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Verbinding: No. 12. 	 5 juni 1970. 
Doss.: 

Onderwerp: Aanbieding petitie door N.V.S.H. 

-Bijlage: 1. 

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

Tot het aanbieden van deze petitie was besloy 
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 =der leiding van 
van het bestuur van deze vereniging zou plaats vinden, 
in kennis gesteld. 

Te omstreeks 20.35 uur verschenen aan de dew 
van de 2e Kamer der Staten-Generaal, ongeveer 35 perso-
nen, hoofdzakelijk mannen. Zij verzochten de dienstdoel 
de portier op beleefde wijze een der fractieleden van 
de politieke partijen te willen vragen om van hem eni-
ge tientallen enveloppen in ontvangst te willen nemen. 
Daar seen enkel fractielid aanwezig was, zijn de enve- 
loppen door de heer 	 , ambtenaar bij de 
Griffie_der 2e Kamer, in ontvangst genomen. Tevens wer( 
betrokkene het stencil dat in de enveloppen was gestop' 
overhandigd (zie bijlage). Nadat de heer 	 betro] 
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 'depetitioniste 
op het Binnenhof voegden zich een twintigtal jongelie-
den, meest langharigen, bij hen. Laatstgenoemden hadde 
affiches bij zich net 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. 

NDE( 



Nederlandse Vereniging voor Sexuele Hervorming 

Prinses Beatrixlaan 11 

Den Haag 

tel. 070-832900 

VERKLARING  

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 weer 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 eezbeurs 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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Met dankzegging voor de verleende inzage moge 
ik II hierbij weder het verslag doen toekomen van 
het jaarcongres van de Nederlandse Vereniging voor 
Sexuele Hervorming, mij ter kennisneming gezonden 
bij Uw brief van 21 November 1952 no 823r - '46. 

HET HOOF]) VAN DE DIENST. 
Namens deze, 

Lan de Heer Hoofdeommissaris 
van Gemeentepolitie 
to 
AMSTERDA M. 

3. Cx. Crabbendam 



No. 823r-246 

Onderwerp: NVSH 

Bplage: 1 
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21 Novemb r 1952 

2 4 NOV. 1952, 
_16 

Ten vervolge op bet dezerzijds, onder gelijk nummer aa U ver-
zonden schrijven d,d. 11 November j1., wordt U hierbij toe-
gezonden een versiag van het jaarcongres van de Nederlandse 
Vereniging voor Sexuele Hervorming, gehouden op 26 en 27 
April 1952 in het Restaurant "De Kroon" to Amsterdam. 
Bedoeld verslag wordt, na gemaakt gebruik, gaarne t.z.t. van 
U terugontvangen. 
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L EDEN-CONTACT 
van de 

Nederlendse Vereniging voor Sexuele Hervorming 

ta.
sTo 

No. 22 - October 1952 
• 

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

VOORZITTER: F. F. Storm. 

Voorts zijn aanwezig: 

VOOR HET HOOFDBESTUUR: C. Nab:.lak, F. H. Kreiger, Meer. R. de Rorie, 
Meer. C. Vossenberplanalt, J. P. Tennis, P. A. sun Hat, D. A. ran den Berg, 
H. Sankt 

"or KASCOMMISSIE: A. Beenakker, F. C. I. Mantel, F. Flamer, Th. Vermeer. 

AFGEVAAHDIGDEN VAN DE AFDELINGEN: Alkmaar. Ando, Amerskort, 
Amsterdam, Antwerpen, Apeldoorn, Arnhem, Asset:, Bellingarulde, Becerwijk, BM. 
sum, Brarusam, Delft, Del/41, Deventer, Dordrecht. EdeArageningen. Eindharen, 
Emmen, Emmer•Compascuum, Enschede. Corinchem, Gouda, Den Haug. Croningert, 
Hoidens, Heerlen, Den Helder, Hengelo, Hileersum, Hoorn, lloogemal-Suppemeer, 
1Campers, Leeuwarden, Leiden, Maastricht, Nieto'', Frerdinge, Nijmegen, Dude 
Peek Purmerend, Rotterdam, Sneek, Stadskanaal, Tilburg, Utrecht. Veendum, 
Verde, Waicheren, Fieringen, llmuiden, Zaandam, Zaanstreek.Nourd, Zutphen, 
ZwoHe. 

Worts vele werkende laden to.w. arven, rerpleegetery en behrerdet, can de 
Stichting Camsaltatlebureaux veer Gmlarhtskunde). 
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ta. 

LEDEN-CONTACT 
van de 

Nederlendse Vereniging voor &mole Hervorming 

No. 22 - October 1952 

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

VOORZITTER: IV. F. SWIM. 

Worts Ain aanwedg: 

I VOOR HET HOOFDBESTUUR: G. Yab►iak, F. H. /Craggier, Herr. R. de Kane, 
Meer. G. Vouenberg•Bandt, I. P. Tennis, P. A. van Hai, D. A. van den Berg, 
IL Snties. 

„of KASCOMMISSIE: A. Beenakker, F. G. J. Mantel, fr. Flamer, Th. Vermeer. 

AFGEVAARDIGDEN VAN DE AIDELINGEN: Alkmaar, Aback Amers/aort, 
Amsterdam, Antwerpen, Apeldoorn, Arnhem, Amen, Bellingtrulde, Berrrwijk. Bus. 

sant, Bnutssum, Delft. Del/sill, Deventer, Dordrecht. Ede•Wageningen. Eindhat en, 
Emmen, Emmer.rompascuum, Enschede. Corinehem. Gouda, Den Haus, Groningen. 
Hadrian, Heerlen, Den Heider, Hengelo, Hilversum, Hoorn, Hoogezand-Sappemeer. 
Kampen, Leeuwarden, Leiden, Maastricht, Nieutv Feerdinge, Nijmegen, Dude 
Pads, Purmerend, Rotterdam, :inert:. Sladskonool. Tilburg, Virecht. Verndam, 
Venk, raicheren, Fieringen, Ilmuiden, Zaandam, Zaanstreek..Voard, Zutphen, 
Zweite. 

Voons tele werkende leden (oat. art4en, verplrepter% en beherrdrv: %an de 
Stickling Consaltadebnreaus %our Ge4131 hukunde). 



