tellet1 kan me11 ,eel bereiken en de 
utwoorden beïn.i.eden. Bij de volkatclliq beeft - .lid, vaa l111111ani1Liadae sijde 
ernati1 � teaea de formalering nn de ffUI! - de godldlenat, omdat het 
l,ijM aiet -seliik wu �e111tloos Ie $ Met een r-uller ia nel te doen. Dat 
er bij de enqake van Utrecht van de 27 atwoordm 14 waren die een uitvw.ril(e 
tedmiek \'all het huwelijk •·en.•ltn kan aiet i-alli1 l"noemd worden. Hierop i• 
imoed uitaeodend. aij het onbewust. Op de een of anclcre 111&nier ia deu lacune of 
\'fflHfllde lac,� naar ,·oren gebrarh1. L, Utrecht ia -rwo10n i:ebruik t• makrn 
,u gn,epatberapie. Dit i1 «htcr uit•nnale koetbaar, terwijl men Ie weinig penonen 
op een •-nt bereikt. 

Sprekor ia dallithaar voor de unvnllin�en •an Hoorwe11, Dannenbura en Dr. Kiiaer. 
Het H.B. is bereid de hele 1itu11ie 1e lienien, doch venet lich tegeA de idee dal 
het H.B., de docenten. de afd,,lin,:rn niet C0111petent senoe,: zouden sijn. 

_i'fn repUel,: d.lt I' a 't Kruy, namrna de AIDllerdamae clclcptie mede Jat hrt 
JIII"" pee liow., 19 om per te een <'Ommis.ie ia t.e ekllen. Het 1in1 er om noc een• de 

udnk op de huwlijlmlcholen Ie •••�en. Het ia pretti11, in tet1enatellin1 tot hel 
� te Wr11emen. dat het H.B. ook crltidt heeft. Ook Dr. Kijrer heeft 1•· 
- op de noodrakdijjkbeid van een iirondlp henlenlng. 

_ __...__. .. 

N..,. eanleicliq van de opmerkin� dat de kooten er niel zo op aan komen, wij•t 
ÛlftUnlicde eNP, dat dit wel zo i•, indien de uitgcgCYen 1elden niet 1oed t-teed 
tdja. Dat de htiwelijborliolen meege,mka laebbetl aan de kadenc,holin1 ia wel mO«f"· 
li1r. lleewd elk ,oor Alll8lcrdam ....,.,kond op •ltt w-.kcnde leden. Bovendien i• de 
lnnreliikadioel IIÎet bedoeld al• kaderwnaln" De IÎMnCde nn univenit&ire rollel"" 
la .--dilen elet aelieel jaiot. Aan de caapetenû,,. van de diveree rollc1ea ia niet 
_..wd. V-«lenteld wordt dat Je 1-uln1 nn het H.B. om een �n ander uil· 
...i" tie lleundelen, ui pluu ,·inJen op liet docen1cno,·rrlc11, h,,1w•lk in verhan,I 
- de �tlee 11111 1poedig movlijk �elioadm dienl te .. ·orden. 

Crw, (UlrttlllJ al11it lich aan J.ij ·\maaerdam. De lóel:retaria heelt wd 1eu1J dat 
liet LO. ..der - begint 1r .-.,d"ijn.., doch het merendeel onlvanat toch alleen 
...., LO� ua,imtld aft een ,·akorlcidiag. Wij hebben bedoeld dat de huwelijk•· 
achool • tie intelltttaaliatÎi<>h moel lijn. Wellirht kunnen didactisch JNrhooldr 
- •u ad\iea dieaen. In l'.1m·b1 is er pe11 aprakc ,·an dat ht-t lkotuur Joor lu-t 
....._ vu lluweliibadk,len ttn innu•nl!ÏJII ,an het H.B. In dt- afdrlin�•n httfl 
l'l'Dft. 11ft il la lift pheel nitt de loe4oelia1 .... - met dP ,:enormde e11qué1e 
'ftlell eit t,e lolikell of 111Qatic,. t• •••·en. Utrecht wil bu,·endien ,:een l!""'l"'<herapie 
� .ah Nnriak die bedoelt. do.·h welll& de b....de lasen 1e �,..ikea. 

16 

î 

Y oorri�r al11lt dit onderwerp af door op te merken dat aan Am11erda111 de •lf· 
erltlek ,an het H.B. 11 ontaun op liet riermaal sebouclea doce11t ... Yerlea en dat van 
de uawijzln1en Yin de antl-intellec1ualio1iache riehtln1 nota il senomen. 

IM. Financieel beleid. 

Mn,r. Nal>rink-Je Boer (Dtn H04f) deelt 111ede dat de afdelin11 11ttn •·hrti,c: c-riliek 
heeft, dod, het jammer vindt dat "n de voor propapnda ult,ietroU.en ,celden ,.J.,..hla 
1/3 û, verbruikt. Had 1ume gezien dat het saldo wM pbruika ,oor propaganda in 
de provincie. 

Slol (Ni;mt6tn) heeft lwmerkl dat voor het otcncilpapier, hetwelk door i..-t H.B.
-ent rul 11 ingekocht f 4. 75 per pak Is betaald, terwijl het nu aangeboden i• ,oor 
/ 3.45 en hij afname van 100 pak f 2.95 per pû. Zou hierovrr 111rne wor•l•n Îftlf'
liehr. 

f'al, (laanlam) hf!át bemerkt dal w•I de 111larlacn aijn vrrhoo,d, dO<'h dal de 
penoioenen daar geen gelijke tred med• hebben 10houdt-n. 

� S(ni1 (Amu1rdam) vrup of de ahonné'• op het di ... u•irnrpaan noj< worrkn 
,- schade!.- ae,,teld In verbend met htt vrr.ichijnen van 1lech11 enkelr nummrno. Wnr• 

clcn aij hierin tqemoel pomen? Verder l,liJken de bNtuu,..k,,,.1t•n un�enrr f :!200 
meer te bedrqen dan belll'OOI i", terwijl voor htt wetenoehap�lijk wrrlt f 4WO,-· 
wu uitgetrolr.ken, 1erwijl ongevttr J 1.100,- i1 verbruikt. Waarom Î• d,-u: p...t zo 
hoog begroot? 

Krtll6tr heeft 1<111erkt dat hrt j<even van uit"ebrride •pe1·ilk11iM ,·rrl HaJen 
voorkomt. De opmerltin,i dat nit.1 al h,•t ,laarvoor uitj<etrokken ,.,1<1 ,·oor propa,.,n<la 
ia t-teed lijkt oppenlakki1 wel juist. )Jr propa,ianda di•nl erhlrr ,.!oor ,1,· of,Min,en 
te geachieden, die daanoor een belan�rijk dttl ,an dr cnnlrihuti,• krijcrn. liet 11.R. 
doet echler •·el wat. In 1951 i, f 2000,·- aan advrrtcnli,... ui1�,·�e>·1·n, ,li,• in 1950 
reecla 11epland waren. Hel betrof hier <ln• ren overhoekin!l'l•o-<t. Aan J,· huwelijk" 
scholen is bijvoorl>ttld weer f 100,- m,•rr uil�fle\tn. H,1 prrdikontrno,rrl,�. h,·t· 
welk f 450,- herlt 11ekoa1, ia loch 0<>k rropa,:anda, '"" ijl ,..,k in nntl,·rr rrkenin�•n 
rompenutic ia te ,·Inden. 

Bij dr. he,,ituun:koattm moet mt·n ui,·t ,,rr,z:rlrn J:at door ,-i·n•in�inJ: Yon c·c·n 
U1reehtac bestuurder, die een ei�cn , .,.",u·rmidJel h.J, Joor •"·i•n uil llrn 11,·ltln ,t.. 
reiakoeten aanmerkelijk zijn ,·rrhoo�.t. In hel af,r�lopen juor 1.ijn �roh· nl,jr,·t,·n in 
behandelin1 �komen. Ji, n't·I t,,.,.,,rt.·ki11�t.·n nodi,: m.:11ktt·n. Hu\f•n,li,·n m,wtt·n ,Jt, 
H.B.,ledr.n · de ",.f'rkelijkt> kostc-n ,lt·,·larnrn, unftPZÎf'n zij 41"z.- 11i1·1 1A·IC ku1111.·11 
dragen. Her Da,c,Jijk!I lw91uur 1�,-1.1n1 uit \Îf'r m,:rn. ,lir c·,·n of ''"'''lna,tl p•·r wn·k 
----

Het r'He'arrhwtrk, hrtwf"lk rt�'-'•rlt'nt orult'r "t"ten.4W·happ,·lijl.. ,,,·rk, lwd1 111,·11 in 
)9Sl mHtrn laten lopen door hrt ontl,n•k1·11 ,an t·,•n rÎµ:f'n pand. C h1cl,111k.; allt·:- 111'..fl 
de ,·erenl,:inJ ttn ,·oord,lia l'lldu , an / 100, · - 011,:t'l,·,·,·r,J. I>.- ku"t•·n 1wr Jj,f 1.ijn 
dal�nde. Zondt-r V.O. J,..d,.,..Jtn ,In,· in l'l!iO f O.:iï rn in 1%1 f O.��l. All,·• inl.-. 
irepen waren de ko,1tn in 19t9 / 0.711. 1 1150 f I.OII en in 1%1 f l.tll. lutli,·n. , ... ,1, 
•·ij Yerwacluen,. de �rMi wordt op:!n:!nJ!('n, Jan znllt·n d1·1.1· k•,-t,·n 1111:.: ,\11 l.,i:,·1 
komea. Tor.n '!r df'tltijd!" !-l�nril11a11i,•r 11wli:,= -...·a� h��h h,•t Il.IJ. ,•,·n �ot·dku1w par11j 
kann�n kopen. Bij d,- brnonJrlinl! ,an ,h· 1,rij1.rn ,Jit·nt m,·n t,·\, n" :i..1n1f.1,·hl lr .. ,·lwu· 
ken aan de kwalitt-it. I>«- laat!"-h' rn:1Jn1l,·11 lijn Jr prijun 11tnk e.•,foal,I. .\11n.:r.i:i,•n 
hf1 di1CU111ir-or•••n nit1 ttirlm:ati� i.i ,,·r-1 ht·Rf>n 7.,iil h,·t al.,i1nn,·nwn1-;:,·l,t ,luorl111u·n 
lot 12 numnu-n ,·rr'!l('J.,.n,,n zijn. 

·"lo1 (N;jmf'�rn) hr"'·N'rt d11 ,lt· k,,jlitt·it hro-11Mr ,u!l. Zou �3 un,· ,,:rn,·nu·n ,,r
ck lt"f'ning •�1e-n kMtprij" iit ,:?r• , .•. ._.. 
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�ftltt hffft ulf, tr,.en J 4.15 kunnen kopen en ,·oor een heter• kwaliteit. 

K�r vindt de aankoop nn 11.ncilpapier een l"tige kweatle. Het i• in het 
p-heel niet de be�ling �n..-.1 om ,.., .. op het 1tenrilpapier te maken. Er is 

llf'lenrd te,ien k011tprij1 nrhoo�d met ,enendkooten. Wij zijn ,r:e,n �root-inko1•·rs. 
Hf'I ,.. .. bet•r gewCCII al, de l�trellende afdeling dil"C('t had ,,.,..h,...·en. 

)61. Al�een Beleid. 

Gritp (Utrtc/11) vru11t ,. ... rom het H.B. de voontellen vervat onder No. 2 nif'I op 
het ron1rN van 1951 heeft aehraeht. Heeft het H.e. Jit vemaimJ of ia dit uit 
tactll<'he ovenl'epn�• �aan'! Utre.·ht la on1t•rust o,·er de pn11 ,·an uiten 
brtn,freruk dr. koninklijke ,roedkrnrin�. Hoewel het een beleidekwC9tie van 1951 
loetn,ft komt de afdeling hirmp teru�. Aanname van dit ,·oontel aou betekenen dat 
h,,t over11rote deel nn Je minderjari,en 1..-n 18-20 jaar voor on1 ,·erlorcn 
JHI, Wij kunnen hier vier Jroepen onckrtehelden. Ie de reartionnaire groep, die onr.c 
J..,,r:in ... len niot aannardt: ffn ,,..,,d, �mep, die ..,n tendens in onu ri,·htin� ,·.rtoonl; 
een d..rde groep, die onu hel!in ... ltn i.el unvaard heeft, d.,..h dcse nog niet in
de opvoeding tnt uitdrukkin11 l,rrn1tt. Il- drie 11roeren zullen uker niet op de 
t,,eo!fflltninl( vu hun ouden knnnrn n·kenen. Blijft over een vierde 11roep, die ,.-d 
hij oM komt, doel, dr. kleinste is. Wij zullen het Jrootstr d.,.I van de adoJ.,.·enten 
niet meer opvan11en. Weuanikelrn ,ijn mee11al ,:ebueerd op d� hedol'lin11 un 
bepaalde aroep te i--hermcn •n worden vaak aehanteenl om bepaalde J[l'oepen, 
die nirt weliev.Ui11 aijn, uit te ochak,l•n. Stnb worden wij mi,,...hien uitll"llodi,r:d 
- ter wille ,·an de koninklijke goedkeuring 1ltthta gehui.·den nis leden van onze 
verenil!Înl! te •=plen!II. 1w ba•i11, waarop wij werken "·ordt op deze wijze vrromalJ 
en OPf'nl een terupeer tot de N.�I.B. pnlitielt. 1, de prijo ,·an de koninklijk. ,:oed
knrin1 - Ml prij.-,en van een �root deel van de jru11d - ni•t te hoog? Oe 
dd,,linir weet dat tr moeilijk op trru,: kan worden gekomen, en zal de pojtinittn 
voor de Koninklijke r-dkeurin,: dan ook nif'I doorkruisen. Wr. Jienrn wel te o.-rr
•�n of d" r,rij, nitt t� hoo,: Îfll, rn of er nitt nwr.r ronrt"SAÎM' mMtt"n "·or,ll"n 
jtedun. 

J'oor:irter: Het komt mij jui,t ,·oor inderdaad voontrl 2 ook hij het al1t•meen 
Gr11Aniutori1<h beleid Ie l,...preken, zoal, Utre<"ht reeds deed; men kan zi,·h in ,·rr· 
band daarmede alonoJ ,·oor Je ee.-1, ,prekenrondc op�e,·cn. 

Proo.J;J (Hoarl,m) ""-' dat de aMrliq het op prij• zou 11,llen inJi,n Jr. voor
ltf'lltn ••n ttn prae-adviN -.-·a�n ,·oortien. Hi�r staan y,·f"I nadden tf"�tnoH·r, maaT 
de ron11equentin aoud,n dan l�er dnor ,·ele afd,,lin,:en tr overzien zijn. Het ,·oor.tel 
2 11 natuurlijk nakaarten en d., afd,·lin,: ui er gttn ,·otum van wanlrou,n•n n,·er 
uii,prel:en. Onclen..brijft 11�ltelijk ,ir door Utre.·ht naar ,·nren �•hrachtt hnwa, 
ru inzake de 111incl..rjari,r:en, m111r "ij kunnen hf'I tnd, m•t de nodi�e _, ... lhei<I 
toepa.en. Voor hf'I beleid kan de afdrlin1 zün waarderin,: uit<rrrken. 

r our:i11rr IOU het """' op prij, l'lellrn Indien men ten �rzirhtt, nn \'t)Orst�I 2 
niet in �rhalin1 lnU "iJien tredrn. 

C. OJc,,,.. (fltu Haa,:) wil eni,... n1>mrrkln11en maken m-.r 111'1 ,li.,·ns.•ie-ori,aan rn de 
dio.�n. Vertrou,.-i dat het Il.Il. dit niet ui opnttrn al• •pijt ,lat Jr. redarti, 
•• Ml arpan niet in Oen Haa,r: i• terecht sel,omen. � ,:rnrp in Jl,,n llaair ],...1uar 
llecltta kort. ·Jn nn. 4 nn hf'I diM'u"i...,rpan uit de reda,·trnr ,·ritiek op het pril 
dar artlkel,,a en cl. ,...rin,r:e kenai• van de leden der ,r:voe1•·n. llir mn�r jni•t ,.ijn, 
dedl de afd..iin,r: meent dat de ooruken ook li,r:,:en hij ,Ie r,•,la.-irur, wieno taak 
•id .i.., hf'I H.e. i• OIIIO<'hre,·rn. In ,lr practijk i• er ,·oor dr irnrp,,n �rrn rnkt-1,· 
lridla, ,·an bou·n. Au Mt onlltn"ktn ,ï:rin matfflul, lllf'holint ,:1n Jt< di,w·uAAif"J"idn"° 
wordt thu• t�llf'IIIOM 1tekoa,en donr c·rn ,ool"fl!el nn het 11.8. in,.ake de• �nclrn·nr
•l•,r:. WPlk !'landpunt nttmt hrl 11.R. in ten opzicht, un hrt oan,:.,·oerck en ... -.Jkc 

.. 
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taak krij,:t de Arnsterdamae ,:roep, dir. met de redartle van het cliscu"ir-<>rpan i• 
bela•t. Uit do mededelingen In het ve111i11 o•er d• wr.rk,:rc,ep ,·oor h,,t IW\·olkinp
vraaptuk krij�t de afdelina wel Je indruk dat or harcl i• ,:e,.·erkt en clc- ml'f'rderheicl 
heeft daar ook waarderin1 voor. l)e ,...,·rrtari• van de ,.-rrk�rO<'p hN·h �ew,,zen ••t• 
de moeilijkhrcl<n, di• er aijn, Jlrn·..tt aan dat clr ""k�""'I' aan J,.., I l.il. """•t•·h 
de opdrarht nn de werk,:roep te beperken. Wijot ••rml�rn• nanirn• dr minJerheicl 
op een pl!IIM.flt! lnu.kr: violatie van blanke vrou•·tn ,foor nrJ[rN in h,·1 ( 'onj(,rt":'· 
verola,: van 1951, dir. het he,fl!okrne nirt j11iot aou hrl1IH'n w,·er�•·J•\Cn. 

Er zou hirr �ren 111,rakf'" zijn \'In ten vr.rllÎl'l'ÏnJ d�·h ,1,n r,•n hch·u�1,• ,·rrrlruaiinlf. 
Aan de M<netari• doet de af,:r.,·aarJigJe de ""ll•"'tir. in -.rbanrl m•·t J,· 11it�11,·e un 
,.�tammit, waar kom ik ,·andaan"" aan Jr oudtn·trtni,:inp:cn t'PU l"""''nt•·'lrmf'llar 
,� unden mrt ren be,:•leidend ochrij'<n van hot 11.R. Inzak,· hrt int-.nationaal 
c·nnta,·t heeft een licl van do minderheid in de al,lelin,: 11"prnkrn, ,l,wh, aan,r:ezirn 
deae enkele din,:en heeft 1rrt•lcl, die af,:,..·aardiMcie zelf niet knn na�••rr, zal lk·t li,I 
hij Je rondvraa• :itlf het woord vragen. lleeft lering �etrokk,•n uit de "'oortlrn vnn 
de vooniner over de ecnzijdi11e "meMt•llin� un Je drl•�•tic·. 1lr minderheid ,. ... 
h•t ook nitt een• mtt de behand•lin� van hrt J,..,·olkingl\·raal',•tuk. V.rdrr gaat de 
afdelin� a,·,·oord met h,t heitid en •rrrekt er Jank , oor uit. 

D,·,luen ( L,idrnJ mttnt Jat, aanJezien de voor.t,·llc•n 2 en R iijn ,:emaakt Int 
heleiJ11k\lii·CF.,tit111, dit n-eneen111 mOf"t pt'hf'urrn mf't J.• ,tM>rtol<'llcn (1 •·n 7. Il•· niti••k 
o,·rr hf't htltid lx·,·at ook rritirk o,·u dr kadrrrnnfrrrntif'� r.n J,.. �1wJir•·nnf,·n·n1ir:o-. 
Or rritiek houdt tr,·en." u•rhand mf't cfr i1ll"t'f:n, Jif'" dr voon.it1rr in zijn op«"nin,= .. rt>1l,· 
nmtff!nt clt' nnt"'·ikktlin,r: \1tn de or11ani:,e.atie naar ,·orrn hrrft Jrl,rn<'ht. 

Er Î!l rrn \'t-r!W'hil tu111M.n hf't H.R. rn r,r.n aantal afJ,·lin�rn rn "'·,·rkl'ftclr lr,J,·11 
ten a.:anzirn ,·an hrt dilrttanti"mr tn h1·t ulopÎ!tmt•. llit w�rkt cloor np Jr. kodn1·on· 
ferentirs. !Hu. kadf'rronff'ttnliti- zijn ni,-t z.ondf"r fflt't'r lf' ,·oli.?rn 1.011,lrr \1N>rAf. 
iaande rlemrntalre J11Cholin1t- l>r ,·oorziun j:,i :r:rlf ,·oor!'tandn ,·an 1liff1•r,•nliuti•· ook 
in het ,no,·al ,·an kaMn·nnferentiN. In Lri,len zijn ,·rlci-n knp!'l·l111\\ J1'\\11rd,·n ;rnn�•·· 
zien Je ,tuf. Jie np Jr kadf"rronf,•rt-ntir-. "'orJt ht•haml1·l,I. ni•·I aan-luit hij hun 
!lt:holin,z:. De omlrr�t'l'JH'n z.ijn ,·ol�f"n� ar�,-,·nardi,:rlr h·\r1·l o1fJtr"t1·m1I op li1c·r11ir, 
rhilosophhw·hr inh·r�. F.r 1.ijn wrl anilt·rr omlc·r"rrprn dit• f'f"n-t nnn ,f,, 1i"11rt 
mo.,.t�n kom.-n. Sluit zkh ,·olknmrn :,nn hij ,·0t11"-trl h \tlfl cJ,, ar.J,·linJ,! l'trr,·ht. 

On, ... !eluJi1•1·nnr1·rt'ntit>"' hrl,l><'n \\dni� tr mak1·n mf"t adi,·,f' -'tu,tir t·n rr ,lirnt 
mttr ruimtf' tf' zijn ,.,,..., cli!'l,t'tl• .. h·. 111 1·1111Hu,1th•"' ,H1•nt 1·,·n nid tt· h,·�nnptf" uitn•n, 
uttintt: ,·an ht-t ,r�pmkt'ne tr \\nrd,·n :,:,·�•·H·n nlt't hromt"rm1•l1lin�. )1,·n "''''' ,lan 
Ît"ll'l m,·,·r ,·an he•ti: .. rn \\3llr h,·1 11\f'I 1..il :.::aan. '.\a ,·,·n ,rii l.111!!•· 111111'iliil,· \IMII· 
Jrat·ht i!J cle cli!&t·u�"it• m.,.t>ctal ni,·t 1,.'.lrn1t ,·n ni1·t 011 hno� pPil. Uuu•niliPn \\or1li·n 
dt"'rp:t-lijke onder\\n111•n !')r1·ht,o f'f"nnurnl )H'homJ,·IJ. Uit i• f't·n 1,·,·r ,·rnlijJif!:t' m;111i1·1 
van 111udf"n•n. Onk wat IN"'lrf'(l Jt· 1li-..·11-. .. i1·1.mwpt·n vm 11t't \\f'n""•lijk zijn in,li,·n hl'l 
H.B. of lf'•�n ,·an tlt- Grn,...,,:kundiµ:,• ll.1.111 J1• lridrr, ,an dt· ,li�, 11-'-Ïr,:rnt·prn a1hi-
11C·�rJf'n en kf"nni-t 1,ijhrat·htt·n, Ht•t j, nallturlijk onJornlijk om tl,•zr .:.,·holin� ,·•·n· 
lraal tf" ,re\·tn. l.1M'aal ii- ht't a11•·t·n 1uuµ,·lijk irulirn wij nH·r \uld1H'nclt• ,lit11•nl•·n 
!-,hikken. 

De openin�rrcl .. ,·an 111· ,oorziu,·r lin·ft n,h,rn"' af�,.,.,ardiµ1l" 1·11ÎJ:1' \l'UH1n.J,·1i11.: 
tn ,Hfl\'f"I Jil:f"Wf'kt. h ,·an mtnini,: ,lat lu-t pi11n\n ... 1ij,h;1\-: nue nid \ood,ij i ... On, 
percen1a,r:t trn 01,1.h-hlf" , an J,· \,·,lnlarul� IN·,·olki111! i- 1,· :..:•·ri11c: 11m \:111 rt'O 
\·olkahe,nttin,t lf' ,.,,rrk,·n. 1).- int•·rtnf'l;llir ,an -tal11t1·11 1•11 rr1,:l,·11w11t I,·id"11 Int 
meninP'·rnarhiJltn tu�·n h,·t 11.R. 1·11 ,I,· ï1(1lt·li11,.:1•n. t:r j" ahij,l \\t·I ,:,·l1·:,!1·nlu·i,I 1vt 
rnnta1·t hij f"tn ru'-tÎ,:t'r Jtrlt·j!rnlwi1I. 11,·t !.:;1at öok t1id 11n1 •I•· f•·it•·lijL•· i11h1111,I ,.,n 
ren \'OOf'!ltt•I nf ,·an � niti•·k. 1l•,d1 nrn lwt tota:tl 1 .. ,l,·i,I I•· lÎ• ·n 1,·:;,·n d,· a,·l1t..r· 
�runJ ,·an �aoruit ht·t �,-1,.·urt. Il,· n1 min 11n1 h1·t 1lilrtt.1111i.11w ,1,. L.11p in lt· ,lrukL.,·n 
i11 een Jrottrf" a1·1it· wwir k11.Jr,-.., 111,litu:. :-:prt·krr Îfl "'" m•·nin:.:: ,IJl "·ij n ,d,,t·r r,il'I 
korntn door hrt aan..itf'll•·n \.in a1·ad•·111i, i. -·aanloor 11,• 1�1�i1i,· ,.111 lwt klriur k;1drr 
1101 z"·akktr zou wonl<'n. 
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/,. �" (A-.-) 1i«r1 rtn ldecllt Ottr het m,chijaea <t'&D Pedocli, 
/ ...,. .. IS a-,. aijn ,erKhenen hij - .,.. ftll 26. Het ma pmakkelijli lijn 

1 .... • - - - indes kw,111. a...... beeft ia 1951 een Clftftlcl,t van 
tijdlclulf- • aleawe t.eken oatbroltta. la 1949 la dit .!er maal, In 1950 drie 
aul • la 1'51 la loet pheel niet 1ebturd. la 1952 Ie dit reeclo verbeten!. 1M o•er· 
lida- .,.. de ....... maanden 1nen alleen bwtenlandee wrrken. dit over h� 

-

aJ..- Ie .... lach llija. Vmler wijll tpffl<er op de tikfouten, die \"OOral in 
Peadl Wadedijk aijn en Informeert naar de .plac,e Y&a het perlodldt. 