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

gehooden op 26 en 27 April 1952 

11. Opening door de Wonkier. 

nominee ache bet eon ungename talk am als verenigingsvoorsitter voor de 
aenwedgen het wooed to voeren op bet lunge ludijkse buishoudellike• congres 
de unrcele wij tot dower gewend 	WU bebben kat veentitdeht stmke de mi.• 
mentawfdlInps to liehandelen, the het trod( her in primalppee reeds eht aarreurd, 
ea do opening diem den ook gencht to 4n op de buWroodeljjke pug van oaken. 
Piet quake unself dat betgeen binnen in one magma onderhevig is can de invloed 
via Idles at em beide factoren in wisselwerking met elkaar 4n. De N.V.SH. is 
rten hounds *mantle in en Uvalde mastschappehlke ontwikkeling. HU Is er nick 
van berme dot Wen nthechien niet kunnen meevoelen dat en voorsitter bij de 
swims In eta kits manna Olds se  gram alley wil zeggen, hetgeen hg good en 

' 	bet. Mktg der organisade aebt. Dat is enrol moeilUk omdat b aim eileen ass 
• peon 	dock ook eh vereniginpveenitter, due min of meet als representatie 

- 	via 31st 	nr. Het zou prattle zUn om wends bijvoorbeeld mensen, die 
eta bet slid vas bun loopbaan din gekomen, eons dies to zeggen wet zU tot dal 
dididlt bobbin verzwegen. Spreker lucent dat die in alle gematiedbeid ook wel 

;usual' la. Me wee is het wel tenalscheiderede. ungesien hij aftredend is, en 
er feel km gebeuren, in verband met hetes= door hem godson Is en gesegd worth. 

'Wanner worth gesproken over de huisbondelijko gang van taken, den 241 er de 
and en de ancient' van de vereniging die de sands ht nage" en dat gene, wet 
op holds littOtono 	oaken linked heeft ultgeoefend. Het meat belangrijke is 
melt,  el VIA die Wanda stork is gamest, en de organisatio en ongedachte 
1194414,111 	waarbij epreker hetinnert aan bet motto van Nabrink: „Op 
 r. 	 Het is volgens specter thane 	na Sc gun de mogelijk. 

;poet headmen met zelfcridek aan de otde to stein. Een volkabe. 
AV die dk 10410 nieunden. =Ben bet hlermede eons sijn, meet niet 

' 

	

	wow diem tenni remitted to sun in idle deka van het yolk. 
inralificede seek retire tot selferitiek en betaking van het 
Au de verankering ago perken gesteld, waarop uitsendetin- 

lit  
bateau in de toekomm niet is te overzien. 

./O■ineMien. wet wij silken djn, mune wij dat doen in het Mu 
ages lird rijn Wet alleen wat wp willen skin. docb wii 
ids. Bovendien aln wg ook wat het grate deel van de 

?;r:! 	 kj As. betwelk nog Wets met ons te molten heeft. Wat die 
awls du am ons stet. dot lin wij  oak. Eon lidangrike 
osteld op kaderceoferentlea, in Vennandig Ouderechap. in 
H.B. en in afdelingsvergaderingen. is wel of due grate 

jtsIngintio veeawakking betoken% en niet betekent dat  wij lets 
sitilipothilt gum= Traeger en in 1945 sick hadden voorgeaseld. 

dm errs lumen wij wijsen op het frit dat groei in weren 
'MO dS &thank Wig suer due word aanvurd door groepen 

rotas
kkwtitp. 	1113 du ontwikkeld tot eon organisatorisch complex ten 

Mine le lib planters of geworden. Er is gees organisatorirch denken 
Al Me baba AMPS Yin bsteden, minute eel grad itch se regelmatig ontwikkelt 
en dat immItionn Y teuidunneade aides. Wij komen flirt meer of en toe bjj 
Amy' at It 411111M op as striklbear Ban, doch wij  ddiven op de dienaten, die 
on tali silt 	 on die wij to (rug ten algemenen outte verrichten. 

• 

In eigen ruimte of klieg kunnen wij met het suidelan niet terecht. Bovendien 
din de mensen aan bepaalde ideein gewend en den kin men niet moor spreken van 
suUdemelan. Natuurlijk Is de auk in feite niet gewonncn. Velen denken reeds met 
en warden niet meer opgeechrikt door suede voorlichting, bewuate gezinsvonning, 
taxed, opvoeding. Hier put goon strijderselan meet, maar de wont om to komen 
tot en daadwerkelijke toeparaing van sextrele voorlichting etc. on eon &tweeter 
bonding ten aanden van de gezinsvorming en de bevolkInppolitielL Ala 
din .4 belangrijk voor de bevolking, omdat wij ons in en and tempo bobbin 
moeten bezinnen op de to verrichten diadem en het apeman, betwelk wjj dear-
voor lawn !open, made uit overwegingen van soehtal.hymenische en paedanogische 
aard. 

Een lid van het Hoofdbestuur, Ir. v. d. Berg, heeft er Task op gewesen dat de 
N.V.SH. toch organs van eon menabesehouwing digest, die acceptahel is root 
htunanisten of vrevinnig proteatanten. Volgens de owning en de rearing in het 
land is dit en overweging, die Act geheel °mat. In eon dicbtbevolkte mast. 
schapnii en en cultuur ale van Nederland wordt men wel gedwongen kleur to 
bekennen, on In vale groeperingen ageren moiler% uitgaande van but menselUke. 
Meent net dat dit voor de N.V.S.H. doorslaggevend is, sangezien de kracht on 
de arsine hornet op de soliditeit van het dienatbetoon, en niet op eon ideologische 
meardsteeltonwing. filet alleen denkt apreker sae het werk op de bureaux, dock 
aok met verhengenis tan hetgeen wordt ludo's door de afdelingen teneinde muerte 
voorlichting to geven sin volwessenen, kinderen, tan de boeken, die an  verspreid. 
de propaganda, die de Ieden buiten het kader der organiutie hebben gevoerd, aan 
V.0„ Wan het work, dat medici, medewerksters, explicatrices hebben verricbt. 
Daarop beret nu one kracht. en niet op eon revoludonnaire idee of elan. De vraag 
Is wel geateld of dose groei niet een kwud felt voor one ken betekenen, medal wij 
din was wij din en niet wet wij hadden winen din. Tevreden kunnen wij sleehts 
sijn over ons apparaat, dat de moeite saard voor ons land blijkt te din, en hetgeen 
perfect functionneert. 

(hue interne structuur dienen wij ook to zien in verband met de ontwikkeling 
daarbuiten, hetgeen tot taking is gekomen in V.O. Er sijn in protestantee kringen 
ohs 'entente en bolanptellende strevingen, waarbd wij eon hr some discussie wear. 
neaten over luensbeschouwing over de mens en sexuele vrasgatukken, die nog 
seen juiste vormen hebben aangenomen. In wean staan de proiestantse kringen 
w him ten op ickle van de technisehe apparatuur en con gemis inn kennis. Zij 
esker= in en colleedeve noodtoestand, waarbij sij ooze help behoeven. Wij mot.. 
ten kelpen en one dasrop instellen, en niet vragen wet iedemen is. Het is nodig 
die verdeelde groep die help to 	Tech dienen wij one te realiseren dot 
silken met bet bieden van hulp wij er niet komen. Dot deal van bedoelda primp, 
dat sick op positieve wijze tot ons her(' emend, o.a. Ds. de ROOF, Da Ruitenberg, 
bebben gemeend sender meet hun Mira in de N.V.S.II. Sc kunnen nemen. in in 
bepaalde opzichten toonaangevend 	Hierin sin rij teleunmsteld blijkens 
publinties in V.O. 

In de flume toekomst sullen wij in getallen denken, die erliter niet sondes miser 
to bereiken sijn els de 65.1100. Wij sullen nithreiding moeten geven aan 	middelen 
en wegen wurmede wij meer men en berriken. Het Mee van Ds. de Boos is dat 
met proeprivorrning mere tr bereiken is. Een oud punt is de jeugd en hosendien 
denkt apreker tan het humilijkssehooluetk. Door een pedifferentieenle artititrit eil 
Met door eon totale maanalr lien% itrit dienen wij ons tot solksbeseging te ant. 

wikkelen. 
Als men de entwikkelinp nagaat en indien gesproken wordt over v•kcre 

dient men wel to bedenken slat ern molutionnair elan wed pretiie i- am to hanier.m. 
dock goon aoden tan de dijk set. Er 	.•en grorpering onmaan waan.m hvt 
maatschap der N.V.S.H. etovIt op het belong dat di bij de organkativ 	i h. 

itieedooie der N.V.S.H. wenst :irk et WIT niet te Isepalen tot rrn pre. nw .h nidinnun, 

betwelk in een bepulde t onjum tour ken worden bereikt. 
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Diarbu Weak men wet,  du  hoe grater bet sehip words, des to grater eisen 
saes er (meld dines to wooden aan de etrunnanskunst. Daarbij is de mogelijk-

Tt held 	dot de idadisten door de practief an het stuur sullen worden afgedron. 
pelt. 	Admen is het betreurenswaard dat de inkier ideologische Rumen minder 
in tel n den demise die can de grate beetnurskabels moeten trekken. Wij moeten 
miter mkt vergeten du 11 in de &andante van bet publiek stun, en onmogelijk 

, 

	

	dilettandmitelt to week kunnen pan, hoe geed bedoeld dit hauteook ken zijn. 
Die 41lettandame is eon gone, hetwelk in een snel tempo moot verdwijnen. Het 
kenmerie van het dilettantism la een gebrek can discipline en een geringsehatting 
van de verantwoordelijkheid. 

' 	in dit verband Ira spreker eon voorheeld peen lndien men een uitgever vrangt 
manlier de mate leerier speelaal over sesuele onderwerpen womb verkneht sal 
men rernemee dat dk In de maanden mull en Augustus is. Opvallend is echter dat 
4 eon sekere pededleitelt vertonen met voetbalclubs etc. en in een zomerslaap 
envenom In de meter ken men natuurlijk pen filmochtenden, eursurson etc. bon-
eless  deck Wks wil en valkabeweging milieu wooden, is het onverantwoordelijk 
ant deb In de nomensmaden Mt te batmen op andere manieren waarop van,  
lidding can bet. Nededandse yolk ken weirdos gebracht, en waarbij in hepaalde 
greeperingen min de jetted mem behoefteu en mogelijkheden zijn den in de winter. 

Het vreaptik van bet diketandeme, wrarvoor wij niemand kwalijk aankiiken, ' 
haste semen ten het bensidipar van hestrurders. De N.V.S.H. is te vergelijken 
met efts poseiplisterd IstdrIff met een utateordirectie en beddifsleidIng. Het is 
mega* gehlehee redeye figurer te Medea om de topleiding te hezetten, en 
kreebten met wildcat& Minted' en scholia/ out bet Dagelijks- en Hoofdbestuur nit 
to Moen. Dena beaten beseffen dat nj vaak edam zijn geachoten en bemerken 

• de druldiende Invloed Vie dRettanten atm de periferic van once organisatie. 
Wij hebbes emitter met d• eonsequenties to maken, soak thane bijvoorbeeld Van 

Hat, die herald was de Merde man in het DA:gelijks liestuur to zijn, rich 
deer de alma die de abiding Rotterdam san hem stelt, all zodanig terug moot 
trekker. Het Hookthestnur gal den ook noratellen het Hoofdbestuur nit to breiden 
tot elf haft. *Plat but Weak. Bestuur in de nesete toekomat tot vijf listen 
ken widen oltlftbreld, en omdat het Dagelliks Bestuur nice de meerderheid van het 
lisehlhirtrer mg Immo. 

Eft modem euritirtede inn het onbezoldigd bestuurdersprincipe is de dwingende 
Meade me alarms phone& ask In prude& work. Suiten die algemene is 
Ike k bet nomhelteillk tim lea de leden.dlenetverriehtingen to verkrijgen, wear. 