Wat de UIMlld beudt .-ict af,n-aa ...... er de audeclat op dat dt ceïnterN-
_,. leek de - ulttreuel• nitt ... � v- utodidar.tn, pen 
cm.--. la ,... alet toepnkdijk ........ lijn -.lp altlftbth te kort. 

. W• 1e ._ �d ,u kuMtrU•till'! 1 1 atle ba 15 l'llpla? Vooru wemelt 
IMt ,u _.. --. die ,oor een· W aker aija tt ..,......,. door pede 
� ....._ Ala la die ueemJ, _.. dan aoc tikfouten otua, Ylndt -n 
... ......_ iil lle .-date woordentolk alot. Hij .,,., srug ttrnemen of alleen 
..&I peh urd aijft op de Pedotli. 

Ala l,ee ......, deel ,aa de al•inn<'", wanil 11"\'0nnd door medlri, fflOf't•n vanz,.lf
apnl,...t udere un au Pedodi �nr.lro Jlftleld daa, Indien hijvoorbttld o,·tr hrt 
al...- W... de '-n lijn. Znu �nm• -Il or dit inderdaad .., i•. 7..o ja, d1111 
..dtll de ahom,é'a daarmede op J., hoo�te cllfflell tt worJen 11ehrarht. Toen deotijd, 
Petlodl Wttd � wu uit nit-t• af tt leiden dat dit lila<I hrt F•middtld, 
i...ttlapn.--,.n der llboiu,é'• tr l•m·n - pan. 

r.i. ,,.__,_) Wltill er de aanJa,·bt " ut ia een aelm blad na bet vori�e 
__.. - aaatal aflieumide artikelen rwe oue orpalaatie lleeft ,rettaan. Spreker 
._,t YOOr de !'MIi •aa de voorsiuer ,·eol .waarderiq. Wat heittn de N.V.S.H. io 
....._.,, ,ru � tepn het 11.B. Af.....,.!iade meent dat dr.ze rede niemanJ 
1w, lleblaea a,ek--. Aanaaitn het �� ,roord al• ...- bel1n11rijk wordt 
__,,d k- -111e1e -nm,,t•n aadn cc,a,uur nn het H.B. Alt voorzlnor 
.,.. liet Cu.,. Noord-Holland Zuid h..-!t J,ij aeennalen ,r�vraagd om een manir ... 1 
• - paq IÏefl dat binnen de koM,t moaeiijlie tijd een manife11t uitliwant. V•nkr 
ku af9"urdi,de de lof van de afckling 1-ada. aan het H.B. overbrengen. 

a. Ai,..-aBeleid.
r--,., s,,,,.. �nt de hijffnlnma&. Het woord i, aan dç ,r-rvaar<li"d• van 

Dea Hua. 
H� (Du H-,) •Jt mf't ,:rol• l.danptcllin,: de openinprede van dt ,·oor· 

tdnar Il hebben au,-oord. Hij ,on, I .i- n,de so pd. dat hij de.e pu,: op 
aclirlft - wille. 1lelibea om nog ,.,, ., deor te kullJlell leun. V oonitler bttrt in 
� lli•a ai�peld in ..-elke rirhtinc liij -t dat de orpniaatie sirh in J, 
.._ al -en ontwikk�l,n. lltt l"Ur van ..,:rote lijnen" ;. dal er trverl 
- en bat ,renlt op-'8ptld en de ar*e kan1 wordt verwaarlooad. 

Bat la lieel pra� alcluo Huetin1<, "•naeer drie leden nn hM 0.�ük• Brstuur 
-' tïd •• laa m.,.. Toor dt or,ani"tle 1--1,ikbur 11rJkn, maar wennen e,,n 
el - •aa de drv - -dm ontnll,a, dan zijn ck 11evolf[en ,oor dr. orpni"tie 
nld '" Offniea. la de rede "n d,, "••rzillCT beeft llpn'krr dan ooit een ,:evaar !,,. 
hlÏllffll. .-dat cleao aia,bien ,,..,.J ;.... kant heeft op11rkebn. teveel de nadrak 
� ...... op de ....... k nn IIJ'(-riali-: ,.-., dor.miri. administratieve krach-

. •'" -.ia de ldealaitiaahe kant h�eh bellcbt, waarbij uil lwt oof[ i• vrrloren dat 
de�. oodaab het a,,hrrkki�r apparaat (dat al een !'luk ,·trbetrrd i•I 
....-W la •it en doer het .,.,.. .. n ,i.. ldeallalea. Dere hrbbtn we ook in de tor· 
..... aodi,:: de krarht" die in h11n n.- OIDl!"ÎIIII lrd,n winnen, prop1µnda 
•'*"' -r <!. llu.rlijk-hnl,n ""'· \h •e t-1 cl,, tN'hni.,.he kant op 1111111 
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kijken, bt111aat h,t ,:enar, dal ,.., op valitieke partijen µan lijken .. �prekrr li,·ht �il 
to,, m,1 een paar voorheel<ten en J,..Juit met te Zl!f[llen. d.•t •r.,.·••h•tr.n �tiourluk 
nodiJ zijn, maar alo in d• torkom,t lloorrll,...tuur ,·n arJrlona�n . J..1.r 1,rhnw1 mrtr 
aan "·illen trekkrn. rr vooral oJI 5<1:l,•t mM"I wordln. ,Jat &IJ 1n ,1" rf"n&IP .r!•ot, 
hl"11li•titche 11tre\'f"NI ,·onr dr or111nlMti,: zijn en pat1 in Jr 1-.-·,·ril•· ailoat"' t••c·hn1t·1, 

/' M"v,. Po.il ma (.411,.11udam): 1..t",rt dat dr. afd,•lin,-: Am-t1•1'1lum lwt .-'r,·aat d•t 
,.,,,,- Hutilint; uan,:t>duid ht..-h. mo•:-1 ondn,w·hrij,·en rn clat hr-t ,c,·,u·n�t 1:c, dat Mt 

HoofJl-uur Jaar J,• aanJ11·h1 op rfrht. 
Met hct11ttn L<-iJen �ru11d h .... lt o,·r.r Kadtni<:holini; en .'.·onfrn•111i .... i! Am,trr,lom 

h.-. eena. Er zijn 1,ijeenkocnsttn �ew"""t ,.·,ar 011111iddrll�k hn ,11ulrr11nar _.-011111·1 
,:evoeld werd. Spreekat<r wij.i in dit verband op de Kaden:nnl,'"'.•ntor m�r "\ '!'"'"'n 
in I1rarl en d� So,·jrt Uni� .. waMr Jit rontat·t l(n'Of'lJ wrr,I ln d"' d1!C('UN11r. llr 
Xadf'rconferrntie owr het f"1lÎidt.ntiali1'Wf' nnfflll zij "'" ,olkomrn mi,-lukkinJt, want 
"r i� allr-tn p:r.:di,w·uMÎf'•·rJ tuK.-.en dt' inlt•idrr t'R ck- 11an"' n.iur n1rtli, i 

De vraa11 I• f[l'111�1d of hrt niet mo,irlijk ia een oataln�us """"'n t•· · ,trllrn van .�, 
hibliotheek van hrt H.R. r.n or h,t venia� ,·an h•t l'rn1,·,1111t< lk,rl•·� t•·�•·moo·t kun 
worden .,1c-aitn. 

Voortl heeft Am1terdam �rote waarJerin� ycw,r hl"t�ren de .,.,.rrtnri1 in zijn ,·,,-..lag 
,wer de rayon• aan ll•ll"•n• hreh vr.rstn,kL l)i1 l!ftlt rrn �,·h.-1 andrr l•·rl,J o,rr 
de lr.den r.n Amoterdam zou araa11 zien. dat op dit c·h1piter ook in <t,• torknmot ,..,.,1 
door!C"p•n en men du1 rtn ,ioed inlli,·h1 kan krij,en over ,1, ,·,•rd,lina ,·11n d,· lr,len. 

./ Fukktlmaa (Am11mlam): or�honn Je �(Jeiin, Am!llerJam i_n .••�•"'"� xin """'· 
r derl111 btth voor het H.B .. bele,d, meent &Il IO<'h t.a.v. ,1, nplr,<lm� r.pli,·•lrlrt" •n 

ril11191rooltjee ttn aanmeritin11 te moet•n maken. 
In Amsterdam &ijn verorhillen<le l,ij,rnkn1111ten R•houdcn WHr •·•·n "l'li,·atri,·•· al, 

•prttk.ater optrad. Oflf·hoon dr. waarck hirrvan niet on,lrr,..·hut "·nr,lt, i• ,lt, mrnin� 
dat hier toch ieta aan onll,rrekt n.l. dat np clnc, ..-ondrn, die •I• ,·oorli,·htin�'""'""' 
:lef'r "otd &ijn, 1..-rtl ,i., naJruk wordt 14rle11d op d, ttrhni•k ,an �''""'rtr ·rr�•·lin� 
en wat daarmer aamenhanJt. llc idealistiorhe kant nn Jr :ii.V.S.11. mi-.... n �ij ,b.1r, 
die wordt niet uit�ra,ren. Men kan w•I �n, dat <lit dr taak ••n 11• ,,..,,.,.;1t,·r 
is. maar A111•te"rd1m iit van m�ninl,! cLu hrt woord ,·an de 1prrkC'r 01, ,·,·n l,ij,-,·nk,,111 ... r, 
op het publiek me,,r invlotd heeft. 

Ten aanzien ,an de filmstrokrn hrt ,oll{endr: ,;,;n ,l,,r 51rokrn 1 �nar-<·l,iinlij� 
ao. S) bnat een paar bef"lden dir naur de- rnenin� ,an Amtltf"rdam ni•·1 jui"'I Ujn. 
We hebben rek.enin� '" hnndrn mrt J,· !l('ZOf'ktn ,·an df! hijrrnk.on, .. t,·n ,li,· \an onz.,· 
Lewegini weinig of nif"hi af •·t.1rn en ,•r vrij onprettiKr npmcrkin1.:i-n mr1 mak•·n. 
Spreker doelt hier np de aflittldin�rn ,an ,·ondoom• die ,r,tntrn,I wnd,·n �,·rk•·n. 

Wij mudtn Jraa� sien, aMu• .-.,kk,hnan, dat hrt 11.B. Jo nplei,lin� ,an ,l• · ,·,1:li· 
ratricee in Jru rkhtin� �tuurcf,,_ ,l:u ,lt-1.1• ,·rrrltt�!th·r:oo na.1�t 1nm t1·i,:1·n�uur,lu:.f' 
orleidini e,con idtoloeiechr !IC'holinJt krt-c,·n. zo.lat tij op Jr liijr,•nlc.11111,e1"n 1, ,,.n" 1 11• 

idtolo,ie van Je orianisatir lurnnt•n ,nt,·llcn "'earJoor ,:r m•·n iml,)4·d ,·n 1•r1111J· 
"nda ,·an tfru ,vonde-n ul uitJnan. \l

,1nn,..er dat niM mo,:.-lijk i•. zn11,l,·n "'·ij �ill,·n 
vra,rn. cte., oplridin• ,·an df'! arulrrr Lant tt laenacJ..,,rrn. O.i. 1.ijn 1·r iu �,,,.: l.1�,I 
tONI ver'IC"hiltenc:k ffl('Rlen dir in 111aal ,·n hrvo--ird 1e1,·h1 mo.-trn "11r,l,·11 ,1,· 11l,,1l11cw 
ait tr dra,een.. Deat mrt»f-n zo1ulrn ,-,·n nplridin� mc�trn krij,:,.,, ,li, · hrn in "1;4.11 
.i�lt tOf'lichtin�n tt 11r.wn zoal• J. · .-plkatri,·ro dat J,,,·n. O.i. i, hrt nó•·I ,,,..1;c ,lat 
daar ui1sluitend en allN"n ,·rrplt't'l,!. ... l•·r .. ,oor ,rrHu8J!•l -·ur,J1.•n. �1111n,·11 !1i• ! unl 
Jf!ffl 111111nen ing...hak,ld wnr<lrn ·i 

Wij ,·tnorkrn trvtM om (ilml'lrtw•k :i '" wijö,.-n nf "anni-.-r d.11 1.ir1 nwirlijL. i-. 
drze uit dl' rittulatie tr nf"'ftti-n "" ,•r 111 nodi,c n•n anilnr '""' i11 J,, pln;II• t,· 
•t•ll•n. 

VMr:it1,r hN"h aanvulknd, lij,t r,·r•h' rnn,lr i.,..,,,r,kin� Il.Il. 1" 1,·i,\, �· 1�,· 
nnt"tnnJ i1 ,nhen,I m"t vn,ui,tf'I :.!. 
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,,.,. ,k,a Ar�• (ffllwm1111) heeft niet het wonrd gevru11d omdat hij ontrvreJrn 
• - Ml Weid ,.. liet H.B. maar n.a.v. VOOl'lt•I 2. lle proc·rrlurr nn ,ooratel 2 
... .._ Nlaeliili ... omdat ook <k vrouw vaak een1t ir� duf!t en dan vraa�t 
,Je dadt liet toeli wel peel?" Dat �bean vandaaa ank. Bij de tot"lirhtina komen 
w• Ie W*!I, dat lwt pbeurd la til of wij het dan maar ,-·illrn t ... ,·ratip:cn. 

IW_. 'Oelt wel dat het tattil<"h niet mo11elijk i• om op tf!n andere manier 
" leeialdijlie Goedke,,ring te krijFn, maar bet H.B. IOU de modu• moeten vind•n 
- de jo,laeren IIDCh te helpen .,..der '"'IUMln1 van vader of moeder die vaak ·- ma-i.-1 aija. Verdtt �t Hilvera1111 baar atem aan het ,·oonotrl. 

Ru, (Ei"""1NA) ffUll licb af ol bij na het nu zo verkeerd lertl, maar wil 
PUI Wdffl af het bij 'l'OOnael 2 de lirdneling i• dat i«rltrntle lrdtn een vrrklarin1 
- oeden of ftel«d moetea hebben of ook de beRUnstiaendc lrdtn? In h•t laatste 
..-1 al !inAowea effllri1e bedukin�tn hebben. 

S,.,,,, u,twóorda dal .,leclea" In h<>t reglement ren !lamen,·atting i, nn uUr leden. 

ltu, ...t.1 op dal artikel 10 onder i,:r,/cende leden •taat en art. 20 ondrr l><'glln· 
.il,-le leden. Staat bet daarom mkerrd? 

S,.,nn utwMrdl dal liet juut is afgednikL 

/ 
S,,.i, f.AMMtr4-): Spreekt aamen• ren mindrrhrid in dr af<lrlinp: Am•trrdam. 

0.. -lll n.L det het aaA111111cn nn ,oorstel 2 ttn •tap a,·htrruit lwtrkent. Il,· 
Keainklijlie C-0.earin,i il '°"' de ori:anioatir van (,..lan�. maar i• hrt ,-·rrkrlijk 
wur clet wij deae menoen niet meer 11rur.til<"h kunnen h,lpcn'/ Wij hrhllf'n p:i,terrn 
__,. dat er een LJ. "belluit rniddrlcnventrrkkina·· is - dot men lid mo•t 1.ij11 
� ., N.V.S.H. om middelen van hrt l,un:eu te kunnen li,trrkhn. 

S..,. Nffileett: ...... dat leden van de N.V.S.H. alleen �errrhtigd zijn rnL rnL 

Sail: Het Stld,tillll 8-aar kan dit bealait intn:kkrn, maar Jat hou,11 in. dal 
...i - - de. orpalatle 111Den lieduken. Alleen in Amsterdam iijn •r zrkn 
al IZ.000 - lid, alleen - middeln te betrekken. In .. -hriftdijk• tc><'•t•m· 
alq YDII de ..... wordt pen heil ps1ea - wij zoud•n Jan et"11 dit oud,rw 
.....a - tradMn te lienormen en lnmiddela sitten de kindrrrn mrt J,, 
....._ � heeft alet kunnen lllpUI honeel mindrrjari�tn rr hij ,Ie 
..._ ..... - lialp, ... , ala Ml ., e1ee1a" één i• die mo•t ,-·orden afi�w-n, 
• • al ....i. De nea il groot, dat - boe langer hoe meer eonr=i•• nn 
- 111 paa ffllan.sen en del wij hoe langer boe meer nn onse idreiin zouden 
_... ,....._ ICaa liet H.B. de miaderhllid van de Affl81rrdamM' afdtling Je 
p,ude pffll, dat wij deN -n toch pndlecla blijven hrl["'n? 

SI., (Nij...-): Het liellaar kaa lich ak beleidoovenre�ntten r.eer coed ""'ni
... - put 2b. Zij IN,pijpt dat Ml H.B. ap a.. oenhlilt niet andrn kan handelen. 
De af..U... In bet Zalden ,aa Nedmud aullea de wijzilÏntt die is aangebracht 
• • �à Goeclteerta1 die Ie ..wadi- il met vn:u11d btttroeten dur het 
- -,,,aude - 1Q11 - la liet Zuidea eafpraate te kunnen wrrken. llc- afd.
U..- alt lltt N.nlea, die dit ell ttll oRer aiea, touden ,-·ij ,-·ilirn na1ten, dit te 
..... - ,. af-U- ia liet Zwelen • wille te zijn. 

S,... .... hleru leta &per op de jwidiache zijde in. Zijno inziena IA de 
....._ claatlik N ....... -, dat d� die aondrr tONlrmming ,an de ouders 
.a. 1W - i� elpnlijk al aeea lid zijn. 

5pftkft' wil -*'In de ffllarti,, ,aa ...ol'lll•I 2 zo t, wijzi11rn: .,dat mindrr· 
jan,in •lot al• Ud kauffl werden ln.-rli,....rn, dan na tlM'Ot•mmin111 nn ouders 
el ...... � - aoals liet nu psteld la, lll"kt hn taalkundig ook nirt juisL 
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Klu1t•tn f He.r/rn): In pnnr1pc: kan Heerlen deh mrt ,·oorwt•I 2 ,erenilffl 11lel 
omdat wij lwpaalJr >-rronlwoordrlijkhrid \'In d, ,.,houd,,. ,-·illrn l<'huiven, _, 
,-·rl omdat wij in hrt Zuidrn van hel land 20 moeilijk ,-·erken. F.,•n lwpaalrle nteprle 
,·an Jt. N,derlandor. i•uird zal daardoor aan bandtn wcmlen 11•lrJd. maar n.a.Y, 
h,111.-.,n Utm·ht �-11d h"ft "ol de prij• rr voor ni•t tr ••·oar i•", willen wij tt 
011 wijun dat rr wel rrn• meer een ,·rcr llf'laten mMt worJ,n om hrt rnr. te krlltm 
•n dan in de loekom•t in hredrre vorm l<rUK te komen. Heerlrn llaat den ook 
,olle,lig arhter dit voo"l•I. Nameru, Heerlrn bn,nKt •prrkrr ren woord na daal, 
o,·er aan hrt 11.B. voor htt gernrr<H' lwl,id. 

Him·•/,1 flJm H<U1�): Vraa�I. hor .. ·el <lil w,la<M hrrn nvrrlJOdia 1" op v..-11 
nn rnkrle l•d•n ,·on ,lr afJrlinµ hor hc ·I ,teat met dr mindrrjari,en dw. al lid lijn. 
Sprrkrr m,·tnl ook Ld11i,1o•rd t• h•blH"n, dat men mind.rjari••n nu 11Phttl uitge. 
,lotrn orhl •·•n iwl werk ,Ier N.\'.S.11. dol wil ICJ•rn: dr hihliotherk i,i ae,,lottn 
n,nr mt•n"'f'O clit- .,rc•n lï.1 zijn. m.tar ht·t utik,·I in ht>t hui"houW"lijk N"i.drm.-nt hoadt 
in. 1l1t mrn 1id1 kan uhonnnrn t>(l \' .0. 

Puul IH11orn): Wil naµ•n of zij vonr>t.-1 2 ook mort•n tien in ,·rrband _. Hl· 
�een Storm rnor ,lr ro,iio �eu-1td h,,h o\'rr ,rrslorhL•wrkrrr ,·oor hrt huwelijk. la 
dit ,lr mrnin� ,on Stom, nf von hrt lwlr Il.Il. I>.: om�an� voor hrt huwelijk b • 
ouJ •• I, de ,-·e,1 n•or Rom•. llr jonµ•· men><en komen immer. l,ij nllA, omdat • bij 
dr oudt"ri Jrt•n �,run rn IH·,r.rip kunnrn \Îndrn. Jlerl j()nat kind�rcn wor*n 1oed 
mnraelieh1, maar nl• "' op M'n IN'paol,le leeftijd komen. •laan zr unMr 11eun. Het 
i� ,,.,k,.NJ om ,t" mrn.-.en dir nn1: nirt kunnen 1romn•n In.- te lattn. De orpni11tie 
is f"r hwh r,m de� me-ru,;cn tr hrrnp:tn in tlr !-fttr ,·an rt"n gr.7.ond At'J:Uttl lnen. 

St1,rn1 "il. ah·or,•n,i �nlirink hr-t "'oor,I Ir. ,r:e,·en trn•·indt M't H.R. beleid te ttr· 
cltJi�n. een en •111irr zc11�1·n. ll•t hrrft hem bijzonder nrrut, dat de laai.te 
i-1u·rkcr t'f"n rrlati� lf',rt 111,s.·n t•••n prh·,··-••·th·itt>it ,ar1 ht·mulf t'ft hf't Hoo(dbriatuur, 
de •lalul•n rn ,Ie llf'<IIM"lin�cn ,·an de or�anisatir. SpN'ktr IIIOf'I clov rrletie af,rij:r.rn; 
m,•n mMt d,·1.ie 1liu1,wn ni1·t clnor elka11.r halen. 

ilan \\il •J>r•krr no� .-·n t,.·,·c·tal an1"oord<n Jeven die Jtrirht &ijn op de openinp
rr,ir \'OII ,lit ,·on1trc·s. Hij hrrh Lij zijn inleidende rtdr prol><r<n duidelijk te makrn. 
dal hij J•or Jr gd,�enh•id unJr••p om juilll op dit ,·ong""' waar hij aftn,dend ;,., 
c•c•n aant•I dinJ<n lr Uf'J•·n dir hij �o,·,1 acht rnor dr organiuti•. Spn,ker wijot 011 
,ijn rriti,k OJI Je leuu- un !\:alirink: "Op naar r,n nlk•I""' •Jini" •n ook np 
..riti�k n.a.,·. hrt�••n ,·. J. llrr� �<7.t·�d h"ft . 

U hebt, alch,- Storm. Juid.lijk k111111en mrrkrn dat ik alo ,·oorzin,r •prak, maar 
nirl namrn, hrt H.H. hrt hrlrid 11it-1i1•prldr • 

Tt-J,trn llt-rk,wn uit Lf"iclttn mort �tnrm 1.rsJt'n. dat dirn, rigen r-..cl,o kitr f'ft ook 
h•I •prrk,·n ,·an amln,· men-en. ,.,,1 ,lui,l,,lijk ,1, indruk hel,brn ae111r.·rn, dat p,-. 
tatit".c al� zijn mrnintt kf'nhaar nmk,·n op .-en rn11,:f'f"S. mc,e,ilijk kunnrn '-'Otdrn 
lw-rt"ikt door !114'hnlin,r ,·an N'R paar Juar allN"n. lfrt ,·rrkrij..cen ,·an dei fflt"f"r·t«h· 
nilW"ht hul1, dir ,-jj nodi� h,l,l••n '"'" h,·t .. -hrijnn van broc·hur.-.. ,onr dr krant 
rt,·. lukt ni'1 ,ia kacl,,..·holin�: .. ij mof'l<ll die uit h..t irott m&trriaal un i0.000 
lettf'n in de all•··rreNtr 11la1tl' �lt't'tttn·n. Hut M tnf"l'IIWn uiu«kr-n \1·tor f'lr fundit • 
tlî.- zij kunnen IM"kl"dein, "·au z•· h,•1 nw•·-4 ae94.·hikt n,or zijn. 

'\l'at Hu,tin� gezr.�d hreft: •. ,iat Je· or�anilatie .,-,rroeiJ ÎJI ,lnor enthou•i•-,n• en 
iJ�•liMnr-........ - dat httft d,· or�,111i�tit· indrrdaad cJo«on oot"i..an rn f"rn pur 
kttr dO«"n hrrrijun, ntaar naar mijn l!ll'nin� aldu� �turm, Î!II htt ,.,taJium dat all.tt-a 
iJrali11mr dr uak. in br,u•11i11� k:111 111111,Jrn, YOOrJu<'tl ,onrhij! lli· orJani11iatir zou 
than, inl'tOrtf'n Y.annN'r ni,·t •·•·n ,t,·rL•· a1,par1tuur ,an "f1lidi1rit tot l'lan,I wu 
JC"komrn. \\'ann1·t>r Huf'tinJt Zl'j!I. 1!.11 11,• i,lt'fllOjtÎ4"h,, ont•·ikkPlin� no•lit l,lijft. 1lan 
kan ik daar tr�•·oo,·rr .. ,.-Urn. ,lat 1li1 all,·,·n mn,rrlijk i"'. "'annrf'r ...,jj kunnr-n hlij,·rn 
"ijzrn OJI dr J!nir,lr ll'rhni!'W·h,· ,li•·n"trn ,jj,. • ·ij kunnen \rrrit·htt·n. 7.r�g.-n "dat h"t 
zo mooi i'"'" 1•n all1•rl,•i Ji,·u• 1,wtl.1, 111,·11 l .... -tn1·n. 1"al ,!,, or::ani .. :ui,· .. 1rllil.! nirt firt 
l .. ,lt-ntal IH ·1.or,.,n Jat "ij IM"hnt•'\1·11. P,· tn·hniM·h,· :1111,ara111ur mcwt 1han, Jr door. 
,),1J.! ,r:t·,·rn! 
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:1 
1 
i

NeMIJ, al la·- IMlande tral!ftl en epmenl11p,n brtreflmde ....,.,.,el 2 
•• Hen 

lr i. ftNI ....... dat pn� van mea beru& op een nrldaeïn1 111 Ml H.B. 
• 4lt het 1-et ,,_ ...-1 indien ,..ij lûer ttriedea jaar - waren �omen. � 
...... - - la tie map ,.aannaai llria., .,_,,.!ijkhdd" en aija er nkt uit• 
..,._ 

.. 

U-. .W. .,me., !,ij de aitaatie ........ dat wij UI mhtlpe,wlijkkid 
bellncalla Nnllipla -• Ie wonld •11111cl11-11. 0..- bebliett wij eea 
--- .... � ,-lc:ht, opp,11,ld .. - rechlaleleerde. v ... ,.Utie la 
.._ IMt ._.. ...... een 11111&1 di.,_ Ie � Hee wa,- ..,., .. en 
,ur drtnfh"af rz " wi. ook ·- la �ea - Mr. de Bruw, lleWac1I 
-,uà llc lt.-.-,llli wal nn Je ual \'U JI.IDt lfflUIII la: - nog meer 
• wtlla ......... • al l&Ut. ff..i Ftlclt o IIMI •• male liet la afpdnakt - met 
--•---: 

<,,laf ,-.,. ,.,,.._ Nelorlnk, of "ij lliet te - lijn Rf'pan, en of de prija lliet 
........ IL ..•.• U - .,._...,.. dat wij In feiae aiet 'WCrder kuDMn pan art de. 
_.. ............... dei wij mh...-lijkheid hebbe,,. 7.ol&JII wij _F" 

· _l 5 11 a)ildNld ....... Din wij nieM - daarom la de naai van Dea Haag 
____ ,_, 

. � Alla _- wt· ...... Il ••rail lop<n " liet aija •an een recl,1eperaoo11lijkheld 
� ......... ·%.llac wij di• trbalq 11iet hebben, drlllf!II de leden un 
lil& Reel..._ • A.iillw-delijkh..W, ..i. fm&,w,ieel. Wij, alt Hoofdbeotuur, 
...... liNI tie ....,. .. de prija IO h ... ia aJa 1lllen wel elOIII denkL Ook 111d dat 
.................. ka-. wij ongelnoflij); veel ailvoeR'II van dat,ellf' wat tot ......, 
.............. _._, 

Dal '- lil ••l IH alleen om 1""'-ceptle pat gelooft Utrecht toch ook 
INi. Wi - tikt proberen van di, ..,_ptle lwt renlrale punt te maken, 
IMt Il - .-denleel ,... - alpmene _.. loenormiag. 

Vu ... Arend lieeft ,-ijk ,-ad: het Il - lnillelijke un,it,lep,nheicl. die vttl 
- ......... 'kliekt waard wu - het 111 hHllea enipàn1 mog•lijk, niet lftffr 
---

!alt...,. ........ - eea aincllaW,I ..., de afddiq A.Merdut. Hij riet 
'- ÛI - .... aclalantit. 11: deel die - alel, aldua Nabrlnk, ea ben ook niet 
tie .............. dat wi ldeeëa prija ,.... nodi dat wij oue prart� hulp 
.a. -W-. R• Haofdllftl•ur lra _... prande pv,a dat wij dit zullen 
.,....., - wil dat IÏ aJlc,e in het wen al ,tellen om de uak IO pd en 
-.wnl -.IVk • lama draaien. 

Wat i.t.eft de kllftde der ainderjarl... .. op de bureau korne11. Dat 11111et 
lllet "n1eo --.ea. Uit de practijlt ,... Ma • ·poet,te baraus la beliead, 
... liet p-. _, lier aladerjarii;ea ... au kom1, kiaderea a:ija ... -
W.. Ea 1........., la liet ._ liet 7� ded ... - lucl bijna ao1 W...
tibr .. - tie aadere delen, dat wl - ,__ llewepn binaea de are-
,... de � be,,allqea. 

Peal lieeft la fétr --...,.aa wat aNnea reeda ..-cd hebben "de .._. dat 
wij ...... ....., madea liij- du wt wllJea•. U 1oeht dat ffnll.--,.f IOC 
•• t -- Riff wwden tthttt wettelQl: IÜDderjariFft bedoeld, die wij 1ocl. altijd 
.............. lwlpn. 

O..,a..,. llelll te ••rdet,, dat deae !iele materie uiteraate .......,...1, ,._. 
lln4 4lal • wwwn.

O,,,. lwt .i,.."" bdeW: Vu Pr-.11, tiet -'an�n naar p,._.drie Ie al -
....... • • al ...,.. -. .. liaad ,.._ omdat wij dat een oqew- l,e. 
iavlwdia• TH ,Ie afdellnra achtea. Wl:'.a dan ook DH'l, dat ia dtae lit,a.otÏ. 
_... .. ...,...•dforin1 - w•rdea I L 

N 

Ue grJd•rr•w. van Den llaal(: o.lun� is i..-�unn•n mrt ,i,. kw,-.1ie rn .. -�
Of'IIUft en I.Metu•ie-grMVfn, Wat tl" r,·,IJ1·tt-ur �h ,,,..·hrc"V1in kon1t rnrr&ijtM ,oor 
aija vërantwoordinll al11 rt•IJ1·tn1r; mul"rzij&I,,. ,.h hrt in ·1 uu1a1 ,a.n al1PaftD 
beleid Il.Il. In due din•en ht,dl llt't lloofd�tuur niel rrMlia ••n n1rnina ,·,·r• 
or.hild mt1 Dr. Mu"11h. t:r ,. .•• al Jrklaa�,I rn "" ..-ar,n on11<n.•t -- htt H.11. <orn ... 
poncleerd,, n,r.d,, iiiel llr. Muuph o,·er hrt v.n<·hijnen van mrrr numm.-r,._ 

Inderdaad i• lt,1 di11<·u"i,,-or�aan van on,l<-r-af begonnen. IJat i; ouk �u<J. omdat 
•uk pargd wordt, dat h•I lijkt aloof all" van IJOYen-af wordt voorgNl'bl'l'\cn. !tt•t 
cle dlor.utole-poepet1 Î1I dat niet het �.,..,I ,.,.-. In dr. 1fdrlin1cn-ldf sijn die 
on....., en het H.8. htth zirh tr ni,•l mef' i-oeiil. IJit kan d,·s�ew•not wnrilrn 
hmdea, 111ur dan krijst U de NlUalÎf', dat het H.B. richtlijnen ntMI &n•n. Wij 
-• willea IIBW.n: wij will•n U h•lpc,n mau naai niet meer leidins; 1111 h« 
benutea bij de meuen aelf. 

NatD11rlJJk 11 het recl11vaardi11 dal d• u. redartie voor aocdc J0<·11mcntali•· m"'·t 
aor,en door het Ullll"'°'m van a�Jt' l,·,:t1111r. maar Jit i,- mttr tk taak ,·111 dif' 
redartie dan van het 11.B. ulvr. llic lrr1uur ia ook wol , . .,,.,.h,nen; I,.,·. h,·1 ..,.,,..,,. 
van dr. kaden:onfettntic ovrr Kind<:rlijke t<.ualiteil i• ui1•1•krnd ma1eriaal rnor 
dioc:uoi•. de artikrlen in V.O. •"'·rn ohijd punten ,·an o\Or"•Jin�. terwijl ,k bm
rhureo ,·an Komijn rn T,uni• uer gtt<·hikl a:ijn mor h•l ..-erk in de di•n,..,ir
poepen. 

De &edele1te,,rde van (l,,n Haa� hN·fl �evraa11d een oanlal ,·nrrr,·ti,·• ...... lm·n
""" op hf"t c-onwen•rf'Jllap; n.n n·rled,in jaar. Uit ,•en;l.11,.: Î'i z.t"t'r 1.orJC' uliliJ ,,unrn· 
aeatf'ld ondrr ltidini van Je ron�rt,,1\·t·r!ila�ommi11111i� Jif' ou·r ,k inhoud w·rL!a•lrrd 
httft mtt h,,1 11.H.R. •n 101 ra1ilit-a1k �,-machtiid i• Jr,.·onl,·n ,luur hr1 H.H. °\lïj 
menen allt-n dat dr. uak "ronJ- i� 1·n hL·t zou on,·rri'tandiA zijn, d,ar 11·h11·raf •Ü· 
algln�n in aan Ie brenii•n. 

Jnuke "Mammie"' lijn 'A·aar,J,:,oll,• "'UJ.!1,!f'li'tÎe1 grdaan en�, zu1 on·nrn;r.o �urilt·n 
in we]ke ,·onn dir. kunnen w,.m.fon uit,.:rv.·rrkt. 

0..rkaen heeft be1.w11r JNlpp('rJ tr1ffn 1lt> Kackr,·onf,·r,·nti1":4 t·n StuJir,c·onf"rc-ntif .... 
soalA die lijn ,iehouden. Wij hel,IMen dil niot ltf'Zirn al, 11it,lui1rn,I ,·rili•k 011 h<l 
lwl..ïd, anden hadden ,..ij bei ,.·rl w �,·diri1eerd. Wij ,nem•n olal h,·1 jui•h·r i, 1< 
at. voontrllen te rekenea ea r:r 1'ln1k:,. no,-! Mi ttn ,·n an,lrr o\·rr tr lK�t,!rn. 

Op de Kadercoalerent.in aijn J.t.•k.-r Jtmm"rkinlt( .. n lr m:ikt·n. ma.ar ,1,· �r1J.·lrgt�1Je 
nn l..eiden verli<ll de differenti•ti,· uil h,·t 0011- Wij lu·l,l�·n rrn ...:.,1..,, "aa"•" 
'Aij JnOC'ttn &anHmen dat &ij d«· J!rotull .. ·1:i�lr.n k.t'nnt·n. �..1nt wntlrr ,lir krnni,-. 
kan m�n van � Kader geen liJ ,ijn. !:r zijn Kad,,n·onl,·n·n1i, .. �,.,.,.,.,1. Ji,· mMilijk 
wanon, maar daarnaut Ml.aan rr Hltt 1,...-r L-cnvoucfjJr inhoud. l lrt lijlr..t paaia�u•i-..:h 
,·erkr.crd om allr. confntnti� 011 1·,'·n ninau in k· �tf'll1·n rn l' m,w-J:t nuk nit>l n·r· 
lan«en dat •·ij al •� ]u,t pan i11!',(·hi.-t1·11. Jid i:,1 ouk 11l1 t \\d.H ,Int zr , .. litrrill.ir ,•n 
tt' philoeofHl("h aijn; ,u• hrl,hen n to 111J.11 .�t-n J!1·h.a•I n.l. 11\1•r �i1111101· 1lr Urau\·oir 
rn llenia ck RouJemont f"n , oor m•·11 ... ·n ,lit· in ,lit· ri,·l11i11� intn1 ....... h1·lil .. ·11, m, .. ·t 
ook de Kadt-n-oaff'renlie inttr•""•Jnt lilij,,·11. 

lle Mtudie-wttkelle» ,:n·tn fttt'n �··lra:•·nhf"i,t tut ,-11uli1·. \\ ij 11,·i:.:,·11 n,·I n,,ar 41,· 
op,·1ttin,a: om ,·uor ao·n •·ttL.,.ncl 111,1.1r .:i'·n tlwmu �un k ... ,,ij1l1·11, ,l 111 j" 1 ... , .,1 hdan�· 
rijk een,..,,di�or. 

lliM"Ull'Îf'l.:idrr.i: ,ïj p.t")o,·t•n ni•·t. d .. 1 ... ij lu·t ll, ... 1ri11�•·n1 111 .. ,·1•·11 \1111r ... hrij\1·n. 
Ü k:11na�ft ahijd ttft t..-rorp rt.M'fl 0)1 dt• l1il1liuth1•t•k t•n 1tp d1• f'l\.,I :11:.: \,lfl h,•( 11.n, 

\'an Sc..-haJen uit An,,.trrdani u,1·r •lt· J',·,Joili: tij11 i11fur11l,11i,· ,,., .. 1111111),l,,,•11,I,·: 
de orl••r iti1 ;17,r; es •• .-:aan·an n ll.-, nJ.11 ,J.1.,.., "''f'L· 1·n 11:.1.11111!,l.1,I, 11 :.1.,11 ,·n .UO 
naar hetal•nM al,onn;.·,. 

\'oor de Prdodi ,if"Mt JJI, '"'aar 1l1· 1•nl\ an�1·r ... 1A1°11 \• , ... , hill,·1,,J,· , .... , ,.1,I, i,li11:: 
htl,bt,n ,rtnoten en h•·t l,lad in zo \,·, .. , liill,•n•I,· mili,·11·, L,,11.1. ,..,. 11,·1 111,·t "I' ,·,tt 
IM"p&alde oplt>idin,t of miliru lr..ur11w11 111-1,·ll,·n. \\ïj 1ij11 rr '"'ht• r \.111 "'' :111.:.:•I. ,l.11 
de kad.-rl"Mn di.- Mt "rn,-tig ln,·,1., • 1 ... ,l • 1·1 uit ku1111•·11 k1,1111·11. 
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� la - ,a.. fta ........ ":'"': ua het H.B. door Van Schagen - om 
- ......_. ........ lkje 'IU -11 1� ttnaardigen. Daarover kan nu 
• ._ .... _... - liet -� la In het H.B. mei wanne belanc-telling 
......... • "'- - de orde bï de -* &unellll)raak met de drie "-rdamae
••• 2 - - ........ ,.,...a. 
·. 0. du · n el f rt bas Cn handea n11 doktoren, Hoofdbeetuur, ûdelinpbe
..._ • liet ....... ui«. Het lijn da 'fOOral de functlonariaen die dale publi
.... .... • aa. liea - dae l,...aning worden gevergd. Er lijn dikwijl, 
,_. __.. ,Ie - lllet kan v-len rn moet ook niet te lui lijn om .............. 
• V ....... delis Nalidà Ml •·oord lll Mevr. Poatma, die over de Kaderc:onfe
..... -. at .. • - ,,De Vrouw" prima vond. Spreker wijlt op bel nnchil 
Ja.....,.. _.4- dla,n, want er alia ook 111enaen geweeat, die juill dese con· 
r..iida .ales M aelra _... Men. P- maakt een fout wanneer ,:ij ,..,.1,

�=-� -· liet niaSaadallane alleen maar doktoren aan het 

S. la ...:. ......... • wnelp N� op Kadel't'Onferentia 
a. - .._..-«ie l..w- ter latroductie in de organiaatie; 
lt. - apnii• llit - èl,ea rijen ta hebben om Je relatie Ie le111en met unie 

.... ,, .. d, 
. Bij de lu- �-- over liet Exlatentialiome, kon da1 niet, maar deze 

- liM IIÏd IIINll wonlea UI ,oorbttld hoe het in de toekom»! ui worden. 
De easaloca vaa de WNJOlheek 1, -,den! lol de ktter 0. Er wordt iedere 

W1 _11 r!dda1 door Mevr. llletft!d üwri1 aan gewmr.L 
· la ....aic - liet '-11 Overlec al niet v.nchijnen. Het ia ook niet de 
....... ,._ daar - ....t&1 over • .aaken. Er komt dOl'umentatiemateriaal 
- de ..._,. 11!111f daar kea �n ...ia, vaa gepubliceerd worden. Dit moet 
... .-- ......... - liealela conf-58 waarover wij alle inlichtingen willen 
..... 

Tet Poiblau kan opràs •uen. clM 4e aplicalrices niet ,:ijn op1eleid opdat 

c,.::•• -- de. N.V.S.U. Muda aaun. ·Zij lijn opr.eleld om technische 
ua .....,.,lae ae-.. als • legen. A�hteraf i, wel gebleken, dat 

de ....... "81 Ie -1 la IIIW- ea llaa er, 'fOOral tijde" Je dÎIICUllin, ideolo-
..., ............. de erde k- die .....Ula1 "n de opleiding nodi1 maken. 
fa _... 5: ,.-.a. .,.,.. In te 11ella - kadenormi111" liet U, dat wij het 
,.._ - ... rnedelijk11 c- IUc1ead hopen voor te l<'hrijven, o.a. 
-....u--. 

n....._;. S al In • H.l. ...... worden ter nadere beetuderin1- Het 
4 fft " ia .... lliet lieleid 1 ....... aaden UI opleidin11t te llelllen voor npli, 
.... .. - .,_. .. la 1111 bah Ie 'IU - verplee1t1trnodiploma. Zouden •ij 
• aial � .. ...,. liet blllait dat - paar jaar �leden daarover se-en ia, ... • -- .... ....._ .. Wffl ton ,- • •it handen ,·an leken willen nC111en, 
- -- ........ _..... prlac:ipW afwijan. 

0. WM t I la ladenlaad - allea • •ij ...Uen dit 1101 ...-d eena bekend 
...... 

. Ualial ...,. ... _. ...,.............,. la het Zuiden ,cvraa1d; dit ui -;e
_.,,.,... - .. H.a. 

S... ..... aal I t Id - - 1...-.- roade. Het •oord na,:t'n: \\'alo li'.aon
.. ) Crilp <Utnd1d; Pwl 111_.,1: Slet (Nïrelenl: \l"·r. l'ootma C,\motrnlaml. 

r• _.,. _._., ., liet "'-" _.. ranilNL 

• 

Cri,op ,·r,-1.loart dat Utrrcht za·r 1rru,1�r.1dd is o,-rr h,·1 linwaor clat zij had 
kenhaar ,:emaakt. Maar i1 het nirt aan tr hnrlen dat h,,1 hrtrokkr.n artikel een 
andere rrdartle krij"1, zodat rr in de lo<'komot geen ,.er,.·arrin� meer k.an onbotaaa ! 

Pa<il vraa�I ol hrl 11.R. ,wat ac·httr dt' uitopraak van Storm ,·oor J" raJiu • 
!ilol heelt 111'1,.·aar trim de rrJac·tle van artikel 2. 
Mri:r. P11&1ma ,.-ij,1 er op, dat In de Vourlopi1e S-hrijvin�•liriri •laat ,lat ho·t 

venia1 o,er hel ProtNtanu o,·erleg nog nitt i• ,,,.,..·h�nen, doc·h wrl in 1,.,.erlting 11 • 
$1urm an,,.·oorJI Puol rn wijst rr op, dat hij daar .irak• ol ,.,., klaarcl hreft, dat er 

gttn relatie 1-taat 111-n hrt lloofdl1Ntuur en lijn optrrJcn ol• radio-•prrkrr, 
Nabrink hiedt Wal• euu!W'• aan ,·oor h,,1 ver�lcn ,·an dr l,rant•·oordin11- lle 

k"·eatie aal echter op een H.R.-,cr11ad,ring trr sprake ,.-orden ,:rhrarhl, 
De redactiewü&i11in11 nn Slot ui aan clr reglemenu,·ommiMi• ,.-or,Jcn voo1'!1id•�J. 
In de voorlopl1e 1,e,..:hrij,·inpl,ritl i, een fout gemaakt. Storm ,.-rrkt wel aan zijn 

rede, maar dit dient all materiaal ,·oor deelnfflllera en prrdikanten. 

17. J)icharge H.B. voor beleid 1951,

M�vr. PoJtma ( AmJlrrtl,,nr) •trh •·oor htt l louf1ll•·•t11ur•l•·lei1l J.ij .,,·,·l•m•tie 
1oed te keuren. Dit ,.-ordt mtt alJemcnt •temmen aan,·aarJ . 

Storm clankt ,·oor dit rolum ,·an ,·rrtrouwen dat t1• "·anrdf•,ulln i� omWlt men 
zijn emlli,:� critiek niet heeft willen onthouden aan hrl H.R. H,•1 ,rnrJt ,lonr�,.�e,·on 
aan 3llen di" het mogrlijk �maakt hrM,cn dil l�lri,I I• ,o,·rc•n. \ ooral Je r-.larteur 
un V .0. wil ,preker danken ,oor het ,!oor hem l"""'"lc heJ"id. 

18. Wordt uit,;e9teld en gebmikt al• inleiding tol ,·otmtel 1. 

19. Begroting 1952 en 1953 .

Hi"r ui maar êé-n· ronde fflt't r,•plirk "·ordrn to.·'-'riootaan. ll•·t \\oonl ,rnrdt J.t• 
naa�d door: Wal, (Zaandam): !\lt-n. Nahrink llkn llaa�I; :-,nil 1 ·\m•lrrdam); 
Kuiprr (Groningen); Van den Ar.n,I I l lih·r ... um). 

Mti·r. Nahri�/c: Afd. Den Haa� "il �raag "eten "·aarum ,:.,n ,·,•rhoo�tk ,..,..t 
.. 1�ri-n op Je l,egrotin1 1•t•laats1 ;.. 

Smit: !\fttnl dat de (IOII aociale l"t•n te laag i,. Rij hrt .. -lwlin�·"'.'rl mist hij Je 
i-t KaM.,..·hool - daar i1 nirls ,·oor nit,:�trokkrn. 

Ku.i�r: ht"treh ,�1 R: .r�hrij,inl,! IIÎt'II\\ aan ... �·li:,H,·n in,1•11t.1ri .. ! IH.tUI, • 
,:raa,: dit nader toe,:•lit-ht. 

J'an dtn Ar�nd: \'oor dl' po.;.t pru11:ti,:;inda ij in 19.);: J .1U(Ml. nilJ,:rtrokL.1·n • 
,·oor 1953 / 4000.--, Maar d,. ,·ontriliuti,· aan•·uis Î?'i l,.·�n",t op 11 '.;. K.1n ,lr JKl"tl 
propaganda nitt ..-at hoger? 

Kr�tr br�int mrt rr or tr • ijZ1·n, �.at nM"manJ "1•,·t h1H' ,11· 1..1L,·n •·r in 11J5:J 
,·oor auUt11 ,t&&an. l>aaarom i� rr ttn .,.-hallÎnJ! ,:tmilukt tn zijn d1· lijn,·n 1luorj!rtrulr.• 
kt•n. Sprffer lit:ht dt fl("J(rotint=, 01• \l'r--.·hill•·nfif" 111m1,·n nactn tiw . 

\'oor propaJanda, tr ,·ot·�n door lu·t 11.R. •·orrlt nooit 1.o'n :.:.ruot l,.•,traa: uit��trok· 
krn 111 IM'n wrl zou wrftflrrn, omJ.111 "ij ,;111 ffl('nin� i.ijn. 1lat ,I,· 1,r111•J;.;011ufa �1 ·\1"·rJ 
1110el •·onk-11 c.loor Je afddin1C"n ,·n 1lt· 1·urr•�J10n•lt·nt!'"(·hnp114·n. 

lndrrdaad zijn de ulari��n ,·rrhool,.'.•l ,·n hrh ik fH'<"R rrL,·nin1t 1trhrn1tl"n m�·l 114· 
pcnaiotntti. Bij de uith�idin.,: ,·:an on" IM'Mlflnrrl, t1r"1('ft °" ij l,ij ''"'rL,·ur Juni!•' 
anirft!lf'n un dH" 'Aij luna..n orlriJ1·n ,·n ,li1· na rnif!r jan•n. n.1 a:,·1,lrL.c·n ;_!, • .,. hiL.th,·i,I 
pu in hrt ptfttlicw-nfocul, kunnrn \o\ouJt·n u1•Kt'IWlfflC:-n. 
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Mnr. Nabriû Uli Ik ""l&en. alJu, Kreagcr, dat wij ,·an 1,lan .ijn de a<ln:Meer• 
aedii.e - la el,en bellttr t• nemen na daarvoor is een kracht nodi,i. Veed•r is 
IHI 1 - �: onvoorzien ad f 1640.-, omdat wij op het ogenblik �
IÏ• de Aak -4la uit te brt'iden en •let kunnen &ell!el\ of wij met de huidiae 
pe,-ad•bcéitlac hanen ,·ololun. "-dien moet er rekelling 11rhouden worden 
- eea --i.te J-ro11de" en lmnea cle •lari-n van Ml C.M.D. er nog bij. 

De eodale llalea lijn juitt b.rokrncl. Voor nouwelijke krachten is h,t percentage 
1..- • • IÏ• ook me,_n die •r huitea vallen. 

Wi lidiliea ..., nkeain1 1•houJcn met Xaderacholina. Dat zal 1eld k""ten maar 
• • - bedrag ad f liOOO.- voor 011,·oonlene ui!Javen uit,ietrokken. 

Yat betreft cle afacluijvingtn: "r iija natuurlijk .-.rplirht het Ei11en Pand in 
ba llaq pel ia Ie richten. leder i••r sullen wij ""n dr.d van die koaten afechrij
-. .. U lerq kant vinden in de LM,potina. 

· v .... Arend w ik ,r.egcn dat rr wor propaganda f 5000.- is ui1Jetroklen, 
llunu • I 3000.- aan de N.V.S.11. n I 2000.- aan de Stichting berekend. 

llepliek. 

.. ":i';'�aag wrten waar di,· J 10.000.- ,·oor niruwc aan1K"haffin1 vandaan 

,c,_.., aegt dat dit nn het kapi1aa\ wordt opgenomen en hij kan dan ook ,..,1 
� dat er •- een actie , .. iart ul worden. 
·· S..,.. vru,t wie laooldelijke llrmn,ing werá - hierop mrldt niemand z.ich. Ook 

• • .,_., wie te"8 de besrotin� i, wordt aiet gereageerd en niemand .,..,Mt oolr. 
· 111 W.- ... emd ltelibellcle aanacm,rt.t te worden. 

20. · Veniesi.q Hooldheetuur. 

· Au • erde i.- het voo"el """ Ht H.B. tot ui1br"idin11 van dit 11.R. van 
t lal Il ledea. la wrliud !Hl de �''"cllldield om te lr.omen tot uitbreidins van h•t 
D.R.B. De - .. p - lt...,t 1>urdea, door het opnemen van Teunia in het 
O.R.B. la cle p1- van Van tlurt. 

Het C'.oaara ,mlun licb vóór uillirelcling van het 11.B. Geko,r.en moettn worden: 
L \leNlllttrr: eandldaat Storm. 
la. riarde D.H.B-lid Caaclldaat: T•UDÏ8 

L ,..,_N f'Hnilkr N•hrink: ltier,,oor Jlijn gffn tc1encandidà1en in�iend. 
Het C..,. - Nk tlaeu scen candW.. te llelleft. 

l'.ea _. - -nitter Stonn bij aa-laaatie wederom te �n, wordt 
........... l&d. 

S191'111 clakt - dit Yertrouwtn, "urbi Jii echter wil herinnae1 aan de woorden 
.......... deer H...aia1: ergem ia 01111 .,...i..tle ligt eell aclaili.plek ea dat is 
*' w,llid. Ma la in de.. organi,,atá _. a..,ldit,Je belluurden, ....i.1 clr.s,, 
• ... Ujk ...... , qa (dit IOU n.J ........ iil,r Qll""'lueftlÏell met 1kb bre11p11). 
Het.._,, • edller op lwt ..._., .. .i ietll ft11, dat •en aan het onbdolclisde belluur 
.... ._we -clipeden vrrl ·- lil. Dar opmmin1 komt wel wat laat 
-. al._ Stora, bieravtt •- U ziä .... 111 de komende vier ,·aar maar ee� 
....... 