- In 4 brackens bar nliepleitthig of meetsehappelijke wholing gesehikt zijn. 
hs het Wee rut de MAIL sullen 14 eater meer en meer gebruik moeten 

pan mama van feehniel, en in disnetverbael amen, juriztens psychologen en 
mien Pedsealeck patitedder entrekken. Het is reeds thane dnidelijk, dat, indien 
de Eisen 'Indeed* ep gang in, wij met de edednistrateur De Printer alleen niet 
kerma veletean. In km hider van de Eigen Ptoduotie hebben wjj ale chemisch-
whalers de beer Greefteveld. 
• Ileiftaplik le seeder sea berme imprimis MIA tors ukgererij en beekenverkeop, 
die op ma .eseamenifie hulk met warden perestigd, waarbij wij niet moeten 
arkteet bet pet In do beabhandel al se slecht. Wij kunnen niet op een dilettan-
tes* niftier films witgever eft digest tekorten op die terrain in to hales. Bij one 
teeth le Net emblem wooed vas bet alleremetare  Wang. 

Ala ds H.V.S.H. de balms ep emanterelele basis eatploiteert, den sal het moge-
Nk As mead en modem andeadei voor ma to laden werken vender nadelig aide. 
Etsfte spedelhatle zel therretiten en het dilettantime wegwerken. Er is een kloof 

, prep de Maeda die de ampshade venracht en die, welke gelevrrd wooden. Die 

ooze organismic dal hij vacatures 

Hooldbestaur er pen tegencandidaten zjjn. l/it mulct de organisatie uiterst kwets-
bear er vernieuwing eau sheen mogeljjk zijn door elgehele afkeuring van het 
H.R. Weld. 

Spreker betreurt de critiek op het 11.8. beheld, die is neergelegd in vonnatellen 
an modes. Het H.B. vat voorstel 8 dan took op als beleidscritiek en ale zodanig 
ail bet in behindeling komen. Het is .order veroutruetend dat men de peneonlijke 
onaacht uit In een streven te komen tot bet vormen ran commingles, welke spreker 
een versnippering van de eanwezige krachten ache en een gevaar. 

Aan de orde komt ook de vraag of wij van de organisatie een bundeling van 
centre moeten makes of dienen to SITENI`n naar uniformiteit en een eenheid om met 
elkaar ten algemenen nutte werkzaam te kunnen sjja Ooze matmen en reglement 
schriken duidelijk voor hoe de afdelingen worden gedelegeerd en de mogelijkheid 
van samengsan van meerders on minderheden. Er is een tijd geweest dat de grime 
afdelingen verreweg de meerderheid der stemmen hidden en gedifferentieerd stem- 

' men was men pre:arch niet mogelijk. Ale de poen het eens waren mate de 
minderheid geen kans. In dat stadium hebben de grate afdelingen een deal van 
bun invloed tins gegeven. Nu ken oak de minderheid aan het woord korner, en 
is bet niet moor nodig voor de kleinere afdelingen grotere invloed to verkrijgen. 

Spreker mkt het noodzakelijk um corral diligent to blijven voor torkenning van 
invloed aan de vrouwen. Hierop is reeds meer een beroep gedaan en er zijit reeds 
ardelingsbeaturen wear hair invloed nverweegt. Spreker beveelt dit punt nog in de 
aandaeht can. 

Hij beet de afgevaardigden ten dr werkende laden en de afgevaardigden van de 
afdeling Antwerpen van knee welkoin, lenevene de unwezige vorrespondenten. 

' In de beer Biran bewondert spreker het meest diens bescheidenheid. Dean heeft 
de administratie in cen zudenige righting gestuurd dat hij eigenlijk alleen zijn 
handtekening ender de stukken hehoat to rotten. In de name toekomm bij het 
houden van tweejaarliikse huishoudetijke congressen en de Eigen Produrtie zol 
05n pulp dubbel nodig Rijn. 

Ook van de verenigingekaseommiissie ken spreker roggen dat op het longer, Hirt 
blijkt in welke belangrijke mate dit college heek bijgedragen tot de lwleid,suering 

ook in adviserend opzicht. 
HiJ brengt de rommisie dunk rn in het hijzondrr de Herr Mantel, die 

aftredend is, dock op een ander.• plasm. ongetwkjfeld zijn kreehten zal green %mor 
de organisatie. Bcdankt verder de ralyreaverslagrommissie de rralementsrommisaie 
en de werkgroep bevolkingavratigstuk. ■ erwelkomt de mtiodigilen van het Muhl- 
keener. o.e. de beer W. Romijn, 	Ieden van het lisofolhestnur on vowel dr 
werkende 'ellen, die lelangsstelling omen en de :ask can de gang houdrn en naar 
hjj vertrouat ook dire comer. 

Spreker mist helms enkele mole lskrsiden 04. de and-%ourzitter van Ilikrnenn. 

op wiens begra(enia het II.B. onlenir- lertegenwoordigil tea.. rn van sir !skewl 
wan dat hij tot op huge loeftUrl de a.tiviteit in de afdeling nal belang.edlina 
volgde, eismede die in het Gewesr rn ark de nieuse scorn ken s"larcl. 

Mist trek de oud-vonetitter van Itottrrdain, van sir dr. 	I van aNfligh.1.1 
minder tragisch run. Seller in spreker sjjn gee■Ispivallif./1. 	r rib jig ■ Ir 
praedjk van het work reek zijn gehotst. %oorzitter %wide het ids een hehoeite d, s.. 
belsapijke figuren te herdenktm. 	st, rat hem verder gehikkig %kir. kreoeer 
Wetkvele Sanweett to zien. boeucl zij roc nirt Reberl locr.tcld 
eveneens voor Meer. de Haan, die Alija ern trouw lwanckqer van IMP' 1.1J.,11• 
kontsten is. 

/Van Metr. van Steenderen-Aba. 	vnorAiner 1n hij 	 Irian hers. 

en 
 

 els een verlrIklig arts mrt ern fins lie in dr Gerwr.kundige 8.1.1.1 
en al. vertegenwoordiggicr van dim college in het iloohliewtinir. 11.•t veoli let •,1.4..•r 
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Km t SesendereaAbas to der vertrekken, heewel de redenen gelukkig verheugend 
Nept hear eon hartelLearwel en eon tot liens toe en vertrouwt dat aij 

Is 

▪  

hue sinus eregesing van 	balauptelling in one weak sal kunnen getuigen. 