6. flwrJt DR ... -liJ. T"nie t-11 zià hienooc ter bn.cbiHing &nteld. 
Deer applauo betai,t mea lijn al...-- i-,ains-
f'nlu�.,. ..,. rier le<lr� llon/,l/,,.,1.ar. 

·' 

' 
Candldut zijn: de aftredeade leden Mffr. cle '- ft V• ............... , · .. , 

beiden herki..i...r 11.U.., alaede de doer M B.B. 1 1 ... .-� ••. ·:.'\ -�� 
�
·' 

(Utrttht) 1!11 Rietveld !Den Hus), die beldni �· .._ ...... a.,i.:r+: �'.;;''.·�:J:' · i 

��= :e�:t'cr:,
n&

ea�"-.t:: Mnr._�·-.·:�{��f :7���.:v� :! 1 
• .�.A •,:: ��· ,., ;·<:'", :• '• � 1 21. Verkieuq lC�mieei-a. . ·• ··= ... �r···. ,,.:·..'\· �-. , ... ··1

De ic.-lllie i...-1 cll& jaar llit .. ...., ........... :11"w·��'-'.-,,,,�.:··. 
ala ..-rve. Aft,.,.,_ a alet -lcldelltk ... Il it • ............ ·- ·.'f'··· ·. · · �·· · · �- ':1 

C1J11�hw1: 

Pt,d (Am,1erüm): Het wertie.,l lid Sten+ llelll,.. 111...,......f" " 1 
1in1t te aetneft. Daar de wene '-aal ......... la•......_�- . •:·,.·
bem voor omdat Stoppela,an ala •dellC in do-i. dil J-•· ....... - .. ,. ·:·, 
men hoopt te doeL · . , · •· ., · 

!,10,111 wil weten of het de bedoellag il Su" h ........ • ...-....- • 
vacature Mantel. Oaar dit de bedoeli"' blijkt, � frt' 119' :• 

1
1
1 
{i 

namena het tl.B. Iemand die een jaar lu1 trww··....W -� 11t W. <.L. on dit waar nodi• ook pclun her.Il, a,oet do_.., ....- ...... • -
op,enomen i. worden. A1a Stappelaan de ,._.. • · '-1 YU V� ( .. 
reoerve) ui dit MIii In - ltellen pra<tijk ea .......... la dit "-" ., W ...._ 

Hie"""" pat Amaetdua .-d. 
Er wordt mee aceoord sepan dat Vermeer III de ,i.... • ......a ..... ...,il 

Stoppelman rlaatnenaallfflOI lid wordt. Oiider dak - rir.....l - dl ...,__ 
dienllen, verklaart Sto" de IC-miMie pi� 

22. Aamtelling Vereniginp Accounlallt.

Bij acd&J11atie wordt Dra. B. A. Béran wtclena � 

23. V oontelleu. 

F..en aantal vnonot,11,n i• inmicLlel< .-eet. l�aaddd. Allrreent al Nahrlnk ... n 
inleidin11 houden o,rr rrn clN-1 van cl,· l.-lan11rijke veranclni ...... bij lwt ,_ltff"
teten In de toekom•L 

Nahrink: Het is een oude 1raJi1i,, d•t ,..ij leder Jur lil,i k- - ·- ... 
dàch1tn te wi-1,n llffT het �oerdt• brlrid -., terwijl NI 0K ahid - llleer· 
iaale 11unoti,:e ,.i,,enbeid w• om voor nirt tneel ...,,.. •• nflÏIII te _.,... 
In 19SI kwam het H.B. - Hl ,·oor!llcl om wel ..r..;.ar te wapw.ea, -
,J.,·hi. n'nmaal per tw"" jaar een Huishoudelijk _,.. te lioiNlca. la è ,.nn." 
jaren ui dit ttD Huiahouclelijk .......... zijn; ... J- - - ...., ui l,et

r .-.n ron� van 11eheel udere aard, van - ..... � �ur � a.i. o 
... een drmonatratie! bruter, è,( wrte-=� l,f - C8abiu&ie .......... 
&n uit,oeri,:• uit«metlin1 k"'""·•r lr.an -• tmlPiNea ia C..,,--erala1 1951. 

Het ui helemaal -n lichte taak zii• die • lo,.elijk• ..,..,_. ·ie orp-
ni ... ren. De N.V.S.H. Ic, �rhand .... .,_ .................. n n lad -
rrn or11ani"1i• wordea. die ia lwt NedenaoMlla -- -'t ft daaraan • ..,. 
lijk .....J,, leidin11 rit. In ,u • tak"" ui • IÏII - de w.....-hap dir 9:ij ,,._ 
!,ruiken en wurop - werlt �nl io ............ bNwfe- .. nnlwpen. 
ni,•u•·e terhni•·lw rn,blNMII te brkijke11 n au ,lo �rrklarl•11 dat ,l;·nam.,.·h,· 
karakter I• Il""•• dat voorllftllrld i• op h'1 n�,rn,i. �rr hrrinnrrl •·r 
un. "at tot·n m·rr tl.- ttr..i� \'N'-tarrin11 ,...... ia. 
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T ... die t•-jurlljm Hui.l,oudelijke con • ......,n waren l>f'twaN'n, o.a. vtr· 
alallerinc Yen m11tact met eft tu• .. n de afdeliniten, 1tuin•en, n1o�elijkhtckn tot 
·atu. em. Er lija drie w•1•n ..-urlanp •ij aan dit bt-r-·artn l•l!ffll� kunnen 
i.-: 

lt. art. 27: dat aan de afJrlin�1·11 het N"rht r,ttft IU!'<cntijd.v 1·on11r� .... n l,ijeen 
t, rwpea; 

2•. In.vllla11 , an ,..-n lrdenr:unl ; 
Se, -ntel ,·an Rott<•rilam li.rtchrij,·in?l,ritf \'OOrttol 4) •trekkende tot 

� opcnt"JI ,·an d.- ,,.lr1,wnli1·i(I om, tt'lkt•n14 "aniwn 1�r r.-n ,·no�trl in Je• 
atclelingen uar ,·oren komt dit ,·onr te l•1tJen oan het H.R., todat niet 
F"'•dlt behoeft t• worJ,•n tot h•t rongr,.., 

De relatie - voomel 1 •n � kun m�ilijk lo•�rn,aakt "orden en hij de h,,. 
oprekl1111 t.al •r aan gedarht m,..-1,·n worden Jut ,Ie S<"hakel "l...denrao,i" ten 
bclanarijkc oTtrbruging is van m0t·ilijkheden. 

J)e taak \'lft hrt CAnJIU't"II Ît< 1111 f'l'fl nad�rf" prrdt-•·rinµ tr J!t'Wn \"an v•ot ,·orij( 
jaar he,prokcn is. Uit is moJ<lij� ,temaakt Joor �lant,·I en RozenlM,..k Jir 
de IIMlrilijke en taaie taak op zkh hebben g•nomen h•t re�ltn1Cnt ,an voor nau 
achta door to nffllell. Een bl.,.,,,l,zing van hun ,..,.rk heeft h,t 11.D. ••n het i:ongn,s 
-r,elead. In de betclarij,·in1111lirid ,tut du• een kleine krui ,·on veran<krinpn. 
� tltntall•n kleinere wijail!in�•n op <ti,1gebitd •n nummerin11, ,.,ilJen wij wur in 
handen atrllen van Mantel •• Rounl,eek. 

Hierop ,·ertdt Nabrink ttn en on,lrr O\'t1' de wijziginflen: het is wel de bed0<'
lbi1 dat de ettretaria van het H.R. toch ieder 'jaar ,erola11 uitb...,ngt rven1l1 de 
peaalaKffietOle<, terwijl hetatlfJe �·nnlt Tef'Wacht van de afdrlln11>1-srrretariaatn. 
Hierin voranden dua practiach nleL"- Venlaaen ,.-orden dus uit11ewerl«, af"edrukt 
ia l..ede�'Olltac·I r.:n rond,rnond"n. m:iar nif't or ,.,.n ,·ol,:.rml «·onj!n-,t in ht>llrlf,1·· 
jaar bdaandelJ en l')td�k�rd. 

Het twttde jaar krijgt men btidt jaarvenlagen onJ"r ogtn en Jan worilen ze 
belludtld. 

Verder ia het van belaag te bPdtnktn dat oolc de zittinl"'lijJ ,·an 11.B. functiona· 
naea Tier jaar i.p.v. drie jaar ui IH'drapn. 

De Ge.aten litbben· duidelijk een andere taak gekregen in art. 9 ,·an de Sta
tuten, tn"Wijl de Ledenraad ttn untal duidelijk omachre,·en bev�gdhrden heeft 
..-,..a (an. 36 aieuw), In art. :15 'rindt men de vtrplichtinl'ffl van het H.B. 
Spnk« wllat ap«laal op an. 35a omdat liet O.B. in functie wordt gekoun. 

Celleel nlftw aija de demonatratieve- en wetel\lCha(lp.lijkt C.on,...._n. 0..... 
,-.,_ '3leMe au de eae kant om - ideeën naar buittn uit· te dra"en; aan 
de udere bat - dae weten•diappeli,'ltc consr-n ck ontwikktlin11 van htt 
Kader �; daaram 11111 tr ook ..S.Sr«udie aan vooraf (Pedodi, diK1191Îe
..... en V.O. kuncn worden in11r,,claakeld). 

Noa a.ilijker ia het lkrnon1tr1ti.-·e eDlllf'CL Dit zal onze o(lvattinfl•n tn itwrh· 
lfll IIUI' do bal!fflwff'f'ld fflOf'ten uit,lra,rn hnarde ,·an d,e aamaarJin� Jrr ,...,uali, 
telt, rerht Of' fteenin• ,·an nnt1 •·nlc:, rft'ht�n ,·an dt- nnn� ,.nz.. ). Hrl tlla1t'"" ,·an 
.. -� lian,i ar van het ,·indeti van bekwame men"n, h.t Jf'lroooltn nn 
offcn • het viadm Tan ttn klanklooclem in de ei••n or11ani"1ie. Ooor d<-u ,·on· 
..- k-t de N.\'.S.H. v...,J mrn voor het front t• •t�an: rr komen nitu,.-e 
....,iijU,edea en pnspec:tlf\'fD en lort al httl moeilijk zljn dit all,.. te ,·rrwtrktn. 
Het kw- - tthttt onj11iat voor no� lanp,r te "·arhttn mrt het opnt'mtn un d= 
takm. 

Nal,rink beol•il met te ,·,rmeken Je beaprekin" tr IM'prrl«n tot prio,1·i11i,I• op· 
-,\in,elL E,-.ni-1• trkst,.·ijzlJinE•n e.d. kan mm aan hrt 11.B. r.enclrn 011dat 
._. 1r in hancltn ,·an de l"fdrmentacommi"ie kan •trll,·n. 

JO 

l 
' 

�I mrrkt op dat inditn l,n11nJ •kh 1 ... ij,·ertl hrdt in ,..,.h11i.,·h1· c�•tail• te 
,le.nko;: het H.8. ',er••• ben:iJ ui zijn io irmanJ 011 1,• nrmt•n in ll" rf•µ1t•mrnt• 
rommiMlir, waarin tot nu ,� allf'<'n Hor.e•nl,erk en �lanh'I J.!"7."'"'i:t! lwhht•n. 

O, ,.r prim·ipiële \\·ijz;Jinprn , r.i�•·n h,•t ,\oor•I: �,·ijhof 1 \m-.t1•r1l.:111 I: l\ui11rr 
11:ronln�en l: \'on clen llo�aurcl C l.ri,lc·11 I. 

,\',:,"hu/: hli. 23 litl J rn 11, 'l'annt>1'r ,lit 1.û wonlt :urn,uar•l i_� 1li1 in "trij1l m,•t 
onu ijbtcloelini:tn, Het i• n.l. onzr l.,Jorlin� •tttdo , ... �. hr�rotm�c·n �IM'tl ·� k�u

• z.oal111 hrt rr nu J'laAl \\'Ordt l't.'R ht•i;:roting in,:.rJ1�nd, Jlf' 1111� 111rt. ,lt,(11u�1�•f 
:�:rdt �dllekf'urd. \'rrdrr h"h ik )lt"ffli�t art. 12:? nit"U"-1, l:?3 1uru,, '" 011 1•1·n 
letttr na �.lijk aan l:.!O oud. 

Kuiper: J)e afdeling � il ingelirht �·orolrn ov•r J.· l,rtrk,·ni• , on ort. : rn ,1j, 

J'11n J,n Bu�u,,rd: Ha,I ,lt>ttlfd" nuat,t o\·t'r ;,rt, -;, rna�.r l.riJ1•n j ... 1.-,,·n .. ,an 
norninit dal 7 in •trijd ·i• mc·t 37 nieuw rn \13 hui.ho11Jd1Jk rrglrml'nt, 

. 
Ht-t Hoofdhr.,tuur ad,·iN"f"rt af-·ijzenc.l 011 dr. .in.,rrdirnJe amrn,l••mr111t:!1· (,�·n

• U'A"C prt'M'r<lur" 51-hriiiwn ,·oor el.tra •·onl,!rr11; J1t n1Mt ,·oorht•hout1rn lil1Ju·n .,an 
h�� Pltatuair ,·a!r-t,re11trldr aantal arJl"lint,!en. 

Am•nJement ,\rnhrm wrl l,rlangrijk om in n.R. uit h•'t 11.R. te· .,.,,,i,·n. 11<'1 i, 
nif"t nooc:lzakf"lijk h!'n ,·ac·atnre dirf"rt aan t,· vull,·n. 

na.ar �rijhof ,crntr intrrf"'t,.M" VfMlr ,lit �,·rk 1,.lij�t ••. lwl1IM·t1. �ordi hij \1•r1,111·l1t 
zittini lt" ,,illen nemen in Jr n·l!lrant·nt�·•·umm1,.,.,t. 

l lrt H R  hrtn,:t n'l"ftef'ftl af-.·ijzrn,I prat"•Utl\·H"S uit m·rr h, t ,·rr1wµ•·n ,:m hf'l 
aantnl Jed."n d�r Lrdcnraad. liet �·�•l ,·an _25 à :15 ,..h,·�t ruimte·

. 
�c·nm·� •

.
m. ol, 

ht·t ,·nnl!rn' Jat "'"""' �·aarJt·,o11t· fa,:.ur.·n m rnkl"le �.-,:1111·11 111 1, i-, h,1k.r.l1 n. 

111::t is nit•t ,1" ,rtilaC'htr p:t"v.·r�l Jat hrt conjtrN noi natlt-r im·l,w·J .�ou kun1:;·n 
uitMftnt:n op hc-t °"rrk ,on tie Ku,·ommi�if". Ilit moc·t naar c.lr 11wnin1,t ,oin ,·t 
H.R. aan J1• Ka!'4:ummÎti..fl\Ï\.' "ortlen oH·ri,:.rlnten. 

Het i•· e.-n omi�ir dat op dit t'4'f't•jaarlijk!'e 11.H.-c·on,:rt!�n �··•·n . '"'1'•' l
j'

L!W· 
tinl(t!n �orden uit,r.ehra,·ht. Ht"t i" "· .. I tlt: beJot·lin11 tf'lkt'nm;LI•· '"'"'' Jaan•·r ... a::,·n 
p:oed tt: krurf'n en l\\'t'e hf'1trotÎ116,!.rn lt· IK'hancklrn en gM1I 1t· 

.. 
krun•n. 

_ . 
Betr. art. 122, ovtr �eldrlijkr st•·nn I l.Il. m, zal \lantl'I l,rk1Jken .. \rl. C i• r"111. 

H.B.-ledtn zijn automatiech lid ,·an J,· l . r,l,·nraa,I. 
0\'f"r ht"t ,·oor,1.-1 in zijn ft"hrrl Ha�rn noi hrt ,,,HJnl: r.ri,11 11·1ri·,·l1t1 t·n 

Vrllin�a CAmh,m). 
Cri�p dt't"lt m"J,•, dat Utrt'rht lu:t anll'n11t'mrnt. intri·kt: Zij "'il11·11 , ... 11 • .111,li•l:a:it 

,·oor Je ttJ1f"mtnl!4-f'Ommi�!"Ît' indi1·1h'n 11.I. '.\1r. '.'i:oontr" 1rr. 
Htt H.R. httft �t't.'n }Jit"z"'au '.\Ir. \ounli·'°IÎrr in 111· rq.:l,·1111•11t-n,n11oi, ... i, op 11• 

nemtn en hij v.·orJt nu rrrJ:,. \t"� rlk111111I. 
r,lliniu dtth namrn!' :\rnhrm nw,I,·, d,11 iij hun am.-n,lrnwnt ooL i11tr1·k"1·n . 
Mrn. P,utma (,lnutoJum ) ,,,,11"1 ,111111111,i� J!•·•·n l,!rotn l,·d,·111aa,I ilJII :,·, l,·,1,·r 

11.-t mM'l'C Jan ook nic-t 1tl:i \oor"1,·I ;:u.i,·11 �or1h.•n. 
\'ooBtrl 1 '°lordt in !-trmmin,.: J!•·111".1• ht. \ii·man•I j" t1·::1·n . 
,1',nrn, v.rnott rrt!lrnlt'nt1o-1.·om111i .... i,· . 11.B. ,·n ur::ani"Jti•· l,!•·1111... m•·t ,l,:1.:· l 1�i�1: ,·iJ,ii:1,. "ijzi1,tin� ,.1n l'rrk"ijz,· J1·r �.\ .,.lt. ,·n ... 1.1r,·t·�1 __ :l•· 1111111• 1111 .dl,·n a,111"111� 

11· zirn 011 hf't t"t"r ... 1t" "1·t1·n:,,4·hj1•111·liJ�'· • ,,ni;r,· .. 111 l J., ,. 

\" n n r • t r 1 3. 

l't•rroort (/Jt'n 11,m�) "'il liij 1ii11 H·1,l,·,IÎ6!Îfl!! ni, t uitc. 1.111 '·"' hd .111,l, I \.III 
Trr lta..r • l.r,lrnrunt..&d uu. :..•111 · •. E•·t1 ·nd,·,,· \\t'i! .. m:tar .,.111-l11i111,;.: 1 .01 l.., 11 l,ij 
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r liel ut"WIICIN vu S.- .Geen andere ..... (Lede-llcl no. 21). Hee i� n.L 
� w,jalal la een orpniNti•, �uria _... en p-o.e belan1rn parallel lopen, 
- de �i" i-n etad rn plalllllud - belek•ni9 toe te ke1111ea, dan 
._ la ftl'liefijkheld heeft, 1111 •tun de -.boudtn.en ten con1.- er op 
.. i..ea. 

0.. beswur t..,e11 .. �inJ. """'' dae aliaM in an. 75 hwlMIMlelijk rep ..... ent 
la •-.elecd - 1 - per afd.lin� + 1 ....., voor elke volle 500 leden 11, dat 
cie.._ lr ,...r Il, te welnl, rck•nin� i-dt •et de 1tructuur vaa on,r or�nlsatl•: 

• liet (eit aJ. dat nlN mindor dan 40 afdainpn roinder dan 500 leden tellta. 
Het.--' vu d� dd. �n Hu�. WKrbij dua iedere afclellaa 1 Il;,,,. krij111 + 

1 - _. de l!f!nile 2SO rn 1 •t•·m ,·oor rlkr vo)Jende 500 leden, ia ren ro11in� 
Il � 1111 grotere diHrrPnliatir '"" de 1t-n11ntallrn ten congm,..,. 

Ala INt teN p•nt hij dit vno,,.11·1 wonlt kennelijk ,iczien h•t 11rvaar van ttn 
veredialviaa na dr lllrmm•n .... rhou,ling -n d,, �rotr tn kleine ald•lin,:"11 in 
INt voorcled van de klein• af,1,·lin�· n. Men kan in h,·t artik•I rnn Storm lratn 
da& 60 <;. van de lrdrn i11 de �rut,· .,f,lelinr;en "·onrn, trrwijl de kl,in• old•linvn 
dO � van h•t aantal 1trmm•n hnitl•·n. 

!lpmcr ,eer, hierop per"rnta�··- ""' de stemmrnvrrhou,linsrn zoals deze thana 
sija, nl. 49% rn 51 'it ,·rn;r �roh' ,·11 �lrin• oldrlingl'n, •n-roal, J..e 1,ij aanvaar• 
dlac van hrt ,.no,,.trl zull•n """'''" 114 'i" voor J, 11rot• •n 56 '7o voor dr kldnc 
udellnaenl. llij n1ttnt, dat ,Ic· to·�··IJ .,ellinarn '"'""" l(rOte en kMne afdelin�•n 
niet • eeit'ntittl &ijn, tl111 1?r..-11n1k•··n l.,n worden ,·an ten de wet voonchrij,,rn van 
de eae cate,orie door Je andere. 

Voorb wijlll •pttker er op dat ,., momentcrl een rate,:orie van midd,,lgrote 
1l.iln11en he:dg i,; IP ontotaan, di,· al, biafler kunnen fun,irrrn tus....-n de cnk•le 
- a,otr r.n 1"'t ;;rot• untal klrin,·,,· afdelingen. Hij m•rnt. dut drie ontwikh. 
11111 een ttf"n" ·khtiact.r rn harmnni�·lwr opbouw ,·an dr orµni!'lllie "·aarhor,;t rn 
- dat het ,oo...i,l van O.,n lla:oo, dat �ri<ht i, op d• ,lillrrrn1i11i, in ,Ie 
laae,e 1t«ionen, ,·oor irdf"rN:'n n11n,·a.irdbaar mOf"t zijn. 

"• tien B<t6 hrenjZt namrn< 1·,·11 1111,erclerheid van het H.R. Jir••·•d•i•·• uit. In 
....aultWg op het,ocn \' r"·oort µ, 1.•·11:d heeft, meent •rn·L..-r .er u1> te mortcn 
wt-a, dat bet in een Jrout dr.-1 ""' de ffttllÏl!În& ,.-,1 1trbruikelijk ;., de st•m· 
-monding "cnr...ti" m•t hrt lt-J,·ntal clrr aldPling te doen ,·erlopcn. T.,..n daar 
ia '49 �randering in i• ,:rhro,·ht, �···•·biedde dat omdat de �rolt afdding•n mrt 
60" -,derbrid dr an.tere nl,J..li11,i,n volkomen kondrn w•,•t•mmrn. Ooor d� 
_...,_.ht• verandtri11,r: ln•f.!t·n il-· ;.:rote af4t-lingen maar ra. 10 % ,·an Je ;trmmtn 
ia liet coagm. 

. 

De arpaenten dir Den llaaµ In "·rdrdlpn1 von hun ,·oo�tel aan\'Oerrn, l,rte· 
_._ teaelijkf'nijd ontarnu" in..: , :111 h,1 voontel Uc tq:r.nstt"llin,:; tu!tllen 6f:rutt: t'n 
kleiM afdelln11 i• t..Jnn"t nirt m,·,·r u, groot 111 ,irr jaar �•lrdcn w,l ..,heen. 
llll de ••t ,·ocu·whrij\'tfl a111 ld,·i1w door polt" afc:le:linµ,•n j,,. nu omg�t in """ 
....,_ die Vervoort ,it,nornul hr.f1 •·11 die ,ie\'Hrlijk i• •l• men rr rek•nina mee 
ti.dt, dat in OM land nog Zttr ,d,• 1.leinc afdelingen opgrrkht kunn,•n ,..n,.Irn. 

Spreker beeft aijD rijf,·n irt, an,1,·� 1r1rorrrerd dan llrn Han� rn �·s·lt ,iin 

C: :tJ:. 
weff. Vol,...,. hrt oudr -�sterm h•hhen aIJ•li11�•n. die meer dan 1000 

55 <;. van llrt total,• 1,-,lrnuntal rn U �< nn Jo ,t"mmrn. \'ul�1·n• 
Mil IINllwe a,- hrl,b.,n zij :1; ', ,·an de •t•mm,·n. llij mr,·nl ,lut �"'l''"krn 
- ........ •an dr ftt"jJintt•lnt-mn�tt"fflfflt-n door L.l1•in1• ddrlin,u-11. �.anwn!' ,1,. 
wàlleld ,aa lwt H.R. fflot"t o1.pr,·�t"r ,·rrmfi,;,.n rl•· ,.,.,.J� l)f'Sta.:1n1lr. r�l,,!diup: te 

S1e,111 -in hwr11n no� hN·. d.1 hrt doorlr,·kk,·n ,.,, Jr lijn in J" zin ,an 
� .\ ttn lw.:lm1mf"Tin� r.1111 ku1111"n , ·om,rn om J!,r11t1· J"l"J,?atin "·r,l,·,•IJ tt' 
'*""'""'mm. 
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\'enol�cns wordt o,·er hruc:Ude on,l,·r•·Prt> het woord gt\·oerd diMJr Je pJcle
Frde ,an Rutterdaro: 

llocm«1: Wil graaa i.c1cn welk• nr�cntic er tocaclr.end mUC't 1'ortl1•n aan ,lit 
voontrl om h,t op dit mn�re• r,, bwn�en. f:r i». 1fM�•·•lr.cn ,an . •rt. H2 ,·an ,k 
11atutcn "aor.ten 2 nu1an,lcn ,·oor hl�l ronl(m- khr1ftrlyk ll'r krn�lo( ,·an J.· lr.l,•n 
worden 11"hn,,·ht ...... " - Jit is niet a«lan. llrt i• ni•t de l.,c:Jo,(1n� tr , ·ourkom,•n 
Jat h•t ,·oonolPI 1,e,prokcn ... ·orJt, maar i, hrt u, urgrnt Jat mor.t " orden ali:"· 
•·rkrn'/ 

r,;,,1,,ink an"·oonlt, \lul in H:rli.mJ uwt lwt hn:e-joarlijlu 1·ona(rt·..,.:1•rt:h 1l1• �ituatie 
w•I urirnt i" 

Nahrink •�rteRtnwoorJi�en,l ,I,, ollnll,·in•t• minJrrhrid in h,•t H.R. mrrnt '.�Ml 
uirt tr. lh·hh·•anliJ u,·,•r ht-t ,m,r"tt·I h,·,·ns::rlopt'n nu.wt \\urtl•·n. llrt I"' l.1t·l.u1t,tr�,1c. 
er naar te atre,·en, dut 1c.lt'inc af<l,·li111,t.1·11 aan lu·� "·oonl ku.nn1•n kum,:n, lkwrnd,,.n
iJ het plaicric om d•· nlt'l �roll'., maar 1<,1·h nttt all,•rklnnl"t.- 11f1J, .. hn1u:n 01,k dr 
kana te fte\'Cn ,:t.diffrrrntil•rnl Il· �tt·111111•·n. Sprt.·k.tr IN.,.·t"'t"h &.an, ht't Y1t0nit1•I 1>,·n 
Haai tt ,..t,·unrn. 

O,·rr ,·oon-t"1 :l wonlt liij .ifrtN·piuµ i!, ... tt·m1I. 
Wordt , ·t·r�oqicn m,•t JL! 1q:P11 117 !'t1·1nmrn. Tutu.al 11il1,:1:l1ra,·h1 \j:! ..,,,-muwn, 

Uoor nhH•zi�h1·iJ nÎl'l uit�t·l.r;.id1h' .. lt·1111,wn: 3. 

\' o II r,.. t ,. 1 1. Toq:,1·H,·ht J,H,r Uutl• r•l,1111. 

Montfi•linJ! worJt nog tcwgcli, ht, ,l,1t d,: lwJodi11:,: j" IH't \1N11Lo11u-11 t.'11 i1_1di,·�t�·n 
\!an punh.·n. wall'< trr l,rhan•I..Jin:.: \u r.J1·n �rin,·lt� 1,ij llf'l al,f'mt!'t'n lwl1· 1J. 1 t·r 
,ourkoininJ! ,an 1Tl1 un·rl.,·L:--t•: ,1:;,·11da ""r1lu·11t 1ht ,uur:--t,·1 !'lrun. 

Storm :tt'J!l ,lat rrwn 11uk i11 hl'I 11.B. llll't'nl ,lat h•·t uikmMtt: lw-l:1t1J!rijk i� dul 
,tinJz:t·n ,li,• nit-l Je aa111la.-lll ,.111 !11 t h, \,· ,·onJ!rC!' lwho•·,,·n, t1wt hPt H.H. "or,ll·n 
np;:.r11nmt'n. 

IJ,·t 11.B. �taal ;,,1•1•r 11u111vaanl,:1 1,J t•·:.!•·nuvt·r Jit \11t•r-·t1·I J11t1;1r "·"!' Hot�1·1 1 Ju111 
,\ilh·n \lotr!'ltt"llrn ,lat "1·,ci, tlr.1;.:1•n u1, .. i.- .. ,d1rnp11•·11. \l,,n :u,u hf'l "'dl,·n 1.i ,·11 .al!ii 
1·,·n :r.1·,•r ,·rn:-tii;,1� mutic:•\Mn·urtlt· ,,,,,, ,lil 1·11 LunlcUll,· 1·011i,:rf"Ni1·11. 

,..;/01 (.\ij11, ·,c•nJ naa&;,t zida .tf 11f .1.1111,, 1111·11 ,an Jit ,1_w11·l•·_I_ 11;1·t tul �···,ui� 1.a� lirl,
\wn 1fat ,·H·ntut'lt'. \C>Or:..tdh n, 1li1· lo• h \H:l !')·inpatl1;1-� l'IJII ,o..r d,· ar.l,·li11;!1'II, 
:1f;.:1·h�1mnd lwnn,-n \\111Jr.n. 

.,lurr,1 ,,ij"1 ,·r "I'• il.11 \\a11n1·1·r 1·1·11 \1.11�· of j•unt it;in ,1,· 1ml1· ,:,· .. 1.-l,I \\11r,h \'I:''
t,p �1·1:11 1·11l1·l1· ,, ,j,1· j .. \oorlw•11·i,I, ,1, ,.,,,,11tt,·r tui h I•, 1 Tt. 111 11\0I 1 lll'liltt·r) .1,1 .,r 
tt· h.:111wn·n. 

B••:-l,,1,•u ,,,,1111. il.il 111·1 1 1.H. -..... 1 • 1 : ,.,·, Hull•·rd.1111 i11 ,1, r·w•·,I h•·h,ill,·11,i,· 
11\1·n\1·�ir•i,: ,.;d 11•·•11,·11. 

:!.fa. Y.i,t,h'lli 1 ,: .,.,111.,I l,·,1. 11 1, ,l,-11ra,11l. 
_______ . _____ ..... -· 

:!.5 1•laa1"1·11 ,.,11 ,!, 1 • .f ·:t .1 1·! 
lrJ,•11. �:i .. , 1111111,; .... i,· · 11..i 111: 
tlt• ku111r11d,· 1i11i11� • I• r i:·1;11 

ll11 ,·ti11� t/J,·11 lf ... ,,, _,. 1 , 
Il' IÎ• ht• Il t,1 hl •!1,:1 , \ ., 

llc-t llrn+fdl..-.. \11111 Il•' 11,l •"' 
J l,•t 1\111111 lol ( .tl;.'.l'IIW",• ·!• 

·'"' ,l, .. ,r 1,, , .. -1 
'' .:.111,I 1,.' 

. ' � " 

1.11 •li:.:1l1·U. lf .11. 
•t l"l �I \1MtT 

Il" l•f1 

Il ', 1,•:• 
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24b. 5 al•m1ii: te l>C:110,·1111·11 lt•,len namen, Congres. 

SIOrlrl deelt mede dat ,., ••rn t,·,·hn ;..,he -uijkheid IL De 25 leden ,·an Ceweo
len en K-mi�i• me� kn ,loor ,li,· Cewetten en K.commiNie worden ungewe
lffl en benoemd door h,·t Conµ,..,.. 11,-t ÎI eobter niet doenlijk nu reeda beleend te 
iuken ,. .... ., mtn.en ,loor Jr ( ,1•111 ,ten aan1ewezen worden. Daarom het ver.,ek 
de memen nu rtrJ., tt· lieoo<·mc·n. uuk al kennen wij de namen niet en daarbij te 
Ullvurden dat aan •trmming,•n 1·11 heeprekingen kan worden deelp,nomen door 
nieawe Gewesten. 

Hiermee ,..o,dt acroonl Jrçaun. 

, 5 utlen Ledenraad. Crnn.0111 ""rd,•n Zr. ilftk-v Zijp, Mantrl, Dr. Kijur, Horr, 
Scheper, l>anntnhurll, ;',,,ijhof, �lrn. Ooatdijk, Kuiper, RUAt, Vellinga, Mevr 
Ja<0La IEindho,·,n), J ... 0111 ll!en llrlder), 

· 

In •·erband mrt all• ,..gJ,·ment•h11·,1ies die aan de reorpniN,tie vaswnen h .. {1
het H.R. i•darht aan �l•nld, al, \t'rte11enwoonli(!lller nn de nplintri<ea aan 
Zr. Bttk-v. Zijp rn verJ,r ••n llóirr c·n Scheper. 

Er wordt bea..-aar ••maak1 tr�cn ,·andidatuur van l>örr, Deze •1ieelde aanvanke
lijk ,..el """ ht-puMe rul, maar 1,·11�1·,·ol1e ,·an zijn drukke "trkz.aamheden is hij 
lhau nunder artid. 

O.·tr de orde naa�t 111·1 ,..,,onl: , . tl. Arend ( Hih·enum), 

u, J. Arrnd ac·ht h•t l,dun�rijk dat groepen, die geen Ce,.·est ,·armen een st<•m 
krijan In de uUt"nra•d. 

ài::.Î. 
wijlll er op, dut de&r mrn><:n �ttn Ce":'' moettn ,·ertei;cnwoordigen, mur 

VenoJarna ,·rauJ?t �tonn uf n 111rR.11iCn zijn ,Ji'" hun nmclidatuur in willtn 
fn,lltba, omdat zij lirhZt'lf ni,·t "' 1.-1,n�rijk arhten. llit•rop reaHPren Men. Jarol,s 

(Eilldlloven) en Jarobs 11>,•n lt.1,1,•, ,. 

Hiulin, <Drn Hn11�J uµ1 ,bt 11,·1 H.B. zo tarti,.·h wo• om drie candi,laten ,,. 
-n; al,� er nu ,ijl ""''ml, µd,.,[t hij dat deze ,·ijl henot•md kunnen "Orden 
.._ 111an1111n1. 

Het H.B. IJC\Ct"lt hinop aan: in ,ol;::orJe \'ilR ,·oorkt'Ur: 
Men. Bttk,,·, Zijp 
Men. Ja,·oba 
Maatel 
Dr. Kijz.er 
:"teijhof 

Er l,lijkt \rrr.rt lf" zijn in h,·t f"on:.:1, ,;· mt·n nil �i-l11 i[ti-lijJ.. :-h·mnll'n. Daarom 'ftur• den dr. Ol�mLiljf'llrn ro111IFr<l<•,l,l, 
' 

Latrr l,lijkt de uit•laµ ol. vulµt t•· ,ijn: 

Dr. Kïj..,r 11.: 
Zr. Brrh. Zii1• 111 
Mantel 1:•, 
�le'\·r. Jan•),._ • 1;: 
'irijh..f 
\'rllinF• 11 

9 Llanro; unid,li� :!. 

3t 

S.·hrp,·r 
Oo•tdijk 
Uann1·11fm r� 
Ja,·ul"' < ll,·n 11,·l,1.., r 
Ruot 

3·> 
2S 
Il\ 
5 
3 l 

5. INSTELLEN \'AN CESTRALE Cl!R�US VOOR l>E KADERVORMING 

l\'n/,rink mr1•n1 ,lat hrt h rnau .. ·,·rn, ... 1 noo,lzakdijk it dit lloofclbell1111mool'llrl 
noµ """" hirr 1,· lwharulrl,·n. ll.• l"'ho.-f1, i, �·Lleken een beperlit aantal -• 
np te lridrn die o,·er rnl,lurntl,· krnnis mortrn bnichikkrn, willen lij h<1 re<-hl bebben 
tot hf't ,ul�1·n \an 111• 1·<'ntralr nar�u�n die onderdelen zulh�D Yormen wan de 
oplf'idinJ! ,·an hf"t kurl•·r. 

\'oorlopi� """'h ull,·,·n ,1,. �Ol·,lkmrin, �e\'fHMd ,·oor het iutdlen van ttn 
,·rntrolr. Ka.df"n-ur:,111!". 

11,·t 11.R. nwf"t �uhi!l,f·r,·u h•·t amf'ndt'mrnt �•n Veendam niet aan te nnnen. 
Er is n.l. ni,·t ,·oldoi,nJ,· on1(n.,·l1ri•I µrmaakt 1uaen Kackrronfrrrntie. m Kad,r, 
,·ur.11-·n: h•t hetrrft N'R lan,lrlijke .. -holinµ die niell met lezingen Ie maktn heeft. 

Yoon,tt>l z.ondt•r umcnclt·mcnt au"'aarJ. 

1\, RATIONAI.ISERl"t; \'.\;\ llt: \IETIIOllE \'AS IUDERCONn:Rr.NTJt:s 

(;,i,-p ( l :,,,.t:/11) mrt·nt cJat hrt ni,·t noJi� ÎI ,Jit ,·oof'llt�I nadt-r toe te lkhtf"n, 
llf't zijn !'IUJf�t"!illit·� Jit· l11•t l'lnk ,·an J,• 1'.aden:onfr.rentieo1 alleen mur kunnt'n 
hen,rdercn. 

ï. \OORSTEI. TOT RE(:JO:'iA \1. er.u:c:c�::'<i \' AS KAl)f:RcOM't:RENTlt:� 

l let Il.Il. ,..rl .-oor·•t•I I> , an l.:tn•,-ht gu•rne (hoew•I in enkrlc· ond-.d•l•n ,·rij, 
l,(ij.rncl 1 " illo,n aon,·aardcn. T,·n 01'zid11,· \IR rtiional• Kad,,r.-onforenti..,. •taal hrt
H.H. t'f'htn it·rr huil'l·rip; en 7.Ïj iou Jit \Oonttd nlr.t 11ra:ip: .11..tn!t'üar,I "·illrn zien. 
lt .. , ,worcl j,i. ,·oorlopiJ? aan de Crw1·:--1t•n en .._.ij mOf"trn of"·a,·hten "'·at die aan 
Ka,lrr \·orminµ zullen doen. 

11,•t \\oor,l \raµ,•n: \'o•..cnlJf'rµ t ll.·n ll..t,lrr l; llour,.·•� 1 Ruttcnlam l; O,kam 
11l,•n IIJ•µI: Romijn tApddoornJ; llr111111•·• 1Groni11icnl; \'crwort tl>en lluo�I. 

J'u.�.H·11l11·r�: llt.•n 11,·ltlrr ,i.ta11.t ad1h'r HMm,tt"I i &11' h,·t tot 1laa1hu·rl,·lijL.e uil· 
\11t•rin� ion komrn. ma:ar tr zijn 4'f'•n 1•aJr lu•z"·aren ,an 1,n,·ti1M.·ht- aarcl: 1.-. Tijd �n 
plant:-; :.!t". rinanrit:1t, nm1'f'11111'nlit·,. \onr t·H·ntut"I•· ,lt·dnrmrrl'Î. u..,1 11,·Jd,·r ,.ou 
i:rauµ "ill1·n. clat trn mini-tt• t'•l•n 1>, ..... tuur ... li,I ;urn Jt·t•lm•m,·n: •·,u1r"4·hijnlijk zal ht·t 
ni< t n111�1·lijk zijn dit prh·,' to• hrtill,•n, 1,·r"ijl het ouk lic,,.aarlijk is dit ten la•t• 
\·an 1lt• afddin�1'ka.'f t� laten komen. 

�'il durum in O\f'"'·e�in� �e\-t'n ,oor ,I.· ar<lrlinJrn \lit.Onuor Jn,·Hdt· l1t·t\lar1·n 
f.!rfd,·11, n·n �-lui(tt--lijk,: c·1ui:-u» l,«,:4c·hi"-luu1r te atc-llen. 

lfuu,11,,e« ( Ru1tt'1Jm11J: "'il c,ent"t."n!il 1,:raai: o,rr-wo�rn 1.irn in hm·u·rrr n �dtrif
tdijkr ,.u,....u�·n \an J!t'fm1akt lrnuru•n \\ortlrn in ,·:·rl,irw.Jiul,! 1IJn m,·1 t·ontad• 
aurndcn. Tf',<"n� i=,rall,! not; ren 11Îl1Tnnt1Î11J! hoc.· lu·t 11.H. ,lil ,knlt lt" fi11ant'Îçn•n, 
1l:.:1r n in d1· h•·:.:rulin:.:: nirls ,an i!'" •;.1•hld1i,•n. 

O.,k11m t-lant •·nllNlitl arht,., h m;uu J.ull •lil J:t>c·vm1,l••lt•n1I \\ ill,·n ,1jrn nJ.: ID 
IH•,:in ,on ht·t !'ót'izot'U a,:::rndu ui, t,• �h'lll·n , an tr• bt•h.1n1lt·l1·11 011,krl'•·q•en ,·n 
f'\t•nturrl rt•n. lil)'llahu, dir f'nL.,·J.· 111,a..111,l•·n ,an trHm·n l,!•·ri·r,I L11111r. Tr\rn-. 
lit.-rJl1111rlij!41 h· ,·rr,tr"kke:n O\t·r ,lt• h· 1,- li,rnJ,·lt·n onJn�1·r111·11. 

lln,,mr·'( 1(;,,.,,i"t1t·n} "il t·r op "ij11·n. ilnt , oor,..trl :i \iln h,·t 11.H. l,.-tr,·k�i11� 
hrt"h 011 af,Jdini,!rn dir in ht-t l\"t·!'"lt'fl ,;111 li,-1 la111l li;.:.;.:,·n. \1N1r ,J,· 1111111,u :.;: ·:·,.tl
h,·1 11i1·t m•,!!..lijk tÎjn aan tlit· ,·ur"u:-... ·n d, ,·1 k n, m, u ,·n 1l.i.1r11111 l11H1t•I t.1,o111n::1·n 
1fo1 1i"1 11.H. "il u"·nu·1.wn ook in ftt·t 111M1r.lt·n r-n l1tiil,·n \an h,·t 1a111I ,.1.111 �.ttln· 
\urniinl,! tr dm·n. 

l:uruij,r 1.-lp,·IJm,n,J h,•rh ook IM·:,\\.tr, ·11 ,..1n fin..111,·it:1,. a:tnl •·n 1,·11 .1;1111i,·11 \.111 
1ij,I 1·n 1•IJJI ... 
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t'm-oort 11Jo1n llq) heeft lll't ,·ool'lld YU laet H.B. - gerec�rde i�III · 
1,e,ireet. l)je ..........., aou ,·rrminderd � wordea ladlea er - inlicbtlnaea 
werden ttnit�kt o,r.r dt aard der dlallq. Er -n1ea peJCliolotie ri pliu-,hle 
,._.i. Utn Hui a<-ht htl gorlWl dat eelt -Wecie - plula riaclL 

N.lmltll wijlt er or, dal mrn moet beariJpea, dat -• 5 liet heeft Offf 
�lee acllolia._ Ook !IIHl er, ,tai af.--de au III k.opea lecrboekn, de k-11 
voor de deelaeine,- 10 laaJ mo�•·lijk ....W m1lea lijn - dit beteAllt d111, dat wij 
be� lledragen uil 1ullon moeta ir.ka voor � 

Het Il korui<,hti1 tt J,·nhn ,lal IN& H.B. alleen ua plaataea ala Da Haa1, 
A.-dun en Rotterdam �eda..lu 1,,... De becloelma il, dat �"-• - uit 
bet lud (al of niet uit afcltlin�•·n t ,•r ... -an nu• deelnm,en. Het pat niet 
over prora,aada in af11deJon ,1ro-k1·n, IMt pal 111N .oww Kade,..,...,IÎllfo maar o•er 
bet. oenolmaken ,·an d, • kennis I nn daaltlle pachiktc •-

[)., finand"lc k�nt zal de aan,la..l,t ,an de peani...-e, hebben. W, lijn er 
van overtui�d, Ja1 htt �tld ui ko•l•·n, -r we sijn er cveneem •an overtui1d, dat 
het &Ö belanpijk la Jat ... e Joan·,,ur �,eJd moeten .inclea. 

Het H.R. heeft i..s"aar 1e�rn s,·hrifteli,i'b 1-n.. Die kunnen op &'n hoopt bij
àf ren. Oe cleel-ft9 zull, ·n <1·ker •lttNbd, ltrij11en -r die hebben in onze 
�hten niet het karakter , an ,..,1,rlftell,äe 1-n. 

De aard der leNen moet inJrrJ:iod ..taijcli1 lijn mur o,·enraagt U niet. Wij 
helilien het over t'UnoUMCn \'111 ,in muadea en men ,ral due op a'n bat -ienmul 
bijeen "unaen Immen. Al• ll<,n Haag liet • wil antend<,ren, dat de eenu cu ... u• 
ua diepu,-paycholotiie pwijd is on h.l', - ,olge,ide un aociolope, dan willen wij 
dat �ken, awir U ,_. dat ni,·1 wW.. opdrin..,n. 

.�,,,. vat hittop all" noJ ••·n, in het kon aaaen en vermd.t daarna hiermee in 
.,- lijnen auoord t• willen �aan ,·n hl wrbinding te blij,en mtt het H.B, dur 
•au acn IMtnl dal dit lt , . ., �aal uf Il kon M'hiet. 

H-• mmt op, dal men 110µ µ1·en fU1U11 sel-i-d heeft van de pennln.,..-er. 
5- Ril dat ck penoinpn .... 1, ·r het In - lnatantie denkt op te nn,en met 

de -poot. [)., enarlng met t�ee,jUl'lijbe bel"Olin"n i• niet aroot aenoea oat 
de c,ifen esact te kunMn �ii�•·n. 

la INII lij- kan het Con�n ... lidi •el accoord ,erltlaren en het H.R. hoopt 
een ea andor naar tr,'ftdenhtid h ·  k- 11hvoeren. 

9, )IOGELUKHEDEN TOT l'.'.:-Tr.LI.EN VAN cm(MISSIE INZAKE BUREAU 

\'OOR Hl'WEUJKSBEMll>DF.1.1'.'.G. 

S.... ka aegen, dat ,oon<l•I 11 de erlllll,ie unda,·ht heelt ,·an rowr.l Hoofdbe
.... r alt Ceaeeakuclice Raad. Il,· -1-, I• het H.R. la ,...,. ,erdeeld, de Gen. 
Rud ... t dwijand l•Jeno,er h,·1 _. van deu ,_ati"ir. (')u,- atelt het 
H.B. -. IIÀ de Scudi«onf,•renti•· ia de School ,an Wij.Lrgetne (� Juli) 111 
Ie .... UI ltonen-e di• ,·onftttnlie putell heeft opg•lenrd. 

llrrr. P-• derl1 mrilr, d,11 ·\roo-lerciul al raa,li,101,•n ,our ,lnr rommiMi" had. 
aJ. Me.-,, J, Y, Sut"ijk. l>r. 1,·,i,· ,  n Dr. Snrthla••· dit ,lit pruhlttm ,.-il.ten 1-u 
.,_, la � �al �•Mt Am·l•••lam de pra111ir dal hrt ni,•1 afJe,,..hO\'rn wordt. 
!lot Il een - nijfW'nJ Haa1,111k. 

S,.,.. Il IKt dur wtl IDN' l't'n<, - liet Il de YfUJ of wij er iets un -en

tlocs. Het H.B. ••"'11 niet uo1,rl,·µd ie wotelea door ttD ,·om•iw. mur wil wel 
---. vla•• na dr conferrn,i,· ia�-,_ er uaclacht voor te hebben. f>,, 
auli al fflllli1 onr•o,t11 "nnt,n. 

Hl....,. pal Aml'l•rdam a, ·, ·nnr,J, ON J,, O\'erÎJr ceddrcttrden "llllaen zich 
IIM'1 ._, PDI ,an ukrn •cl ,rrrni,ca.. 

J6 
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10. RENOEMEN VAN PROPACANOA C:OM�IIS.'ilE. 

\' o o r a t e l  10, 
llier ,..j( het H.B. RounJ.am •t•rk in n1en,,r11in� �•Hn, ,,. ,lrnk,•n ann l11!n 

Vllorot•I 4, n.l. dat Kotteri!Mm , onlat'l opnN"llll m<'I h•t 1111. on, nu lf• �aun '" 
li°",·erre rr ,en lirhaam ÎII te 11<'hf'ppen Jat nndtr Jt" naam Prn1,a1an,la-1·nn1mi""'it.• 
� ,·rkuam ._an r.ijn, 

RutrtrJum �na! daarmee arcoord. 
S11,rm ,·truk··rt ,Int Jr propaiian,la opni,•u .. · ,loor l1ct 11.R. ui ,rnr,l,·n l•·k,•kcn 

in dr Jrt'l-il ,·on i• · R nttf"rdam!W ,·oonit«-l. 
() r cl, \' 0 0 "t, .. m O,knm 1/Jrn Hu11�): VanmorF." hrl,1.-n "ij '''.'n ""·� 
'!r:-'h-ld en "u���tin t'l!•a·r.n inuk, Jr. wrrk�roep Bt-,·nlkani:."'uao,t"t11k. l l1rrop mu 
;Il · .. i·1·rMari11 ,·on die- 11rorp unt-w.·oonlen. 

. ,mrm ,·rr"·ij!lit Jr M'f"rf'tAri,.. van dt: WerkgrMp U(",·olkin��naaj!.,lnk tiaar J.. 
Roruh·raag. 

t-:r moel N·htf'r O\'f"rl, •p:J ,rnrden h0t· lat1.l ,lr l1ij�rnkom,.t z.al !lluit,·n. Stur!" "'t•·lt 
,·oor uitrrlijk 18"10. d.w.z.. Jat rr 40 min��lrn voor !'rr"kr,,. ,•n lwaTH\o\nonhnl( IM'• 
..-hikhaar zijn. t:r�o � minu1tn-•1=·hN <IJR lo•11e,1aan. 

25. RONll\'RAAC: 
J'f"tl ''"'" (inzakt': Bt-,olkin,r� naaptuk): 1>.- moe-i�ijk�,.,1.-n "·a.Ar •lt· "''.rl..J�IM!l1 

,·oor !ltaat. ht-bben aanlriJin,r Jf'Jf'\·rn tot nm·olJaanhrui 111 ,tr l">t"'7)'ffl um clu· -.rrk
f!t"Ot'('I, \'oor een · deel ,an h,1 op«t"Strlde rapport ln.l. o,rr dr 1,:-r,uhu�n. \'il!l ,lr 
l�·olkinp:�tMnamr.) in Nt-tkrlanJ hf"hltt>n "'ij Jt·rn. l'&palwlr m,·u�·n om ,ht Hit tr 
"·rrk�n f'n ,•r Ît'bl )H-\'rt-diarendtl o,·tr ,,. ZA't!�Cn. Wc- zu!!rn mrt 1llt' "'·rlqtr0ty •·•·n 
hrtl andne ri,-htin� uit m.,..1,n, daar ik h<t niet "'?J!'l,Jlr. ad,1 �rl dr 1>N<h1kl,a� 
men1en dit rallJ>on uil tf' "·rrkr.n. Een aantal drtail• 10utkn w1J kunnen P!ol,rrrn 
uit lt> l�trJen� of "·ij zoud1·n kunnen truchtrn er.n aantal mf•n1ot·n ,un h111lf'n .,11: 
orµnioatic lul ons 1r trt"ken. lli1 lijkt w•l. mn1tli�k. omJa.1. ,1,· .. Nk�r""I' "' 111"1 
,·an uit�ut de 11<hadtlijkh,iJ un Je hevolktnl!l'(!rotl te l,..,.,iu,n. 

Vervoort Jirht uit,·oerÎf: IM, dal hrt gaat om zuiftr ohjN·tir,·e "tmlit> \.111 ,lit 
rn1aptult. 

Sturm ham,n af Jaar \',n·nnn dr (,...·hikhart· tijd o,·eni·lirljdt ·� <to·h ''"''· ,lat 
dr mt-nllPn ilir interf"!'ltif' hrhlJt'n ,·ontiu·t 01inf"mrn ,fflt"t J,• M"t'retara� ,an 1lr ",.,k. 
1r0t1•0 

Mf't 'r. /Jrr,.�·;11d1miJt f.-lrnlu•m ): On:,.1• .. ta,tutt•n ,·rmutld,•n in art .. �· af;wrulnlij"l 
Jwt ""olkinpnaa1111111k. In \'ennandlc Oudent·�p is grdure?Je _hrt lid, j,ur IY,,I 
in allerl� ar1ik,·lrn Ivoor znver htt de rnn,·lu••� IM'lrnll u11.!u!tcnd ••n l•n� F•· 
brol.en voor dt op\'lllin� J1t tr ovrri-olkini np. Jo, ,.-.,�1,1 of ,n !\.NlrrlAu•I I' ol 
dttl,rl. Andt,.. _,d: in ttn of andf'� ,orm •• 11i1"l1111,n,I J,· (herl,..,ulk111�-
theorie ,·,nlrdiJd . 