Ale Stab* MIA van de vraudering van bet Hoofdbestuur bledt hp hair eon 
elputteritekes au met enneade dew, gluten het benekkelijk klelne fonmut, to 
sundae van de inserlpdet nen quantitu sod quanta. 

Algemene Mededelingen. 

iserestris dealt made een brief van de Hear Rozenbeek to hebben ontvangen, 
meek dem undo* islet um de uhnocliging tot bewoning van het congeal gehoor 
to bake Imams gem in vetband met familleomstandigheden. Hij heeft echter 
tau Masi dgempreben flat dese hem op de hoogte sal houden van de werigingen 
an godsends loth be de aftwerking van de regjementswesIgingen te kunnen helpen. 

Veerleging van de preeendelent untruly: SI afdelingen. 

Vaorsluer herinnert er au dat voorstel 8 tall worden behaudeld bd het algemeen 
heleid. Voider is er to verwachten eon vooratel tot uitbreiding van het H.B. met 
twee le&m, wurbe het H.B. heeft gedaeht aan: Griep en Rietveld. Voorlopig sal 
Tennis in het Dageleks Bestuur pleats Re12013. 

13. Benoeming Stembureau. 

Ala laden van het stesabureau wooden gammen: lumens het Hoofdbeatuur Mevr. 
Veen:therm worts lkisaggg uit Amsterdam. Mevr. de Puy uit Rotterdam, Mevr. 
Tea nit Hileersum ereveld uit Utrecht. 

14. Aanwijaing Congreevenlag.commissie. 

Memos wooden nag:ewer:en: Mantel, van Gemeren en Neijhof. 

15. Informatieve bespreking Jaarverelag 1951. 

I. Isarveralag Seeretaris. 

Ems &Amen (Amsterdam) informeert be do secreted% near het until abonne's 
40009op de Pere- on Deeumentadedknet en of dit toe- Jan wed afneemt. 

Knipe (Groningen): In het venlig van de secretaris heeft de afdeling huiten de 
opeenusting van de gewasten pane enige unduiding omtrent de aetniteit willen 
den. Er is verder Wet gesproken over de intentationale betrekkingen en het inter. 
nadolsall eusgres. nuke verder het Hoofdbestaur er op attent det op pagina 15 
van ledeneentaet No. 20 in de recapitulede 40 nut afgedrukt in pleats van .16. 

Naltriolt dealt van Sehagen rue, dat het annul abonni's op Pedodi 310 bedraagt, 
on dat dit and vrij etabiel ie. Het sou inderdead prettig sjjn geweest eon verslag 
van de verriehtingee van de gewesten op te nemen, dub er SUR flirt voldoende 
puma be het Ifooldbestnur binnengekomen. Misechien lukt dat voor het volgend 
vermin eel. De gunmen houden bet lloofdbestaur wel op de hoome, dock er gen 
et 	gwakke breeders ooder. Momenteel njn er de volgende gen emen: NOOld• 
H 	Hoard, Noord•Holland Zaid, Zuid.Holland, Gelderland, Drente, Groningen, 
&id Limber& Overijssel en Gooi• en Easdend. Amsterdam, Den Haag. Rotterdam 
en Utreeltt sin met Inn rayon geweeten geworden. Over het internationale week sul-
len door de \emitter nog mededelingen wooden geclaan. 

Voortitter clerk mode dat het de bedoeling is he punt 16 nadrre mededrlingen 
over de intemetionale hetrekkingen to doen. 

b. Jaarverslag Penningmeester. 

Meer. Nabrink (Den Haag) vraegt of het de bedoeling is oak in de afdelingen 
tot teen uniforme boekhouding to komen.. Zij meant dit bit ten pear passages van 
het accountants:vendee to mogt.n opmaken. 

Penningmeeger merkt op dat vii teeth enige jaren hezig zijn tot eon uniforme 
hoekhouding to komen. De reden was dat er veel vergissingen werden gemaakt. fit 
jaar is er reeds eon betere stoat. Het volgend jaar sal er wellicht eon vergelijkbare 
stoat van de afdelingen 

c. Verstandig Ouderschap. 

R'oettenburg Mourn/ brengt minket. ell afdeling de hartelijke dank over voor de 
redigering, welke seer is yerbeterd. 

d. Werkgroep Bevolkingsvraagstuk. 

I Plus (Amsterdam) informeert of MI h. t punt bespreking beleid lloofilbeguur nog 
gelegenheid zal zijn op doze koestie terug to komen. 

Voarritter zegt toe dat dit hij het aluemeen hrkid nog mogelijk is. 

De punten 15e Accountant on f Ka..otornis:.ie geven gem aunkiding tot idol.. 
maties. 

16.Bcspreking Beleid Iloofdbestuur 1951. 

Secreturis geeft eon overzicht van de mesh- vier maanden van 1932, ler..ijl dr 
voorzitter het international.. work %our tijn rekening zal nomen. 

Nutrink dealt suede dat in de definitirve beschrijlingshriel reeds iet- mer 1.1 
jaar 1952 is geared en toekomstplancien zijn ontvottod. Wij kunnen egret dat .ij 

7n.000 laden dicht zijn genaderd; .1% er eon maand of Noe sal lit ten 	zijn. 

Wijst op ten hunk op pogina 3 van ledeneontact No. 21, .aarbij in het .taatje %an 
dr groei Dordreeht i, opgenomen al. No. 6 hrtgeen 	zijn Haarlem. %erglor i- 
getraoht do simatie sun do twee grunt-te afdelingen nadir to preeisoren. helgeen 
nog Met geheel is gelukt. Met name de eemvang van hot rayon Rotterdam is nog 
flirt ;wheel Grist, doe,' de volgende keen sat sprekrr nog 	 zijn. 