Or een kadrrconlerrnti• in 1950 i• ,!nor hrt 11.8.-liJ Ir. ,·. ,1. 11.-r� . .,., �b:or,I ,lal 
l1t1 �d IOU &ijn, dal llr. dr (.,...11"r. ,ti,· dr �rr�,·nlli_nJ•lheor,,· af1'1J•I, '.''" 
inlt-idin,i: anu houden np N:n kaJrri·onft-rt·nllr, lht 1-' nnotl doori:q:J>III. 1 ·11 \,tor 
IO\'N' 111ij l..-ktnd httft hij nok nnnil rf"n uiUNwli1t.i11� unl\Anc,•n. Ook , .. llr. ,h· 
I.N"uwe hf1 hf'I� jaar 19Sl nirt in dt- i:rlt·a:•·nhri,t 5:r.;1t-l,I in \ . ( t. ;u:!11111,·111i'11 ,nor 
zijn op,·attin� aan te ,·orn•n. 

5 rtt'k,.. .. r fflN'ht dat Mt attr bdantc,rijk. i� ,..,n 1,,,.,1,· ,li-, ·11 .... i,· tr ''"'rf"n ,·n 
,·rr!e...t ,·oorzittrr aan J... \f"C�aJrrin� ,·oor lr lri:i:,·n. tl.il ) 1·. ,1,: l .,·� ·U'"'.•·

. 
n1 1 ,1, 

kor1�e tf"nnijn uit,i:l'nodi,=:J "ordt tot .llf't l�111lrn. ,au .•·•·n ,11l1,·1h�•· 111l,·1,l111� "�' ,.,.n landrlijke kadt"n·nnfrrrntir nwt 111tf•·liu·1,lr ,11 ... ·u .... 1,·. llu- ;:_,·1 ·11 I" •·• ,I,· 1111, •· 
din� ,tintlf,J., ,lag. 

1; 



Slotlll roept de 1ldelinp: np Ji, het voon1el willen ste,,aen om Dr. de L.eu,.-e 
Il latea oprdum 11, enip, inleiJer up ffD Kad.,n,,nferentie. 

/: 
Porie (.'fm1trrûm) wil naar vnl""n bnnaea, d11 hij er na vt•I p:M·ruc achter is ....-n dat hij, ala werkend lid, in de Ronchn11 het >1·oord kan voen,n. Hij sou .,aas willea da1 de Yerhouding wnkeade ledenibe,unstigende leden ...,. duidelijk la V.O. werd uitee!IIH", Naar r.ijn lllftiaa soaden er dan , .. 1 meer werkende 

t. 
C(� •• 

i. 

leden koaea. 
la de \'OOrloplge �.cchrij,·in�•liri•f heeft epttker het TI<nl&g van de •·erkgro.p . yJi. bnollr.lapvrupuk ,.ie1,-n en de indruk pl,:rqen dat er eni1e verwurin1 -.at. Er OOffll<e"" look in d• artlltelen In V.O.) één thoorie n.l. die van de 

� terwijl in dit h11J g- beeft, dat 1111wel ,oor alt tqellllanders 
- liet -n1 -.Jen mo"'en komen. Sprei«< *11 daarom voor, in de werkgroep 
""" _.. ep 11 nemen di• uil�r<prukn �nders ,·an de overl"'11olkinpdleorie 
.; lll'lt ,oor IOe I< voeJ•n ..,.n kalhelielr. of pn,1eo11nt1 bevolkinp,,dtskunditEe at. .... - ftflepnwoordl11tt van de � opvattinaen n.l. Dr. da Lee,n,e 
1111 Dn Haq. 

S- wij• or op. dat alleen ., ....... blerooer kan .;orden toe11estaan of _....., ,,_ dae ,·oorstf'llea ,,.... Cll'er1eaotnen door een afdellnp, 
........ 

. Q,. l• Luaw wil voors1el un )len. Drecbclaidt eplltaen. 

S... .. -. claa hij wd h,1 ,.,.. laeeft - het woord te .oeren, mur niet 
- __... te dDea. -

·· · · . #air, • B- (Hoora) wil dank llillin..- aan het Conpa e11 un de af de
. las� - de aettanpt e11 � 

V...- 'wil 4 reek alteD, dat H.,.. pdaol,t - hebben dat Storm de radio
,...,_ IÛft - aleli prioé houdt. Maar lepll de memen die op het bureau 
..... W9ldl altlj,l ,-..i dat dit �okw Storm ..,c,nitter n11 de orga11i11rie i, en 
• - - èlaa --U aan dei. de menin1 die Stonn naar voren breng1 

t .......... 
o.11 � er claaet clie lnfom,e,ee - P.O. door middel YID buul tempera

- -. • bel -.,.lijk daar i,ts alir - �knd te maken? 

U..., (l/-ridll) wij9t er op, dat .....i la Amersfoort als nu in Amoterdam ,Ie Coa�. te kleia pacht moei � Hlj clrinet er op aaa in het •ervol1 
- arwt- r,uate te -·-

Mrfer (C.ri111:llem) wil weten of ,Ie Cm. Raad wel voortdurend eontlcl met dok
lllffll opaeeal • lloe dew daar dan op -.mi. 

Dr. 4e Ltt- •111111 •·aarom hij ..- YOOntellen m11 doen, alt anderen daar-
• wel la de cele1eaheid worden �•d! 

Sr.. aalWNl'dt, dal bij nitt 1'tl'l'<·hti1d i,, om voon1ellen lt doen tn Stnrm w•n•t 
• -a Nellt ooit nit'I te ll"<L Hij &chi het wrl van btlan1< dat het con�res ,irh 
...,._.._ het� '.\!nr. Dtt<·k.dial,k , ..... r�teld heelL 

Dr. û 1-,,,.. .,..i dar dil een ni•uw bewijs ia ,an dt deruorrali,· Jir hier word1 
........ 

U lielil ho1 ltfflld Ottl' het lnirrn1tionaal CoaJff'I en Jat daar '.\lar,:a«l Sanl[tr 
- dDllan r-tldr; '"''na hrh1 U psqd dal er p:,ld ,·an d, N.\'.S.11. un 
clat aak ia wt11e1aan tn d11 11M·n er llicll nu van diot1ndttn. In J.. .,'11.'aarhrid" 
- April 'SI heeft hruellclr 11 ,..._ W111WR i, di1 1 .... 1uur "°" ttn 1ijdlan1t 

ll 

' 

door�t·1Laun nu-t ,fr1.e iuulri. lt· 1111,ln�1,·111u-r1 '! l lrt "1n;1t 1111on, ... 1utrlijk , Ml. •ldu� Il,· 
1.-eenwr, dat nitl De Waarh"itl in h,·t n.ult·,·1 ,·on d1· lt-d•·n J!ri-prok1·n hrf'ft. maar 
Jat hrt IIC"!'tuur r.t·n wd"ni,: he·l.-i,I 1,:1·\1wrd 1u·t·h, ,lat .Uj .:,.JJ ,an ilt" 1,·,lt·n H'f• 
11ooid heel1 . 

Ritll•rld ID,·n Hue111) ,.;1 ,!ank zei�en "'°' Îlt'I , er1rnuwtn dar m•n �··toond 
heeft door hrm lt kirzcn al, lid '"n h,•t H.H. Hij i• zkh 1,..,.,L•I \'In ,1, .. ,ro1r 
\'Mlftt>1·oortltlijkheid dir noonnet• n� ht•n1 �ri1n•n i, en '.'.•rtt•krrt Jal hoJ tnt•t 
allea wat in h<'m Î", ui "'4"rken om 1.ijn f01w1i.- zo p:cw1I n,n�•·l1Jk te u·n uilen. 

Griep /l/11ech1) •luil ,it'h aan hij Jeu 1,oord•n. 

IJ'aû (Zaandam): Wtel ni•l of h,t iijn laak is, maar "il ,t.nk loren�rn un de 
,ooniller ,·oor do waarlijk Jemocrati•dw "ij&t' wurop hij clnc ,,.·er da�rn &ijn 
taak heelt ,·errirhL leder< al,tevaardi�de Jir ,lil ,.,n,ur hrefl hrl .�·oord kun�';" 
voett"9 maar niettemin �aat hd ,·oor mij , .• ,,.l. ald� •rr�k'"�·. dal � ..i, •·err u, f'�n 
van o11&11 datlbladen sullen kunnen ltZt'n, ,101 de drmonal1< Ly Je N.\ .�.ll. &Ot·k l", 
dh zullen wij ech1er craa• aanvaarden. 

Dan heeft bij n�I! een naag: hel H.B. i, nu lol 1•11 l<drn uil�rlort•i,I; •·•• h:·• ni1·t 
do hedoeling ook een ,ijfdo ll.B. lid 1,· locnntmt·n ,·n 111net dol Jan nu nart �·· 
achieden? 

/ll�r. Foklcrlman ( Am.strrdnm) ,-..a,1 hon·r,l bt·�un,ti�rnJe !,•den l1t·I jaor
venla1 h,bhen &111p,rraa1d. 

Dtrkst·n (LtiJ.,•n) ,·�n.ork.t ir•ln,·,•n ,lir mtn ._j1 �•·t,·n o,1•r 1)1• P,•JoJi, ..rilit-k 
heelt of KUjt,:etlitll, :zieh .. ,hriltelijk m,·1 J, rrdot·lit·-le,l,·n in ,·rrl,imlin� lr •t•ll•n. 
dan ui �etrachl >,·orden alle moirlijkc inli,,htingen ,-ed rnllrJigc•r te ,·eNtrtkktn 
dan v1ndaa11 wel mogelijk •·u. 

M�i;r. 1'01lma ( AmJtrrdam) hrcnJ!l namr.n" Je loiir9<i"nmmi:,i�ie •lank o,·rr \oor 
de niendelijko wonrden die o.-er Jr,.e rnmmi,..i, seui.t zijn tijdrn. dit "on�r .... 

Storni nntwoorJt op dr. vr••• O'iol'r het lntl·mntionalf" "rrk rn !1'1!1, ,lat ,1" l.t"t"U"-C 
naar zijn meninfll zijn ,.·oorden ••nk hteft nrdraaid. !lij kan u-�knr� ,131 d� 
offiriilr af1e\·11rdi1dt> ,·an de Am"rik.aan""' Plunm•,I Par.-nth1t1••I �t·clt·rut11m l.'\('

·
" 

tf'\'('rJrd!I lt'J?en de dullar-Rmijtrrij , ·,an �1arS!arc•t �ilnJ:f'r 111..-h o(•t,:dJfJkiot. llrt 1� 
uktr nif't zn dat wij in de con1tr«·-.:,.ton maar m.-t g,-IJ hf'hlH·n ir�mf't,•n z.uu1J�·r �r 
eniJ nut ,·an te hebben; het i!I uni- t1·htt:r nit't moien �t·lukk"n ttn or�an1 ... :at1t: 
gmen IP i;.ttllen. 

�14.•I f>r. ,lr Lc"u,u• i� Storn1 hrt in 1.,·kf'r 0111.i•·ht N'nio w3r11w.-r hij o\"l'f .. •11• 
democratie !r-l1rrclt m\'l cni�,· h1>on. llf'l :"11ijt !"-torm Z-"t'f dat n i? IWTI !•••a: l1liJL· 
baar :rnda11i� aanl.-idinf[ i 1 ,:.i•,u•r,.t ,lat lu-1 onmo�rlijl -.ai,. ,1..- m1111lrrl1t·11I aan h,·t 
,.·oord lt laren komen. 

Tot )lt-n. de Haan z,·,:t Sturn,. dat h..c nlll�t'lijk ii,:, ,lat zij trui"' i!''"rc·,t zijn '" 
kunnl'h U'J�t'n J3t W.• radiO!-(\l'"L•·r �torm hun \uun.itt,·r ; ... , m:,ar al ... zij nu iun·n" 
rnindt>r troU •r nr i� IM"fU."'I dat all,Tn op "1,., ht lui:&kr"n. 

Wal btlrtfl htt vijfde ll.11.li,I.. ll.oar -lun,I l..-1 11.8. ,-,n nrc,·n l,·,1,·n ,,.,., '"'''I•·
li"4·h tf'Jt'no,.-r. l>aarc,m il' ,·oort,tt·�h·ld .... n •. t1,t"tr,1,1•tr·· uitli1ri,li11:.! \,111 hrt Il.Il. 
,·an dri.- naar , ijf. He-t i"' 1.N'r ,nhru;!•·nd Jal l'runi" btr"i1l j .. )!l'\l'T11.l1·11 ,J,·�·· 
!-lap ,,. nt'nll'n ,•n np lwt "�t'nhlik iio n 11,1i: :,:,·,·n runtal'I m, 1 .... rt anilrr tl.H.,1111 
,Jit, .-r ,oo r in aanm(rki111.! ki&II l'II "il k1111ll'n, Ua . .uom kim h,·t • 1111;.:rr" hwr lil•� 
uic·t in \O(H'.tÏl'n . 

.\"111,rink "il ook ""� rrn rn ;,111l1·r 11it ,11 :,· ronchrc1al,! IN·anl"'1,11rili·n. lld \t'r"'1·l11I 
tll!'>!fif·n IW"i:un.;ticrn,k 1·11 "•·rk,·nd,· (,-d,·11 '"•r•h 111,·1·,·I mu�t'liJk nJar \111t·t1 �d1r:1,·ht 
l'II ,.,�iat ,lui1h·lijk. i11 lw1 n·�h·m,·rH. E, L:rn "'''' ,·,·n..: ,·t·n art1L•· 11,,·r ;..• ·• hn·,•·li 
'"mlrn, ma.1r ltt t Ji,·nt to• h ,-i).!1•11Ji.1l ,.,\, ,.t moi:dtjl in ar,i, lin:.:• 11 ,·f,. I• nu1 d, 11 
l,.• ... 1m,krn. 

' 



1• .. n ...... ,. cnrN5t,I h&lr "'"" , .... , ltijaow,kre IM'D� iu 1J,· \\'1·rL:.:mr11, ll•·t 
H.l. W dur •aarvlaijnlijk ftirt· "9f twlr11.. l)r "rrlsirorp i� n1rt ,.-,-1 ,.or� 
,.......,,...,.Id •• &ij ...,..rl'I h,.,r,I k11anrw aof'rkrn. �,re,kn lan ,·1·htn u·r,.rlt.,·r•·n 
ût put ...,.......,.....lld,, IIM'N"n 111 m. ,:,..p ut•J.•·noeMa zijn. lf·r"Aijl ,., uok t"t'� 
.... , .. "' IÎt. 

'ï i.tft'llff11 hrt rrr:. dat clr,,. aal lr klrin i• �··ltl"k,•n. ma.-r J ... , aantal i., .• 
__.,, ari trdrr jur 1uotrr, \niarftd jaar 1•1 '"' r,·lu·nini mn- ::•·huudrn '-or
dott: lwt il • brdorlia, dan in "-,d,o" I• ,·un�r..-r,·n in het 1;,...,1han,l.l.
....... 

l""'11 di, lartt �f"Vff uil t;..,,in.-lw• ad.........,·n ht:rh ,.an ,lc,L.1un·n ,·an ,,dr hij 
,.� .. • � hf"J.t,..n "* °"" ""rk, laat hij zr dan dour,t:t"'\rn aan M 
�-----

Mn.. Fa....._ hn ik anh"""""" dat nÎ<'t m..,., J.n 15 1.-.un,tiin,lr I..Jrn 
- ;.� lwlllira aul"'ru�,L 

. ..,.,,,, •ruil lwa '°" k olaan rONo enkrl• Jin�•n I• ��••n. ilie op •luitin• 
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VERSLAG van een te Leerdaa op woensdag, 19 November 1952 in het 

gebouw "Tavenu" eehouden openbare bijeenkomet,uitcaan-
de van de Nederlandse Vereniging voor sexuele Hervoraiac , 
Gewest Zuia-Holland,Secr;Wilgenlaan 44-te Delft� 

Aanwezi1:± 90 personen�voor het merendeel bestaande uit jeuc
dige personen tueeen 18 en 25 jaar; 

zaalcapaciteit:± 280 personen� 

spreker:IG.selier uit Rotterdaa,pro�gan�ist en vertegenwoor-
j �l.ier van de N.S. v .H. 

Onderwerp: "Liefde zonder vrees"� 
20.15 uur� Aaavang 

Stemmig : Rustig aet zo nu en dan enige hilariteit; 

Te omstreeks 20.15 uur werd deze bijeenkomst geopend door 
een onbekend persoon,die later aangeduid werd als de voorzitter 
van het Gewest Zuid-Holland van de N.V.�.H. 

Spreker aaakte zijn verontschuldiging voor het feit,dat in 
de folder,die huis aan huis was bezorgd in verband met d!ze 
bijeenkomet,te elfder ure een wijziging was aangebracht.Op 4eze 
folder stond gedrukt dat de bijeenkomst zou worden gehouden in 
het gebouw L.s.v�,�iendweg Leerdam,doch er waren moeilijkheden 
gerezen,alius spreker,die alleen in ons kleine Holland mocelijk 
waren.tengevolge_waarvan geen gebruik kon wordan gemaakt van 
het gebouw L.s.v.,zoda� thans deze bijeenkomst in het gebouw 
"Tavenu" werd gehouden. 

Na deze korte inleiding werd het woord gege"19n aan G�Selier 
propagandist en vertegenwoordiger van de N.V.�.H.Op het podiua 
waren een aantal kaarten opgehangen o.a.vooratellende de in-en 
uitwendige geslachtsorganen van man en vrouw.Aan de hand van 
deze ·kaarten behandelde spreker het proces van bevruchting tot 
geboorte in grote lijnen�Volgens hem was deze uitleg noodzake
lijk om te komen tot zijn onderwerp van deze avond "Liefde zonde1 
vreea".Daarna werd door hem behandeld de periodieke onthouding 
methode Ogino-Knauss.Nadrukkelijk verklaarde hij dat de NVIH 
niets te maken wilde hebben met het onbevoegd opwekken va�1 
abortua�doch ale doel had o�a.het bevorderen van de gedachte van 
bewuste kindergeboorte en dat wanneer geen kindereb gewenst 
werden deze ook niet zouden worden verwekt.Door spreker werd ge
wezen op het feit,dat per uur 19.000 kinderen geboren wor�en, 
waarvan een groot aantal niet werd gewenst door de ouders. 
Tijdens de behandeling van de methode Ogino-Knauss wees spr. 
er speciaal op,dat deze methode ook kon worden gebruikt 1n ge
val men wel een kind wenste.Daarna werd enige tijd pauze gehouder 

Tijdens de pauze werden door en 
beiden wonende te Leerdam aan de bezoekers,ongevraagd,folders 
aangeboden.De inhoud van bedoelde folder was een uiteenzetting 
van het doel en streven van de NvaI.Ook werd aangeboden een 
propagandanummer van het maandblad "Verstandig Ouderschap" 

van meergenoem 
de-
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van meergenoemde NIBH. 
Na de pauze begon spreker er op te wijzen;dat door de 

Genera1e Synode van de Ned.Hervormde Kerk dan eindelijk een 
uitsp�aak was gedaan;waarmede de NVSH geheel instemde,inzake 
een verantwoord ouderschap met beheerste kinderbeperking. 
Het hierover door genoemde Synode uitgegeven boekwerk,getiteld 
"Het Huwelijk"kon hij ten zeerste aanbevelen.Enige passages 
uit dit beek werden door hem voorgelezan.Met het standpunt van 
de Rooms-Katholieke Kerk in zake deze materie was spreker het 
niet eens.Spr.verklaarde dat eindelijk de R�K.Kerk had inge
zien dat om sociaal economische en andere redenen het wel g�
wenst kan zijn dat de periodieke onthouding wordt toegepast. 
Volgens de R.K.Kerk zou er geen bezwaar bestaan tegen het ge
bruik van de methode Ogino-Knauss.Dit was duidelijk gebleken 
uit een indicatie van de Paus,waarvan men een gedrukt exem
plaar kon verkrijgen bij de redactie van het R.K.Tijdschrift 
"De Tijd" te Amsterdam. Volgens spreker was de R�K.Kerk niet 
tegen eerdergenoemde methode,maar aangezien deze methode niet 
door alle vrouwen kon worden toegepast, zou de R .K •. Kerk in 
zulke gevallen de algehele onthouding voorschrijven.Volgens 
spr�zouden man en vrouw dan als broertje en zusje moeten gaan 
samen1even. Dit vond hij onmenselijk� "In dergelijke geva1len 
advise;ren wij gebruik te maken van voorbehoecbdddelen,die 
door ona&vereniging worden verkocht��aldus spreker� 

., Gedurende zijn betoog kwam apr.ook op het feit dat hier 
in Nederland kinderbijslag werd verleend.Voor dit woord wilde 
hij,volgens zijn zeggen,geen ander lelijk woord gebruiken. 
In Frans-Weet-Afrika was door de Franse regering ook een 
kinderbijslagregeling ingesteld.Het gevolg was�dat de negers 
a1daar,in plaats van 2 of; vrouwen,meerdere vrouwen naaen om

toch maar. een groot bedrag aan kinderbijslag te kunnen op- ·
strijken.Hierdoor vonden natuurlijk meerdere geboorten plaats·. 
Dit nam zulke vormen aan,dat de Bisschoppen van de R�K.Kerk 
aldaar aan 4e regeri!l& hadden verzocht deze kinderbijslag af 
te schaffen.In Nederland was de situatie volgens hem anders. 
Hier wordt aan elke werknemer kinderbijslag verleend en wel 
zo,dat of hij nu Directeur van de .Amsterdamse �ank is aet een 
salaris van f�25��oo,-·of arbeider op een glasfabriek,de bij
slag even hoog ie.Er waren volgens apr.plannen om des,nen die 
grote sa1ar1seen genoten ook een hogere kinderbijslag te ver
strekken.Volgens hem waa hierop echter afwijzend gereageerd 
door de sociaal Economische Raad�Door hem werden de bezoekel!I 
aangemaand de film "Het Mirakel van Milaan",zodra deze in 
Leerdam zou worden vertoond,te gaan zien.Een korte uiteenzet
ting van die film werd·door hem gegeven.Tenslotte werden de __ 
aanwezigen aangespoord zich als 114 van de N:f11{ op te geven. 
De contributie bedraagt f.2,50 per jaar.Volgens spreker wae 
het beetuur.slü....:c..-:e:c--·-·•"--�,-�,.·, . • . _·. .· --
alhier genegen alle gewenste inlîchtingen te verstrekken.Vol
gens apr.beschikte genoemde over een aantal boeken 
die als voorlichting,speciaal voor de jonaeren,dienden.Ook zou 

in het bezit zijn van een lijst vermeldende de docr 
de NVSH uitgegeven en ter beschikking te stellen boeken.

,die tijdens deze opmerking zijn hand om hoog stak,;ou 
dan zo veel mogelijk de gewenste inlichtingen verschaffen. 

-Te -
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Te 22.30 uur werd deze bijeenkomet beeindigd. 

Einde 

Leerdam, 20 November 1952 

Verbinding no�8 
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Via de I.D. te Gouda werd het volgend verslag ontvangen. 
Op Dinsdag 17 November 1953 was er middelkaderscholing der C.P.N. te 
's-Graverihage. Chris BISCHOT trad op als scholingsleider. Behandeld werd 
het laatste gedeelte van hoofdstuk 6 uit "Economische Vraagstukken" en 
een gedeelte uit ttDe rede van Malenkow". Aan het einde der scholing 
vestigde BISCBOT de aandacht van de aanwezigen op het blad "Voor een 
duurzame Vrede, voor Volksdemocratie". Dit blad werd volgens BISCHOT 
veel t;-weinig gelezen. Het is wel taai, maar er staan heel belangrijke 
dingen in. Wij moeten in onze afdelingen.o� dit blad wijzen, zei hij. 
�i t is namelijk een landelijke opdrl\c�t _ �ijdens de scholing kwam het
gesprek op de "Vredesbeweging". BISCHOT vroeg de mening van de aanwezi
gen over de gevolgde tactiek. Unaniem waren zij van mening, dat de 
huidige richting niet goed was. Te veel koerst men op intellectuelen 
e.d. Men moest zich meer richten op de arbeiders. Een dominee blijft
altijd een dominee en zal zich nooit kunnen uitdrukken in de taal die
de arbeiders grijpt. BISCHOT· zei, dat iit iets ia waar men mee zat.
Men was van plan het roer om te gooien. Er zal meer worden gekoerst
op de arbeiders en ook in de fabrieken zal men opinieonderzoeken gaan
houden. Nog voor het einde van dit jaar, aldus BISCHOT, zal hierover
waarschijnlijk een grote vergadering worden belegd. waar besluiten
zullen worden genomen. Als de arbeiders in actie komen zuigen deze van
zelf de anderen mee. Het doel van de vredesbeweging ia het voorkomen
van een oorlog. De vredesbeweging moet de regeringen dwingen tot een
vredelievende politiek. De partij moet wel in de vredesbeweging ver
tegenwoordigd zijn, doch niet in de eerste plaats de leiding uitmaken.
Laat anderen de leiding nemen. De beweging zit toch al te veel in de
communistische verdomhoek. De partij maakt gebruik van de resultaten
van de vredesbeweging. Deze beweging heeft niet tot taak een socialis
tische regering voor een oorlogszuchtige regering in de plaats te stal
len. De vredesbeweging hee�t alleen de vrede tot doel. De rest doet
onze partij, aldus BISCHOT• Voorts vestigde hij de aandacht op de ge
ringe opkomst van de scholingsleden. De oorzaak hiervan was, dat er
op dezelfde avond van de scholing in Den Haag een vergadering was van
de Nederlandse Vereniging tot Sexuele Hervorming. Deze vereniging is
volgens BISCHOT, in handen van Trotzkisten. Bijna de gehele leiding is
Trötzkiätlsë1i; ··a.Üeen Van Emden BOAS ia een partijgenoot. In Den Haag
zijn ongeveer 20 partijgenoten werkend lid van de vereniging. Zij maken
ongeveer de helft uit van het aantal personen, die de vergaderingen van
deze vereniging bezoeken. Met de andere gezonde mensen, kunnen zij daar

gemakkelijk een overwinning behalen. De voorzitter van deze vereniging
dokter STORM, heeft onlangs voor abortus provocatus in de gevangenis
gezeten. Het is een pracht gelegenheid om hem voor dit feit te wippen,
aldus BISCHOT.

KB, 23 December 1953; 
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Op de op 23 April 1954 alhier gehouden jaarvergadering van de Af
deling Amsterdam der Nederlandse Vereniging voor Sexuele Hervor
ming, werd het nieuwe afdelingsbestuur =waarin, voor zover bekend, 
tot nu toe geen wijzigingen zijn gekomen= als volgt samengesteld: 

1) voorzitster:.

2) secretaris:

3) penningmeest

4) leden:

5) 

6) 

7) 

8) 

9)
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Volgens beschikbare gegevens was het landelijk ledental van 
de N.V.S.H. =blijkens uitspraak op het in 1954 gehouden con
gres= de 90.000 gepasseerd. 
In Januari 1953 had de Afdeling Amsterdam 15.000 leden. 

Hier kan dus met recht worden gesproken van een massa-organi
satie. 

In de- kolommen van DE WAARHEID werd in 1950" 1951 en 1952 
meermalen intense aandacht besteed aan de gang van zaken in 
de·ze vereniging. Te oordelen naar de tendens dezer artikelen 
ging het de communisten in de organisatie niet geheel naar 
den vleze. De vereniging werd nl. verweten in "trotzkistisch 
vaarwater" te zijn verzeild geraakt. De indruk werd verkregen 
dat men met deze artikelen beoogde, de vereniging in politiek 
opzicht af te buigen naar communistische zienswijzen., uiter
aard met behulp van de daarin gebundelde geestverwanten. 
Enige fraaie titels in deze mogen wellicht ten voorbeeld 
strekken, t.w • 
• Amerikaanse koers in de Nederlandse Vereniging voor Sexuele 

Hervorming; 
• Leden moeten zich hiertegen te weer stellen;
• De overbevolkingstheorie is een leugenachtige, imperialis

tische theorie:, die ten doel heeft de aandacht af te leiden
van de werkelijke oorzaken van �e crisis, verspilling van
grond, voedsel, enz., werkloosheid en daling van het levens
peil;

• De oppositie tegen de reactionnaire onwetenschappelijke
koers van het hoofdbestuur der NVSH en van de redacteur van
Verstandig Ouderschap, enz.;

• Strijd tegen de leiding is geboden;
• Ontruk de N.V.S.H. aan de Trotzkisten;
• Anti-communisme in de N.V.S.H. van bovenaf verbreid;
• De feitenverdraaiïng van prof.J.J.Fahrenfort tegenover de

feiten van M.ILJIN. P.v.d.A.-politiek in de N.V.S.H.;

Bestrijdt 

--- - ·· ----· - -------- - ------ ----- ----· 
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• Bestrijdt Amerikanisme en verdedig de rechten van de leden;
• Weg met het dollarcongres;
• Discussie-bijdrage vervalst;
• Ideologisch beschouwt de huidige leiding van de N.V.S.H.

het als haar voornaamste taak om, onder het mom van niet
aan-politiek-doen, op geraffineerde manier, vooral in het
orgaan Verstandig Ouderschap, propaganda te voeren voor
emigratie, Marshall-hulp, enz •

• Geestelijk vergif in Verstandig Ouderschap. Anti-communis
tische laster en aanbeveling van ziekelijke sexualiteit.

In hoofdzaak schijnt deze 
gevoerd door 

campagne tegen de N.V.S.H. te zijn 
te Den Haag wonende communist 

1952-gehouden�ongres van de 
verkregen, zijn inzichten in 
te mogen laten uitkomen over 
begrip "overbevolking". 

, die op het in April 
N.V.S.H. de toezegging heeft
"Verstandig Ouderschap" ook 
het bevolkingsvraagstuk en het 

Op grond van deze toezegging verschenen, doch uitdrukkelijk 
buiten verantwoordelijkheid van de redactie,..- twee artike
len van zijn hand in het genoemde orgaan van April en Mei 
1954. 

==== 

In een, meer speciaal tot het kader gericht artikel, in "Ver
standig Ouderschap" dd. Juli/Aug.1954 wordt nog eens betoogd 
hoe open de N.V.S.H. is. Iedereen is welkom, ongeacht de po
litiek of gezindte, ooic in de discussie. "Maar hoe opener 
"een organisatie, des te individualistischer haar leden, en 
"hoe meer toegankelijk de discussie, des te verleidelijker te 
"proberen e.en bepaalde zienswijze te laten domineren. En ho� 
"verleidelijk dit is, hoe gemakkelijk men toch weer zal over
"hellen naar een bepaald dogma (in welke richting dan ook) 
"of een bepaalde doctrine, de deur moàt open blijven voor 
"een ieder en voor elke mening, mits de idee van de sexuele 
"hervorming niet wordt aangetast." 
"Zoekt niet wat scheidt, maar wat verbindt ••••• Ondanks de
"tegenstellingen? Inderdaad, ondanks." 

De vereniging vindt haar massa:le aanhang in velerlei maat
schappelijke en verschillende politieke (mees.tal geen conf es
sionele) geledingen. Indien de politieke verhoudingen in de 
hoofdstad als maatstaf worden genomen, dan kan het vanzelf
sprekend niet uitblijven, dat een groot aantal leden en be
gunstigers wordt gevonden in communistische kringen. 

Voor recapitulatie, zie aanhangsel. 

--
-----------------

===-=============================-=-======

. . . . --·------------- -------� 
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Bij de afdëling van de Ned.Vereniging voor Sexuele 
Hervorming hier ter plaatse staan momenteel 1400 ee

zinnen als lid ingeschreven, benevens een eering aantal 
ongehuwden. 

De afdeline heeft een consultatiebureau aan de Voorts
weg no.50 te Enschede, wa&r een daarvoor "op6eleide 11 

verpleegster wel{elijks zitting houdt en door de adspi
rant-leden en de overige leden eeconsulteerd wordt. 

De gehuwde vrouwen die lid zijn, ontvangen gewoonlijk 
elk halfjaar een schriftelijke oproep om "voor controle" 
op het consultatiebureau te verschijnen, teneinde te 
laten nagaan of het door hen gebruikte voorbehoedmiddel 
nog aan de eisen voldoet. 

van CPN-zijde werd dzz. tot dusver nimmer vernomen, 
dat deze partij hier ter plaatse belanestelling toonde 
voor de N.v.s.H.

Het afdelincsbestuur van de N.V.S.H. bestaat uit 9 
personen 

-2-
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Nederlandse Vereniging voor

Sexuele 1-Iervorming 

Het geslachtsleven is nog té vaak gehuld in een waas van geheimzinnig
heid en tot voor kort konden vele vohvassen n�nsen niet op onbevangen 
wijze hierover spreken, uit schroom en omdat :er in hun omgeving altijcl 
wel iemand was, die dit ongepast vond. Ten aanzien van jonge mensen 
en kinderen kwam deze houding nog duidelijker naar voren: men bleef 
niet a1leen in gebreke met betrekking tot het geven van voorlichting, 
doch men vertelde allerlei onware verhalen. Deze onwaarachtige 
houding moe�t wel remmend werken op de ontplooiing van de menselijke 
persoonlijkheid en veroorzaakte angst en schuldgevoelens. 
Allengs heeft deze houding echter plaats moeten maken voor meer ge
zonde opvattingen en vrijwel allerwegen wordt de noodzaak van scxucle 
opvoeding en sexuele voorlichting erkend. 

De Nederlandse Vereniging voor Sexuele 

Hervorming heeft krachtig bijgedragen 

tot deze gewijzigde opvattingen. Zij be

schouwt het als één van haar voornaam

ste taken, de bevolking te doordringen 

van juiste en wetenschappelijke inzich

ten op het gebied van het menselijk ge

slachtsleven. Zij gaat daarbij uit van 

het beginsel, dat een gezond geslachts

leven noodzakelijk is voor een uit

groeien tot een hannonische mens. 

De NVSH is een grote en belangrijke 

organisatie met 86.000 leden, verdeeld 

over ruim zeventig afdelingen in alle 

seren van cursus,·ergaderingen, open

bare bijeenkomsten, filmvoorstellingl'n 

e.d., waar in de eerste plaats de leden

toegang hebben, én door de publicatie.

van het maandblad Verstc111diJ! 011clc:r

scha71, waarin alle vraagstukken omhent

het geslachtsleven regelmatig aan de

orde komen. De leden van cle NVSH

ontvangen dit blad gratis. Aangezien de

jaarlijkse contributie slechts f 2,.50 be

draagt, is dit de weg om op de hoogte

te blijven nn al datgene wat met het

geslachtsleven te maken heeft.

delen van ons land. Het is voor ieder Huwelijksschoolwerk: 

mens van het allergrootste belang, lid te Jaarlijks treden tienduizenden jonge 

zijn van deze organisatie, o.m. omdat hij 

daardoor de hulp kan krijgen die bij in 

zijn leven nodig heeft. 

De NVSH oefent haar opvoedende en 

voorlichtende taak uit door het organi-

vrouwen en mannen in het huwelijk 

zonder veel meer van deze, voor hen zo 

belangrijke, stap af te weten, dan dat 

zij de overtuiging hebben, dat zij van 

elkaar houden. 

, 
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Ondanks dit gevoel van liefde voor de 
ander, stranden toch ontelbare huwe
lijken op de moeilijkheden, die zich in 
ieder huwelijk voordoen. Als een bij
drage in de voorkoming van veel - vaak 
onnodig - huwelijksleed, stichtte de 
NVSH in 1948 cle eerste Huwelijks
school, gevolgd door vele andere scho
len. Op het ogenblik worden in Neder
land aan een tiental huwelijksscholen 
lessen gegeven over alles wat met het 
huwelijk te maken heeft. 

Practische hulpverlening 
Op het gebied van het geslachtsleven is 
niet alleen voorlichting noodzakelijk, 
doch ook practische hulpverlening. Deze 
hulpverlening wordt verzorgd door een 

exploiteren van consultatiebureaux voor 

geslachtskur1de. Deze stichting heeft in 
een twintigtal plaatsen van ons land 
consultatie- en inlichtingenbureaux on
der de namen Dr. Aletta Jacobs-Huis en 
Dr. Jan Rutgcrs-Huis. Door een staf van 
bekwame artsen· en specialisten wordt 
aan deze bureaux de hulpverlening voor 
het gehele Nederlandse volk mogelijk 
gemaakt. 

Wij raden u, in uw eigen belang, aan, 
onderstaande strook zo spoedig mogelijk 
in te vullen en toe te zenden aan het 
Hoofdbestuur van de NVSH, Postbus 64 

te Den Haag. U kunt op deze strook 
vermelden of u als lid genoteerd wenst 
te worden, dan wel nadere inlichtingen 

zusterorganisatie van de NVSH, de of gratis proefnummers van "Verstandig 
Stichting ten algemenen nutte tot het · Ouderschap" wenst te ontvangen. 

Korte tijd geleden verscheen de tweede druk van het 

HUWELIJKSBOEK 
van dr. Abr. en dr. Hannah Stone, nadat de eerste druk in minder dan geen tijd 
was uitverkocht. Hieruit bleek, hoe groot de behoefte aan een dergelijk, eenvoudig 
en uitstekend voorlichtend boek voor jonge mensen is. 

Het Huweli;ksboek van de NVSH i.t een Gezinsboekl 

De omvang van dit boelc is 243 pagina's, gebonden in linnen band. De prijs 
bedraagt f 3,90. 

Zendt uw bestelling op dit boek zo spoedig mogeli;k in! 

Af delingen: 

Winschoten 
Winterswijk 

IJmuiden 

Zaandam 
Zaanstreek N. 
Zeist 
Zutphen 
Zwolle 

Cousultatiebureaux 
::iin gevestigd te: 

:\111sterd11m: 
Keizersgracht 718 

A11eldoorn: 
Stationsstraat 56 

:\rnlrem: 
Driekoningdw.str. 22 

Den Ilaag: 
Bilderdijkstraat. 39 

t:mmen: 
\ Vestenesserstraat 11 

Grm1ingen: 
Darnsterdiep 65 

L.e,mwarden: 
Raadhuisstraat 13 

Lr.iclen: 
Papengracht 26 

Rotterdam: 
Heemraadssingel 1159 

Vtreclrt: 
,veerdsingel W.Z. 10 

Zaandam: 
A. Panlownastraat 28 

Zwolle: 
Korenbloemstr. 48 ben. 

Voor de 
hulpverlening in 
andere plaatsen wende 
men zich tot het 
Hoofdbestuur, 
PostbU5 64 
Den Haag 

Ondergetekende, ......................................... : ............................. . 

Adres, ............................... ; .......................... · ....................... .

Woonplaats, ........................................................................... . 

wenst: 
* te worden ingeschreven als lid van de NVSH.

* nadere inlichtingen omtrent de NVSH te ontvangen.

* toezending van enkele gratis proefnummers van het maandblad Verstandig Ouderschap.
* toezending, (onder rembours * bedrag is per postwissel overgemaakt) van het Huwelijksboek

van dr. Abr. en dr. Hannah Stone.
* Doorhalen wat niet verlangd wordt.



Voorts kan worden vermeld, dat de CPN geen activiteit 
ontplooit in de N.v.s.H •• De invloed van de CPN-ers is 
nihil. Voor enkele jaren hebben zij het wel geprobeerd, 
doch het bestuur van de NVSH heeft daar direct een stok
je voor gestoken. Het bestuur van de NVSH gaat van het 
standpunt uit, dat hun vereniging een neutrale vereni-
ging is. Einde. - - - - - - - - - - - - - - - -

20 October 19,4. 
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Nederlandse Verenigi�·voor Se.xuele Hervorming 

Reeds in de jaren 1950,1951 en 1952 werd in "De Waarheid" 
aandacht besteed• aan de �ang van zaken in de Nederlandse Vereni
ging voor Sexuele Hervorming (N.V.3.H.).Te oordelen naar da tendens
van doze artikelen ginp: het de communisten niet naar-wens.Zij beoog
den met hun artikelen de N.v.s.H. in politiek opzicht onder da com
munistische zienswijze te bre��en,uiteraard met behulp van de daar
van deeluitmakende geestverwanten. 

Deze campagne tegen de N.V.S.H. schijnt in hoordzaak te z�jn
gevoerd door de :te Den Haag wonende commu.nist 

- -

·· · - - • Nog in November 1953 werd van communistische
zijde beweerd dat, gezien het aantal partijgenoten dat lid was van
de ard. Den Haag van dd N.v.s.H., het toch niet moeilijk moest zijn 
om dieper in die ardeling door te dringen. 

In kerband met het vorenstaande en teneinde een overzicht te 
ver�ijgen van de invloed der communisten in de N.v.s.H., ia in 
de g�ote_gem�enten een onderzoek ingesteld.

-2-
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Uit het resultaat van het ondersoek blijkt dus wel datde 
invloed van de CPB in de NVSH zeer miniem is. Het hoofdbestuur 
beschouwt de Vereniging als een politiek-neutrale. In het orgaan 
"Verstandig Ouderschap" van Juli/Aug 1954 wordt betoogd, dat ieder
een welkom is, ongeacht politiek of gezindten. 

De ID Amsterdam, waar het hoofdbestuur is gevestigd, verklaarde 
de indruk te hebben, dat de pogingen, die van communistische zijde 
z�jn aangewend om de vereniging een bepaalde politieke koers in te 
stuwen, tijdig door het hoofdbestuur van de NVSH zijn onderkend en 
thans voldoende lijken ta zijn 1.ngedamd om een gevaar voor dese or
ganisatie te vormen. 

Na h�t afsluiten van het hiervoren �enoemde onderzoek werd 
bericht ontvangen, dat te Amsterdam op een ?ergadering van de 
CPB medegedeeld werd, dat de CPB in Den Haag een succes had geboekt 
in de afdeling aldaar van da NVSH. De communistische leden in die 
afdeling zouden n.l. kans hebben gezien een motie aangenomen te 
krijgen, w�arin het bestuur werd verzocht de pijnloze bevallµ1g 
te bespre�en. Nadere �e�evens hieromtrent werden niet ontvangen. 

Het totaal aantal leden ven de NVSH bedraagt± 96.000. 

15 Jannari 1955 
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Q!)enbe.re verg:c;.dering !.±'cl. za:mst:reek-lJoorrl VèJ.n cle l,ea.erlanclse 
Vereniging voor Sexuele Ee2."Vorin.in�,o�) 9-ll-195S in hotel ''De 
Jonge Prins" te Yiorm.erveer. 

Code 

Op Woensdag 9 NoveTflber 195'.5 Nerd door de .Afdeling Za.,..1.n
straak-Nooi�a_ van (1.E' Vereniging �roor Sex1.lAle herv0rnüng 
C:'CT! ope:nbarf' -.rergadering beleg(1, 1,c;ac,-r als spreker o:,trad 
nr.A.Storî vEo.n A ... ,.sterdarn.Deze nvor,,1 was toegd.nkelijk tc.:
gen cle prijs vê..n f .o, GO 1,n' r,ersoon en v.10-c·d be zocht d00:r: 
ongeveer ?.70 personen.Ook nu bleek v1eer. dJrt Je invloed 
d·?r CPK o:ri genoemrle afclelir...g belan.r;r:.i. lk 111.:ü_�der wo:rdt en 

· ac,-c .,.,,_eerdei·e anders rlenkpn,"'len deze á.v0nà.en 'bez0eken.
:De avond stond onder leidir:i� van- er: ·:.erd geopcn:1 c10oll" de
voorzitster der a::i:-:eling,

. die zich i:n h&a.r op�ningswoo:rcl vc::cheu�:l.e over r\: gro
te opko'--ist .Zij deelde cnede a.at het verd.f,re wir.te:r_)ro�ré..-"1-
ma. �r)U worden geho:1cler:i te Kro'îlmenie en dat dit zou 'bestaan
1.li.t een lezing va:.: vr0,Js1enarts te A..1nsterc1�i•:1 en toi
slot ee:.: filmavond,we.�:.:i:·i-1 dl? ·s")0el:fil;,i 117.in,Je-..,en V..lll de
str2.<-it 11 zou Wo:!'.'rl.en vertooncl.Tie dë.ta r:é,ë';.J:'O'ï dE>ze i,eidr-; ii,�ro�

deri :�u�_len :pl�1r:...ts bebbP:r:. zullen ;1üder v,orden v�stgr-steld.
Ye:ecl.er werd h?t woord ge3:ever· .:.kn Dr.STOR::: v00"cnoeY:1rl,diP
u.ls o�derv;er;_) �roor deze nvond h::d'! 1ek0ze::'.1: "Larie; verloofd
of jong ge huw cl".
J3ij de behandeling vi:ê.1: dit onder-',eq. glng s:p1·eker uit ,ru.YI

cle he$in.se1f!n vc:;.1 de genoer"cr�e verenig:i.-,,g en liet dui,'l,:,lijk
11:,:r:;�,·· voren korr,en d."'.t z.:i.... de se2,.-ualiteit nit,t allcer1 een
orv'.erdf"el ,ran het huwe1ijk vorma.e en uitsluitend o:p de
voo rtr>lc..11tü13 :i..s gericbt .Eij huldigrle r1e eaa.::�c::ctP. c1'-i.t c3"ê'.:ir
::-!.eéle het ,,ve:r.kel..:i.jk 8Pi!rë-::3 er.1 '�'? �2r:.n�_,-"�;c vü,î� r

1
e r10orsnee

�•c•ns geenszins eedekt v,ë.s er, a�•.t , 1-1E:,le ti::ngevolge v&11 onYol
a..ocnde 1e nnis yc:.n 1:let gesléi.chtsleven tengc�rol,:;2 ·m. n omrol
i:-1oen(1f.' voo2.'lichtine;, ·-"li t tot ('!'1:sti_s·:-' J'2vol.:;211 kon leicle:.'l.
Spreker verklaarde zich "'·r",...,:: cc::1 :·:. �. "):i.�oe::"-�·1xi"0·,�,,1:Lj :k: 11 ··.,J.2::·

in a? .. J..e moc;Plij�j,0c�cn :0r0�:�0D:'!e�?i:-.-d<:>lij�i:: t0t de j�G�'=- o;;
loseirii zouden. 1:0, r>en.l:o. ZlJTt lez.inJ 101ercle�'l �se;·,. :"'0..:..i t:u.: .,:r
:--'.·nl:J.err·e:n hes:):r.'Ok�!"'. C:'i'I n-:·.-,.-.·ii! r,0l:i,.ti0}� ... 0·1�_:;c}� ... -.. c_·,.lr}.
l�-�:. re r.::,t-:..�-:;c ,vr.J..-:1.1 ... ir:i ::7i:�j_..1_ :_;.::-e;r:-;�-:-.0r-tee1 .... .l ··1ct �\-:;c������r va1:1 8€
:ïnc•·:.> -::-0r·en.igil'it:;,bcsto:1.:l f':.r. ;'.;CJ_eëer!:V'i.-� t0t rjfd; stelJ.n:
•r.:.:n ,.rra"ge11, ,!i t:? doo:c· SI)l"t:!cc.;�._"' :1.-:· ·""t- I':: 1.1-;:�c ·.�ïC:<" .. 1cn bEh� ... !1t�t=:lr1.
On-1':':i� '·•eer werd gevr t:,e;rl hoe s::;n�,,}:rc:'.., ,:"öch� over },et opt!·e
..-J:�·::T ,r:�:'. rir.: !'OJ_itir.; in -v(?l..,"'l'.:·:n-� ... -,c .1� rl_:-:: }c,·:-cst.i.t· :1,::;t:.'"'c�'?_:'cr::/'E' ('e
��. 3. s1:!>:1.-<' ... c:ix.1,s te De:ri :ie.E,e.Spr1::kfr keurde dit optreden 
f::O�rl , .. ,,,. :.r 'h&S ,r;:.:n "1eniYl,S rJ�:t �-:.ir;r gee11 sr,:re.ke was Vê.1t uit-
c,,1,-·+.+iy'ü'p-,-, t,�,;::c .. ;()i r;r, .,_�-:co•, Q(:>"1SL� -, ,, Y-,r.ri," n·,•1 � ·,·.• '(' -'

(-
'' °l·J'' .,_.. .. i ..._,_ .. ,.,,.1 .. � -J..t. -•-�' \ ,,·-:...:.·· JC#,.!.• . ..._. •-''-V-.'-.·--\ J..0.\'

...., •-' '-'-• .• ·.·• ,. ' . 
cJ .\..�

1
,J .• J. .... ..1...U 

EC:hreef '1G i11isstr,r.1f.lPD to<=: ,>·c.>:'.! C/:1. ser::saticlust. r,se,le ir, v-er-
1-:,,y_o. ;�et eeu ]ïcl-a::,:::::-ij 7'..0..l! l1ct 1_,:,y,::,:,::, :i..y, !jé,Cr:.tciuhs.Ei� .ii&.f.; 

.. .rë:r: rrtening d.it het '.'vf:,�_Q:'SCb 11.v:e11 cJer ou/:.OI'S Vi.'.ï: rJ.C? c�;:,.,,rbij t'C-
t; rokkny, ·j 01-, .,,·t"r1 .s L� 11 ·,:-,e.i.' SJ' (O c:, .. r,J l' ,,-,,e 1 hr 1 : -,-1"-� �·,•<:, c:, ,·,;:; •' -,,r1 ()0_

.L
, ,1 '·'-

• \,,, 1,. C., .. ..._) 
· ,. , ., .... \i 1 \,.., - .,,1 __ ....... 'O V (,J,. ..... ,, ........ _._ ,__ 1,;,.,._ 

ze 
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ou:�ci,s '"'logclijk zouden \':orr1A!.!. ;:,a.1':Yr-r gE's0hu(J. en a.,;.'.!.� :'lui,.

l:i:nr�eren ci:?r. hetere sexueJ.c op,,oerl_i;_,g �'.'1U'1 '?TI JE:"vcn. 
S:?:rc}:e:c von,1 r1it o:-,tr�_,,ley, s.lthu.ns helan3rij kcr n:,.1'!. (lc con
t:�olf' nI' }.:et si+.t.eJ1 in de �rashi?T.""'1.,wH,Jrv1..in ··n.issch.fie n 10
van ·J1è- 100 :1.::r<"n 'l.'7eri'kr- gEverho.lisl:'err'l, c·, · ()f' awlere 90 �een 
l.:�.st t..:1dden Vd.n inrr,n1ging van de r1oli tie iri hun partim:1:i:: re 
lcvf:'n.Hij toonde 7,ich een v0orstand.er van -r:ieer VTi.� ': o:;"'.l;±;a.ngs
Y') ,:,-·,,_1: n er, ···) zr, J..ij kh <" c1 e1�., VC"'l crEi.J. nok: in ,:1 :.? z. G. j E ugàk.::. ,·n.pc-' �,
bP.tgeen volgens sprPker, hij f:-er! goe:(1r, voo rlichti·,;.:; ze }::u: r!i....,t-1 
tet :�rwilijJ<1,r-ten,<-t1s h • ..r. H,il nr,e:e 1·;enste Z'i'!angerso�':i,ï:: bE
h()c:i:'t -l;e leiden. 
Ook fle overige gestelde vragen 1�:gen niet in het rolitiekc 
Ylé:k • 
. A&n }iet eil,�:e V&D ,"] E: ay:")y;,'I_, c'l: r,ktt, h�evromv vnori1ocffld de 
s1"'reker iroor �ijr1 lezing e11 ging cle vergé..derir:g ui tt"en. 
Dï: &vond 11ad ee11 rustig VPrloor, en hij %'.011,1er},eden c1eàen zicb 
niet voor. 

EINDE . 

60421. 
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1 Onderwerp: Demonstratief congres van de N.V.S.H. i -� -' T - .,, . 2 S M(l 1955

-----·-
·"'' .. _ .. __

Op Zondag, 15 Eei 1955, �q van 10.30 uur ot
17.00 uur in de Dierentuin te 's-G iW'�?i.hage het demon tra
tief __ congres gehouden van de He der 
Seiuele Hervorming (N.V.S.H.). iaalcapaciteit plm. 1700. · 

De muzikale medewerking werd verleend door het 
Haags Symphonie Orkest onder leiding van de heer 

• 
Te ongeveer 11 uur opende de congresvoorzitter 
--------- _ . ..4�:t .... <L<?.,:ggre s • 
Iïî zijn openingswoord bepaalde hij zich sleé1ft's 

tot de begroeting van de aanwezige leden, begunstigers en 
introducé's en tot de begroeting van buitenlandse verte
genwoordigers, n.l. die van �weden, Engeland, Amerika en 
iuid-.Afrika, terwijl van Be'lgie meerdere afgevaardigden 
aanwezig waren. 

Na deze begroetingsrede bracht een vertegenwoor
digster van iweden, Engeland, Amerika en üUid-Afrika de 
groeten van haar leden over. 