Kampen, flat in 1946 lid Zwolle 1.410orde, i.e thans sect.. 	 ran 5.11.-tandiae 
afdeling met T werkende Wen en 100 heaunstigende leden. In ..nork 	isij 

moeilijkheden gehad, aangrzien dear de afdeling ont ,,Ott matt .1raaide. e II Writ 4, P- 

u-egging, zakte de ofdeling in olkaar. Er is no oehtor 1,11 nieao be-Mute 	:".11....k 

prijkt opnirtiw op de lijst van de afdelingen. Hilda- is het lloordis—toor ides z.• 
ulaagd pen hosluit %an hot laatstr "limn- nit to 5.1oren n.l. 1.1 ..thn.11-trlh.tt , .01 

ern landelijk manifest. Er zijn eel pogingen in oleo• ridniteg 

onteserpen moesten dr ern nu dr slider unrarn tertnaln•u../.4.n. 

%Vat tie publicaties sangaut ziet het er 	'lit. In 19:i1 
nijkr publicaties verschonen. Rinnen enkele woken Lan de qmli.• 	Ili 	m t 

&las: 1 I owl us printn.nitn. in NrIlell 	 :misers .11/ pi. 	/"..1. h.l•n•1  

heat Dr. %an Ent& Bun, het mann-. rips .t.ingt.lmnIrn ter 	 in In t 
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SemmleremAbas to glen vertrekken, hoewel de redenen gelnkkig verheugend 
-111m .181 soopt'imer eat leartdijk vurwel in an tot dens toe en vertrouwt dat gij 

Ee lkasr,alsmee onesedng van bear belangetelling in one work tai kunnen getuigen. 

taro, w de waardering van het Hoofdbestuur biedt hi) hue een 
Mk met euncede dem, soden het betrekkelijk kleine format, to 

'imieitirm swig isscripde: non gamin's aid. 
• . 

kj  , 
"̀t7s 

l''',7444Mitilt 'dealt tads een brief van de Hoer Rosenbeek te hebben ontvangen, 
yfep metecledt Met man de uhnodiging tot bliwoning van het conga gehoor 

. :111"11111Olegiormitet 	in verband met familidommandighedeo. Hg haft ecbter 
legli Mad ofaalproloen dot dew hem op  du hooeyailhouden van de wijeigingen 
sitelmdsimIs tab bij de ultwerking van de reglementswifsigingen to kunnen helpen. 

• VeitWhig .van de plosentielost: 'aanweeig 54 afdelingen. 

resreimer bafanert er lean dat %monad 8 sal worden behandeld bij het algemeen 
7: beiliid. %the is a to verwachten een mama tot uitbrelding van het H.B. met 

Mies ledak,' waarbij het H.B. beefs gedacht lean; Griep an Rietveld. Voorlopig sal 
Um& he let Dagelijks Beaune plum neaten. 

.13. Bettoesning Stenibureau. 

Ali laden van bet atembureau worden gelmen: namene het Hoofdbestuur Meer. 

Tat eh 
Vettenherrive=y4ftir Amsterdam Mew. de Puy uit Rotterdam, Mevr. 

eld nit Utreat. 
• - 

14S - 	'11,1121viling  Colipesrerelag•conunissie. 

Ifirittildar,werclen aangeweeen: Mantel, van Genteren en Nei.jhof. 

co1  ' V;  /aftwitatieve beepreking Jaarverslag 1951. 

'' 4.°  ./10■1001.100181  Senetaris. 

...1161Nak as Dimannentstiedienst en of dit toe- dinfneemt. 
10i4jkliaitert antsterdetn) informeen bii de seeretaris near het alai alsonnex 

• miti.„1„..dlladreaufuh Inhet wallas van de seamark been Jr afdeling beaten de 
parer ening sandoiding moment de activiteit willen 

i677—‘3119khe 	Ppraicen over do intentationale betrekkingen en het inter- 
oftwisailessitik Maki ',elder bet Rooldbeetuur er op attent dat op pagina 15 
as kdenrielmeet Na. 20 in de recapitulate 40 Mast afgedrukt in plate on 46. 

Neirieii ask ass Schein mee, dat het annul abonMe op.  Pedodi 310 bedraagt. M la at allmml tr0 *Wel is. Ha note luderdsad pretdg zip geweem een verelag 
an 411. Miladdlcursimm, _ 	 newest= op te Naomi, dab er zijn niet voldande 

.111080"alvi, la 	 hhuteutteksneem Miaachien lukt dat voor het volgend 

"Mier
allis Inteders seder. Momenteel din er de volaude neweolen: Nard'  

s . 	. 	De oterenen hoiden het Horidbeetenr wel op de boogie, doeh er Rijn 

Ifismkn...e_ailesadliallend Zold, Zultiffeiland, Gelderland Drente, Groningen, 
20111 	 en Gaol- en Eamlond. Amsterdam, Den Haag, Rotterdam 
as Olasitlitilli t7;87=reyme gowns= gewordem Over bet internatMnale werk W-in doer de amities nog mededellnges worden gedaam 
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Voorsitter dealt made dat het de bedoeling is hp punt 16 nadere mededelingen 

over de internationale betrekkingen te duen. 

b. Jaarverslag Penningneester. 

Mere. Nabrink (Den Haag) vraagt of bet de bedoeling is arkin de afdelingen 
tot een uniforme boekhouding te komen.. zit; meant dit bit een pear passages van 
het accountantsverelag to mogen opmaken. 

Pennine:enter merkt op dat wij reeds enige jaren bale din tot een uniforme 

hoekhouding te komen. De reden was eat cr %eel vrrgissingen wrrden gemaakt. Dit 
jaar is er reeds een betere sleet. Het volgend par :el er wellieht een vergelijkhare 
stain van de afdelingen zijn. 

c. Verstandig Ouderachap. 

roestentourip (Hoorn) brengt namen. de afdeling dr hartelijke dank over %oor Jr 

redigering, welke leer is verbeterd. 

d. Werkgroep Bevolkingevrnagsluk. 

,do Pis (Amsterdam) informeert of hij het punt hespreking 	llooklbestuur nog 

.09"  gelegenheid zal zijn op deze kwestie trrug to komen. 

Voorzitzer zrgt are Jet dit hij het algemeen !Avid nog mogrlijk is. 

De punten 15e Accountant en f Kascommissie geven recn atudriding tot infor-
matics. 

16.Bcepreking Beleid Hoofdbeetuur 1951. 