Vervolgens werd door de voorzitter die afdelingen 
bekendgemaakt, welke in 11 het plan van actie 11 de beste resul
taten hadden bereikt, n.l.: 
a. het hoogste ledenwinst-percentage had de afdeling

Noord-Oostpolder (107%);
b. het grootste aantal nieuwe leden was behaald door de

afdeling Amsterdam. Hierbij werden geen getallen ge
noemd.

c. de best verzorgde incasso stond op naam van de af
deling SittardjGeleen, terwijl

d. de grootste activiteit voor het plan van actie (meeste
effect bij huisbezoek) was uitgegaan van de afdeling
'ilalcheren.

Tevens werd door de voorzitter be kendgemaald, dài 
het aantal leden op 15 Eei 1955 tot 107502 was gestegen. 

Voor de lunchpauze werd nog door de verenigings-
voorzitter gesproken over: 

/ 
"Iiaatschappij en Sexuele Hervorming". 
Na de pauze spraken: 

over 11 Levensvr.eugde en Sexuali tei t"; 
over "Pers en sexualiteit 11 ; · 

·-, secretaresse van de
afdeling Valthermond als vertegenwoordigster van de 
k 1 e.ine .... .af.d e.l i.og.eJl-,.,e.n 
_ ··- . voorzitter van de grootste afdeling 

lder l!. V. S.II. (Rotterdam)...,; 

lJoor a'I dez� personê·n:··vJerd niet over politiek 
gesproken. 

Verdere gegevens omtrent deze personen zijn 
niet bekend. 

Te ongeveer 17.00 uur sloot de congresvoorzitter 
het congres. 

In de zaal hingen de nationale vlaggen van de 
l anden, waar zusterverenigingen zijn. Op de balcons waren 
palmen geplaatst, terwijl vó6r langs het podium bloemen 
waren aangebracht. 

--------·· ... ··-···· --

- Langs -

------·--
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Langs de wanden van de zaal was veel propaganda
materiaal aangebracht, terwijl in de zaal een boekenstalle
tje stond. 

In de zaal waren tafeltjes geplaatst waaromheen 
een aanta� stoelen. Op deze tafels stonden N.S.V.H.-vaantjes 
met de naam van de afdeling, zodat alle leden besproken 
plaatsen hadden. 

Het congres werd door ruim 800 personen bij5ewoond. 
H� .. t bestuur var! de N.V.S.H. wordt gevormd door:· 

voorzitter; 
_ secretaris; 
penningmeester 

Op �aterdag, 14 l�i 1955, is aan het congres met 
medewerking van de radio-artist Wim IBO een feestavond voor
afgegaan, welke besloten is met een bil. 

· Aanwezig waren plm. 1400 personen.

----------------- ----- - -

EINDE. 
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Datur0: 1-11-1955 

0 "' n • F1· 1ma,rom1 V erC'nigiá,: -v,)O :::· Se:xuele Her"rorrir,ri: ,Af delirLg z;e,-.,:,r:.-n,_1.eJ:'l�.ï,-rp. _ _ 
streek Noord op 14 Ootcto� 10�� 

Datu� ontvangst h.�ricbt: l-11�1955. 1 ,. ..... !""\, J î) }-' : ' '..-, . · 0 u O J 

�-:-- . � 

3 NOV 1955 

--------
----------------------------------_-:_ ..;?-'":;:::;-- ----

Or> Vrij-:!&g 14 Octo�-,er 1955 vond tP. vi'oro1erveer in de ciner,1&. 
80rs0 eer1 ='ilma.,ron�l �lé.tats belegc1 doe.& de Af�elin� _ib.o.nstre�k
l!0ord vE.ri de V eren1.gr;1g vo0 T SeJ,..'Uele ervorn.1.:ng.BJ.J de openinc; 
�as de iaal tot de laatste pla�ts hezet (z�alcopaciteit 350). 
Het 'hetro=' hier eer1 or,en'bé.re =ilrnvoorsteJ.J.ü:g, ,·i.:;2"r-v0cr ?,eer 
,reel � .... eL, .. ngstelli1·,� l-1estond .Eeerr],:,i'f:' yi1::rs0,.,•·)· .. ,."estl?n ,•1pge11s 

nJ.:.2tsge'brP.k w0r:-1(�:n -l:;er1.1gzezonc:er1. 
De avornl. stor.1(1 01,,�e:r· lt=ic1:in3 vc:.n- e.•-:: ·-,erd gco�end dnor I-i;evrouw

· • Zij riep de d.ö.n':Ieziger. Peri wcl-
·-mr··. t0e en deelde rl'leêlc c1at,ir, tegenstelling rnet de gewoonte ,het 

"-'ir1tersei.zoen d.e ze :.,,aal il.et Pe1 ::'ilTTI.avonri werd georend.Reden 
1>,.1::.:!.1i0,:, \�ia.s het feit dat toen ,Je fil, in Rro'T'..'-rte;-1ie dré.i.�,i,1e, zeer 
velf>n teleure;esteld i"'lO':'ster1 ïiorc1_f'n.Zij deelde voorts "'ede d&t 
in het k.der ve.n het viiritcrprogréi-n.,..10.,Dr.Storrn O:!? 9 HnYe"'1her 2.s. 
ir, hotel "De Jongf" l>rü1s 11 Zél.l s:preken over het onaerv:P.rp 11L&ng 
Yerloo='d o:': jong getrouwd".Ook ,roor het nieuwe jc:.èi.r :üj11 reeds 
le7,ingavonder� v<istgesteld, wa,;.l'OV!: .1:· r,adere "!'l.e dec1elingn, zu:!.len 
vol !GE.Te KroT'ln1enie zal dit seizoen e'Tf:'r·E:ens E-er� filr,1avond wor
,1e1:i-� e�.>hnuden.Hi: rnt:i V<:'rkreeg de spreker �mn deze avoud,de Heer 

· uit Amsterdam het v10ord.Spreker -:.restigde allereerst 
àe ti,::.ndP.cht 01) d.r: z�ijns imöe ns v1at 11nare" titel "'Tai1 de ::il··r,: 
"Zii danste slecrits één· 7:orrer'',,)ü: tot slot van de 1,iicenko•if!t 
zou" ·,;"O!'•len vertoond. "H.:,c.:.r éé l'l zor-:e r ge 1u.krc...1c:us s11re :k�r ''":1,.1.'::..J' er 
is gelukkig,zojro"""'mlgr']e hij ,v..itkovn.st.Hij wer;s er op clat <lt" i:n
houi �er �il�,die hi� op�ettelijk nift wil0e bespreken,n�t een 
kenqerkend vnorbeelQ voor het lëi.r.d vr�r. herkor:1.st (�de:n) is ,maar 
ei:in ,rr-(':':rheel� zoals het over de geheJ.e Wl:'reld gëJ.é.:.t. 
lfa er op ge'.'!evm te hC'hbc1, d.c:,t alle mensen,en in het bij;30naer 
alle ou1.ers 0Ci1 r1ir..g gE,H?Er- hehben,:o. l. :het �Pluk v::..n hLl.ll kin
deren, sr, hf't -.;rerli:i.ngEn dc..t hun kiric1eren gelukkiger zuJ.l.er. wor-
den r1o.n zij zel:f,wees de heer: o:r de 7..i. grote war:,rde 
van sexuel� voorlichting,wa.a.racm "'rolgens hem de l(,Etste tijd 
steeds 1"Per acndacht '.70rdt bestP.ed. "Afstappen Yê..1:1 de 0 1.,1.r1e gedd:h
ti:• h:ic ro,-r1.trent en ;·,Ker a,i,néJ.z.cht bestE:1 de-r.. .:i,<.n èe nieuive im'.ichtcr. 
js nodig", aldus srreker,die .,.net enige v0or"beelden op de juiste 
voorlichting we.es en vervolgf:ns de bij 7.ondere üé:tndacht ,r�.n rle 
aun·,ve zigE'n voor geno e"lde ='ilm vroeg. 
GenoE"-.nde fil"'!. ·::erd c1a!':tror) vertoow'I en "!1-::t veel è.l.;.md&.cht g�,rolgd. 
In de pc.uze •:·era. 1net leet 1.u.t::.- der vereniging ec colportef>rrJ. 
Deze aYond. 1)1P.ek het o"!:)nieuw dat ·,,eerdere he zoekers n:k _t tot 
CQ'.""'_,-,,_u11is+..i..sche o�-·1arisati (:•S hch0orden en (le "rere:r:igin6 ook V'.)or

---·-- - ······--------
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een groot deel uit andersdenkenden besta.1::tt.Kenn1erkend was in 
dit ,rerbuna dat b.v. de co11trole der pl�c.tsr;e�'-iijze:n,clie als 
regel r1oo:c als co r.rnur!istisch georic11teerde }H:·rsoneri 1)€l{ë Y111 

st&,:..ndo lPderi geschiedde ,(l.eze keer do0r s:pC'cii'iek n:ü,t col"'.1-. 
"nur.,ist�n �eschiPàde.Oi, !-iet verln0:;i c.q r�.e ,rC'rdere c1Jtwikke
li:ng van hPt ledental z.::i.l .j_Qzerzijds in hP-t bijzonder· Je 
<3.c:md,,.cht v;or!'l.eL ge,;estigd.Tij 1er,s ee:n gesprek dë!.t dr)Or rap
porteur net C'en der dc:inwe,üge liestuursleden werd geYoerd, 
dEElde èeze mer'le dat hE>t é--..d.ntcü ge7'im:e:n dat lid wEi.s w"n de 
áfd<'ling Za.:mstreek-l�oord der Vereniging voor Sexueln. hervor
'71ir,g,ongf,vecr 600 bedroeg. 
De film had geen enkele politieke· insl�g en cvt'nrün werd 
ênige politieke gadachtc ni.:...,2.r voren gebracht of geprop",geerd 
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Op 20 oktober 1955 werd in het "CI�! .:..:r:r'I-ffi.ATER" t� Y,.Jü'J':.i::îl' 
d.e film "VRCi'C\',Dl.G1�n..C.:Il.'...:.:N" vertoont ·fêff ·l·iëhó_e_ve_ van de 
l.EJ)ï--,'çi1 ,.t.:i.,li&D V.bP..El.:IG Il!C VOOR S:::,XUELE }lERVOhl.�IKG.
Deze avond werd door de voorzitter der· E.V.S.H. van de 
aî dE;U.i.,ng K M•IEIT, 

- , - . . ge-
opend. In zijn 0peningsrede zette hij het doel der r.v.s.H ..

uiteen, nE-Lielj.jlc het geven VëJ'l voorlichting op hat sel:)ied 
v�n het geslachtsleven en wees hij onder ffieer Of he+ feit, 
dá.t de 1;. V .S.H. de sterkst groeiende vereniging in t:EDER
Li1.î:D is. 
Vervo..Lgens kreeg de bekende dokter STORI1� het woord, die 
als onderv,erp van zijn inleiding: 11 L,.AàK V �1; U\'l HART GEEl� 
b..1ü.RD1.1JIL" had gekozen, in ,;-,elke inleicling hij de emanci
patie der vrouw heschreef, welke emancipatie gevaren met 
zich meel:lrengt. 
Dokter STORfü wees erop, dat man en vrouw in het huwelijk, 
ook op sexueel gebied, eerlijk tegenover elkaar moeten 
staan, wat hij met een voorbeeld uit de praktijk duidelijl� 
trachtte te maken. 
Na de pauze werd de film "VRCUh.2:FG:iff.SH:.I;l�" vertoond. Deze 
filr.l gaf een 11eeld van de geschiedenis vc:n zes vrouwen, 
welke vrouwen eerlijk tegenover hun mannen staan en zodoen
de de moeilijkheden, die in hun huwelijk voorvielen, op
losten. 
Er was van de zijde van het publiek zeer veel belangstel
ling voor deze avond: het "CITY-TEEAT}�R" was tot de laat
ste plaats bezet ( 425 personen), tervdjl, naar schatting, 
ongeveer 100 personen geen plaats meer hadden kunnen krij
gen. Het publiek bestond zowel uit oudere als jongere per
sonen. 

K a mpe n, 2� oktober 1955. 
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Q!)enbe.re verg:c;.dering !.±'cl. za:mst:reek-lJoorrl VèJ.n cle l,ea.erlanclse 
Vereniging voor Sexuele Ee2."Vorin.in�,o�) 9-ll-195S in hotel ''De 
Jonge Prins" te Yiorm.erveer. 

Code 

Op Woensdag 9 NoveTflber 195'.5 Nerd door de .Afdeling Za.,..1.n
straak-Nooi�a_ van (1.E' Vereniging �roor Sex1.lAle herv0rnüng 
C:'CT! ope:nbarf' -.rergadering beleg(1, 1,c;ac,-r als spreker o:,trad 
nr.A.Storî vEo.n A ... ,.sterdarn.Deze nvor,,1 was toegd.nkelijk tc.:
gen cle prijs vê..n f .o, GO 1,n' r,ersoon en v.10-c·d be zocht d00:r: 
ongeveer ?.70 personen.Ook nu bleek v1eer. dJrt Je invloed 
d·?r CPK o:ri genoemrle afclelir...g belan.r;r:.i. lk 111.:ü_�der wo:rdt en 

· ac,-c .,.,,_eerdei·e anders rlenkpn,"'len deze á.v0nà.en 'bez0eken.
:De avond stond onder leidir:i� van- er: ·:.erd geopcn:1 c10oll" de
voorzitster der a::i:-:eling,

. die zich i:n h&a.r op�ningswoo:rcl vc::cheu�:l.e over r\: gro
te opko'--ist .Zij deelde cnede a.at het verd.f,re wir.te:r_)ro�ré..-"1-
ma. �r)U worden geho:1cler:i te Kro'îlmenie en dat dit zou 'bestaan
1.li.t een lezing va:.: vr0,Js1enarts te A..1nsterc1�i•:1 en toi
slot ee:.: filmavond,we.�:.:i:·i-1 dl? ·s")0el:fil;,i 117.in,Je-..,en V..lll de
str2.<-it 11 zou Wo:!'.'rl.en vertooncl.Tie dë.ta r:é,ë';.J:'O'ï dE>ze i,eidr-; ii,�ro�

deri :�u�_len :pl�1r:...ts bebbP:r:. zullen ;1üder v,orden v�stgr-steld.
Ye:ecl.er werd h?t woord ge3:ever· .:.kn Dr.STOR::: v00"cnoeY:1rl,diP
u.ls o�derv;er;_) �roor deze nvond h::d'! 1ek0ze::'.1: "Larie; verloofd
of jong ge huw cl".
J3ij de behandeling vi:ê.1: dit onder-',eq. glng s:p1·eker uit ,ru.YI

cle he$in.se1f!n vc:;.1 de genoer"cr�e verenig:i.-,,g en liet dui,'l,:,lijk
11:,:r:;�,·· voren korr,en d."'.t z.:i.... de se2,.-ualiteit nit,t allcer1 een
orv'.erdf"el ,ran het huwe1ijk vorma.e en uitsluitend o:p de
voo rtr>lc..11tü13 :i..s gericbt .Eij huldigrle r1e eaa.::�c::ctP. c1'-i.t c3"ê'.:ir
::-!.eéle het ,,ve:r.kel..:i.jk 8Pi!rë-::3 er.1 '�'? �2r:.n�_,-"�;c vü,î� r

1
e r10orsnee

�•c•ns geenszins eedekt v,ë.s er, a�•.t , 1-1E:,le ti::ngevolge v&11 onYol
a..ocnde 1e nnis yc:.n 1:let gesléi.chtsleven tengc�rol,:;2 ·m. n omrol
i:-1oen(1f.' voo2.'lichtine;, ·-"li t tot ('!'1:sti_s·:-' J'2vol.:;211 kon leicle:.'l.
Spreker verklaarde zich "'·r",...,:: cc::1 :·:. �. "):i.�oe::"-�·1xi"0·,�,,1:Lj :k: 11 ··.,J.2::·

in a? .. J..e moc;Plij�j,0c�cn :0r0�:�0D:'!e�?i:-.-d<:>lij�i:: t0t de j�G�'=- o;;
loseirii zouden. 1:0, r>en.l:o. ZlJTt lez.inJ 101ercle�'l �se;·,. :"'0..:..i t:u.: .,:r
:--'.·nl:J.err·e:n hes:):r.'Ok�!"'. C:'i'I n-:·.-,.-.·ii! r,0l:i,.ti0}� ... 0·1�_:;c}� ... -.. c_·,.lr}.
l�-�:. re r.::,t-:..�-:;c ,vr.J..-:1.1 ... ir:i ::7i:�j_..1_ :_;.::-e;r:-;�-:-.0r-tee1 .... .l ··1ct �\-:;c������r va1:1 8€
:ïnc•·:.> -::-0r·en.igil'it:;,bcsto:1.:l f':.r. ;'.;CJ_eëer!:V'i.-� t0t rjfd; stelJ.n:
•r.:.:n ,.rra"ge11, ,!i t:? doo:c· SI)l"t:!cc.;�._"' :1.-:· ·""t- I':: 1.1-;:�c ·.�ïC:<" .. 1cn bEh� ... !1t�t=:lr1.
On-1':':i� '·•eer werd gevr t:,e;rl hoe s::;n�,,}:rc:'.., ,:"öch� over },et opt!·e
..-J:�·::T ,r:�:'. rir.: !'OJ_itir.; in -v(?l..,"'l'.:·:n-� ... -,c .1� rl_:-:: }c,·:-cst.i.t· :1,::;t:.'"'c�'?_:'cr::/'E' ('e
��. 3. s1:!>:1.-<' ... c:ix.1,s te De:ri :ie.E,e.Spr1::kfr keurde dit optreden 
f::O�rl , .. ,,,. :.r 'h&S ,r;:.:n "1eniYl,S rJ�:t �-:.ir;r gee11 sr,:re.ke was Vê.1t uit-
c,,1,-·+.+iy'ü'p-,-, t,�,;::c .. ;()i r;r, .,_�-:co•, Q(:>"1SL� -, ,, Y-,r.ri," n·,•1 � ·,·.• '(' -'

(-
'' °l·J'' .,_.. .. i ..._,_ .. ,.,,.1 .. � -J..t. -•-�' \ ,,·-:...:.·· JC#,.!.• . ..._. •-''-V-.'-.·--\ J..0.\'

...., •-' '-'-• .• ·.·• ,. ' . 
cJ .\..�

1
,J .• J. .... ..1...U 

EC:hreef '1G i11isstr,r.1f.lPD to<=: ,>·c.>:'.! C/:1. ser::saticlust. r,se,le ir, v-er-
1-:,,y_o. ;�et eeu ]ïcl-a::,:::::-ij 7'..0..l! l1ct 1_,:,y,::,:,::, :i..y, !jé,Cr:.tciuhs.Ei� .ii&.f.; 

.. .rë:r: rrtening d.it het '.'vf:,�_Q:'SCb 11.v:e11 cJer ou/:.OI'S Vi.'.ï: rJ.C? c�;:,.,,rbij t'C-
t; rokkny, ·j 01-, .,,·t"r1 .s L� 11 ·,:-,e.i.' SJ' (O c:, .. r,J l' ,,-,,e 1 hr 1 : -,-1"-� �·,•<:, c:, ,·,;:; •' -,,r1 ()0_
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• \,,, 1,. C., .. ..._) 
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ou:�ci,s '"'logclijk zouden \':orr1A!.!. ;:,a.1':Yr-r gE's0hu(J. en a.,;.'.!.� :'lui,.

l:i:nr�eren ci:?r. hetere sexueJ.c op,,oerl_i;_,g �'.'1U'1 '?TI JE:"vcn. 
S:?:rc}:e:c von,1 r1it o:-,tr�_,,ley, s.lthu.ns helan3rij kcr n:,.1'!. (lc con
t:�olf' nI' }.:et si+.t.eJ1 in de �rashi?T.""'1.,wH,Jrv1..in ··n.issch.fie n 10
van ·J1è- 100 :1.::r<"n 'l.'7eri'kr- gEverho.lisl:'err'l, c·, · ()f' awlere 90 �een 
l.:�.st t..:1dden Vd.n inrr,n1ging van de r1oli tie iri hun partim:1:i:: re 
lcvf:'n.Hij toonde 7,ich een v0orstand.er van -r:ieer VTi.� ': o:;"'.l;±;a.ngs
Y') ,:,-·,,_1: n er, ···) zr, J..ij kh <" c1 e1�., VC"'l crEi.J. nok: in ,:1 :.? z. G. j E ugàk.::. ,·n.pc-' �,
bP.tgeen volgens sprPker, hij f:-er! goe:(1r, voo rlichti·,;.:; ze }::u: r!i....,t-1 
tet :�rwilijJ<1,r-ten,<-t1s h • ..r. H,il nr,e:e 1·;enste Z'i'!angerso�':i,ï:: bE
h()c:i:'t -l;e leiden. 
Ook fle overige gestelde vragen 1�:gen niet in het rolitiekc 
Ylé:k • 
. A&n }iet eil,�:e V&D ,"] E: ay:")y;,'I_, c'l: r,ktt, h�evromv vnori1ocffld de 
s1"'reker iroor �ijr1 lezing e11 ging cle vergé..derir:g ui tt"en. 
Dï: &vond 11ad ee11 rustig VPrloor, en hij %'.011,1er},eden c1eàen zicb 
niet voor. 
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Verbinding: No. 12. 

Doss.: 

/,CD/ /.o 11.; 11 
. 

Dupi. ----

Datum: 1 2 ·JUNI 1970 

Bijl.: / 

5 juni 1970. 

Onderwerp: Aanbi�ding petitie door N.V.S.H. 

_.Bijlage: 1. 

Op 1 juni 1970 is aan de fracti�s van de 
politieke partijen van de 2e Kamer der Staten-Generaal 
een petitie aangeboden door het Hoofdbestuur en leden
raad van de Nederlandse Vereniging voor Sexuele Hervor
ming, gevestigd Beatrixlaan 11 te 's-Gravenhage. 

Tot het aanbieden van deze petitie was beslo. 
ten op een landelijke ledenvergadering, welke op 30 
mei 1970 te Amersfoort werd gehouden. 

Tevoren was de politie van 's-Gravenhage van 
dit voornemen, hetwelk omder leiding van 
van het bestuur van deze vereniging zou plaats vinden, 
in kennis gesteld. 

Te omstreeks 20.35 uur verschenen aan de deur 
van de 2e Kamer der Staten-Generaal, ongeveer 35 perso
nen, hoofdzakelijk mannen. Zij verzochten de dienstdoen
de portier op beleefde wijze een der fractieleden van 
de politieke partijen te willen vragen om van hen eni
ge tientallen enveloppen in ontvangst te willen nemen. 
Daar geen enkel fractielid aanwezig was, zijn de enve-
loppen door de heer , ambtenaar bij de 
Griffie __ ·der 2e Kamer, in ontvangst genomen. Tevens werd 
betrokkene het stencil dat in de enveloppen was gestopt 
overhandigd ( zie bijlage). Nadat de heer betrok· 
kenen had verzekerd, dat hij voor het distribueren van 
de enveloppen zou zorgdragen, verlieten de N.V.S.H-ers 
op ordelijke wijze weer het Binnenhof. Enkelen van hen
plakten nog enige stencils op de deuren van de gebou
wen van de le en 2e Kamer.

Gedurende de aanwezigheid van ·depetitionisten 
op het Binnenhof voe�den zich een twintigtal jongelie
den, meest langharigen, bij hen. Laatstgenoemden hadden 
affiches bij zich met het opschrift ''Stemt Oranje Vrij
staat. Lijst 12". Zij trachtten deze affiches aan te 
brengen bij de ingang van de Ridderzaal. Dit werd door 
de Politie verhinderd. 

De N.V.S.H.-ers negeerden deze jongelui. 

--·· · ·-·--·----------
. -----·- ···--------·-----
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Nederlandse Vereniging voor Sexuele Hervorming 

Prinses Beatrixlaan 11 

Den Haag 

tel. 070-832900 

V E R K L A R I N G 

Hoofdbestuur en Ledenraad van de NVSH hebben met grote verontwaardiging 
kennis genomen van het feit dat de minister van justitie geen konink
lijke goedkeuring wenst te verlenen aan de vorig jaar mei ingediende 
statutenwijziging die de NVSH noodzakelijk acht. 

Deze statutenwijziging houdt in dat alle leeftijdsgrenzen uit de statu
ten van de NVSH verdwijnen. 

Met deze weigerachtige houding zet deze regering de absurde politiek 
die al reeds sedert jaar en dag tegenover het C.O.C. wordt gevoerd, op 
consequente wijze door. 
Hoofdbestuur en Ledenraad van de NVSH protesteren· ernstig bij het par
lement tegen deze conservatieve regeringspolitiek, die zich voorts o.m • 
uit in: 

1. het tegen beter weten in goedpraten door de minister-president van
het weigeren van het verzoek van ·een groep homofielen om op 4 mei jl.
de 60 tot 100.000 in de nazikampen om hun seksuele gerichtheid afge
maakte homofielen te mogen herdenken tijdens de Nationale Dodenher
denking;

2. het plotselinge en tegen iedere norm van rechtszekerheid indruisende
optreden tegen pornografie, zoals dat in de laatste week is waarge
nomen, waarmede wéér de mondigheid van iedere Nederlander wordt ont
kend.

3. het door deze regering afhouden van een bevredigende wettelijke rege
ling terzake van abortus provocatus, hetgeen tot gevolg heeft, dat
voor wat betreft abortus provocatus in Nederland nog steeds geldt,
dat de prijs hoog en de kwaliteit in de meeste gevallen laag is,
waardoor jaarlijks de gezondheid en zelfs het leven van tienduizenden
ongewenst zwangere vrouwen in gevaar wordt gebracht;

4. het uiterst paternalistische ontwerp voor de echtscheidingswet, dat
deze regering heeft gemeend te moeten indienen.

Bij een dergelijke regeringspolitiek kunnen gemeenten zich veilig voelen 
op hun beurt de zedenmeester uit te hangen, hetgeen met name in Den Haag 
rond de cexbeurs en de activiteiten van de werkgroep De Kuische Oyevaer 
op indringende wijze is gebleken. 

Hoofdbestuur en Ledenraad van de NVSH doen een dringend beroep op het 
parlement deze regeringspolitiek te doen eindigen en richten zich over 
het parlement heen tot de bevolking met de oproep zich bij het bepalen 
van een keuze bij verkiezingen deze regeringspolitiek bewust te zijn. 

Amersfoort, 30 mei 1970 

's-Gravenhage, 1 juni 1970 

." 
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