Sceretaris geeft een ovemicht an de Perste vier maandrn van 1952, tersiji k 
voorzitter het internationals werk vow zijn rekening tel nemen. 

Nabrink deep made dat in dr definitirve benehrijvingebriri reed. 	Inrr het 

jaar 1952 is gazed en toekomstplannen zijn ontvottwd. Wij kunnen zeggen dal wij 
de 70.000 reden dicht zijn genaderd; user een maand of Inc.' cal dit ern fait zijn. 
Wijet op een foutje op 'maim' 3 van ledeneontart No. 21, waarhij in het •matje van 

de genii Dordrecht is opgenomen al,: N.. 6 hetgeen nmet zijn Haarlem. %enter i-

getracht de Amalie van dr twee grunt-te afdelingen nailer te preriseren. hetgeen 

nog niet geheel is gelukt. Met name de omvang van het rayon Rotterdam is nog 
niet geheel juk, dock de volgende Leer /al sprekrr nog critiseher zijn. 

Kampen, dill in 1946 bij Zwolle Isehnorde, is thans wedernm een zelf.aandige 
afdeling met 7 weekends laden en 100 begunstigende laden. In Sneek 	wij 

morilijkheden gehad, aangrzien dear de :adding ant (.1.n man draaide. en loin ill /V 
wegging, zaktr de afdeling in rlkaar. Er is nu efhter sett 1111.11M I.1,111111. 	'sneek 
prijkt opnieuw op de hint van dr afdelingen. Urines is het llooldbestutir ni. t ge• 

tdaagd ern besluit van het 'same 	uit tr %wren n.l. het 	;;; en-tellen tan 
een landelijk manifest. Er zijn tie! 'mailmen in drat- ri.hting gedaan. der 11 
ontwerpen morsten de een na de ander worden trruggeuezen. 

Wat dr publicaties aangaat slut het er cued uit. In 1951 riin reeds 	Mang- 

rijke puhliraties venwhenen. Rinnen enkele waken Lan dr AllIfir van III Vm Find, 

Boast Ahortus protocatus in Nederland. orgemort gezien worden. toil- L. Lend 

herb Dr. Ian F:mde Roan het manuscript amgehoden ter indegeldwid ran In 	r• 
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Ares pit Init111.000eto lid, He is een Pretagrbice doorwerkte studio. Verder kan di  .innoini• iggielskagf pedal gedens, dat Menem enkele waken een goad-
vitiae PI ;Proebijnen van het hod*: Jimmie, wear kom ik vandaan". De 

ad amauchliaZra beudente gent' rdret 1=ahttaltil"Itteeefbet .revridkem was  rhea! 
Osman In let teepee dot de verkospeplpaibeiten sullen verbeteren. Vestige 

do eandeeht rosids stalk van Teeth Jilin an Bouwland", seer geschikt veer 
- an kin venlig van do -.114 . kadereeiferentie fgehouden op 10 

,Ditemnbir MU). Verde, is In het bezit eon bet Hoofdbestuur de aorta drukproef 
.. in  in  • node wan De. Schenk, zemniarts, over voorliehdng veer oudere. Het 

• ' 4inedsc met de 12e kedereonfereittie nil blase eon mend in one beet din. 
." fl tip Seeker in de bedoeling van het Hoofdlbettuur In 1nli een studie-weekend 

. . 	, 	, in Ammeisert to beads net goseleeteerdernesiewericers, waarbf wederom een hemp.  
; • • • • . ep 'di ridelinger ml worden gedaan. lint onderwerp sal sijn: huweligmbemiddeling. 
r ---  . , 	• e.-. r '?... ' . • 	• imagiser sal rieets opleiden, waarvan een in het Noorden werk- 
.' .-..., ' .• • . per PI sin. Verdes beam het plan tat es •overier met chefs van grote bedrijven 
i• sic  ' densameltspplien, walk merles vergelijkbaar sal sun met het predikantenoverieg. 
, •....., 	. 

011111001501e5 elk er oak. In dit verbena elflike speaker de unwmigen op bet hart 
" nts.On. noels onlirgs in eon middelgrote Aiding is gebeurd, enigerlei advertentle 

teltbiteeen of ear surliest uit to gun, &wrens ern en ander aan het Hoofdbestuur 
1  • .. illeuregeedkeezielt is irereeleitd. Zoals geserd is chi in een afdeling gebeurd en het 
'• ''.":' 	us' verenIgIng f MO,— (ekes'. 	• ,.....   

• 2.  Met bet disessienrsuan is het niet good span. One kader is niet best en dat 
wraskt Wei In bet disaassie-orgaan. Dr reedewerking aan het orgaan is wee geeing 
swiss& Er s1 no eon prod wooden gensten door het discussie-orgaan voor dole 

. laninblen in bander to geven van de dioeursiegroepen. De eerste keer eel dit in 
...,- A Austardsen gebeuren, wear in de redartie sge gekozen: Morn. v. Schagen en de heron 

. Plea te Vat 't Kamp. Ala dear nununens geed sijn, den ral de redactie each niet .. . 	10 Amsterdam Riven, dada veer de rolgeade dole nummera near Rotterdam pan. . •• 	Deane al verde: warden geden aan de de redactie sal worden . gegeven. - 	. 
•• Voider is er ear klacbt. Er worth nog steeds slecht gereageerd op eirculaires van 
bet setinprisat en bet Brunt. Om zirls te beseherinen tegen de mededelingniet 

." bask bet Hookibeetuur can elke eirculaire een atrook laten makes, wa.lh8 do antrum' vu de cireulaire wordt bevestigd. Dere stroken komen nog 
steeds oneekkande Moen. Het is noadzakelift de circulairee to behandelen en de vittlempt P beemtlgea. 

Voorrimer vertelt dat het internationals werk in 1951 is vastplopen. In 1952 is •or sun entails weeding in sekomen. In 1948 is de renue grote intrmationate confe. 
retire sweat; vamp wo ooh aanwelis waren, gehouden in Llteltenham, pear in 
ICI Htnekkihn se semi is gegaan. De sewerage groepen interenseerden sick 
owe bee eleereeen "leeks veer vreattindrken van geboorteregeling en Wreaking. 
One damp* Leek geprobeerd het accent starker to legged op het vaorlichtingswerk. 
Er is ad sag esunnissie somengereeld, wands Dr. van Emde Boas en !meeker sitting 
Lebbes. De spiracle was een Weiner , oderende voor 1952 voor te bereitien en een 
Matsu veer de Internationale organkatio Os entwerpen. In dean commie/de is acherp petredent  

on seer betekenia for te kenese an snuck voorlichting en opseding, 
en eon Were verspreiding van de principle kedge de geboorterepling. Verder Wan 
hat de wens dat de orgenismie gebaneeni an warden op vertegenwoordigers van Ian-
drake organised= es nice op prominent% din Wm landeliihe erPeledie verteeee-
waardres Er 11 ved svelte geshan sou bat heeds van de volgende international, 
eaderade In an load. Hee dirhter 1952 adder nadarde, bee minder men ended was de gemmeade paten  to asavaarden. Tweesaal is er een programme aangeboden. 

Lim

dash er is bet 	Geen peke! enfarendeopreeramma niacin ails =lade een as veassame pet ails sagnele hereunder berates Het woord ,..ex" kun seen 
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genade Auden. De Engebe organisetie is nog net verder den gebnorteregeling 
Amerika scheen eerst setae te pan, dull later Meek dit persoonlijk te Mkt. Zweden, 
dat een elan product'. beelt, wilds de guns' van Earthed en Amerika niet vet% 
spies. De conferentie sal in 1953 in Zweden worden gehonden ter gelegenbeld van 
het 204ern bestaan van de Zweedse organisatie, wurbij onderwerpen ale Wereld-
bevolking en voedselbronnen aan de orde sullen komen. In verhand met het een en 
ander hebben wd one gedistanrleerd en sal aan de Internationale Congresfondsen 
een andere bertemming warden gegeven. 

Het Is vender gebleken dat de commissievergadering van dit jaar pound is ge. 
maakt in het vacende.misprogramma van Mn. Marg. Sanger. Dear heeft het week 
gemeakt en gebroken. Een conferende sal warden gehouden in Bombay, sinner een 
plamselijke afdeling fs geboroberdeerd tot The Indian Planned Parenthood Organism. 
ion. Wij hebben telegrafisch geprotesteerd, dock bet secretaries' in !Andes limb 
gezegd dat het verkeerd pat. De publiectie van het News on Population and Binh 
Control wordt gefinanrien1 moor oak geherl geredigeerd door Mrs Sangre. Wel 
%Turkt mode to werken met Mrs. Sanger en afgevurdigden tP Rouen near Ind n. 
Dear ontwikkeling to severest], en knowl pij in de commissie blijorn, hchirn eij nn.. 
van het werk gedistancieerd. In 1953 rail getraebt warden in Stockholm belangetelling 
te vinden veer one ideoin. We hebbrn nel bet 'plan om tot een zelfstsndig contact 
met andere leaden te komen. 

Het eerPte land dat biervoor in aanmerking komt la Duiteland, betwelk rehire ern 
t.haotisch heeld vertoont. Organbusties in publiraties zijn nirt attijd representalief. 
°nide' er mermen individueel werkzaam zijn. Met de Deeese huwelijkaschool hehben 
wij contact. HQ een nleuwe mndeadeleonierentie sal dit punt warden bekeken. 
Zeal. gehoord eijn de (Mien intake het internstlonaal contact betreurensPaardig. 
Het is nu verkeerd en vastgelopen en de N.V.S.H. sal in doze richting wiser niet 
meegun. Hopelijk sal in de toekomat contact mogelijk 4n over occur!, vonnlirhting 
en opmeding. 

b. Verstandig Oudetschap. 

Aangesien de beer Constandee op Zombis Diet aanwrzig kan zijts, krijgt dit punt 
voorrang. 

	

lineeing (Den Haag) went omens .te afdeling enige opmerkingen 	make's. ,lie 
niet alp eritiek bedoeld zijn. In de jaarsergadering zijn twee motile& din bet beleid 
van de redactie afkeurcien, sireworpen. Ern ass.;•al opmerkingen van de minderheid 
sullen echter near voren worden grbraeht. "mast er misachien dergrlijke opmrrkingen 
leven onder meerdere laden der 	Bovendien herft de redarteur grlegenheid 
dear zijn tuning over te geven. Op het !waste congres !weft do redartrur torgrpegti 
venerhlllende meningen inzake het bruslkinguraarduk aan het sword t.• laten 
komen. Volgene de minderheid is di' niet gebrued. In V.O. zijn herhaaldelijk artikelen 
oven de overbevolkingathenrie gepublis errs! wader dat anikelen die de unjui4heid 
van doze tbeorken aantnonden, zijn opp1.110Men. in elk nummer zijn artiluden aan 
te wijoen, waarin de overbrvolkingsthr  • • z.. nirt peordelijk Porslt nungehnnorn..lan 
toch wel atilzwijgend wordt grareeptrerd. En dr mine Inwhnuoing .1■ Er lit ‘raag-
ntuk van de Russische schrijver Iljin i. aan het slot door de rettm tour unjust weer- 
gegeven. HQ Reknit n.l. dat dc rijkdon 	11 der aarde onhevren41 zijn. 	men de, 
djkdommen !icier lerrt benutten do.s trAnisehe vonoisten ate- In elk coral i-,  
quintemens van het artikel van Iljin orggelaten. Drze hrrft be■Ineld d.,t ..r1) 111.P. 

beheereing van rijkdommrn in ren kaidtaliqi.ehr tverrld nirt ningelijk 	h .1...  Le- 
in een maatsrhappij wiser bet knoitdlisme nirt 'neer he,.titat. Het 	.tand. 
punt is bier gen.-end en de minsirrhe:d um we' %Mien us ten it t.01 %.u, .h.igrInk,  

artikelen zijn binnenstekomen en nine peplaatnt. Vaorts ror.tateerl de/e rnindedwid 
eensildige belichting intake Freudiani.m,  en Existentialismr. 



' Is de tweeds pleats veetigt de Aiding de misdealt op bet artikel von Tennis 
. . iii (aglow' van de =Mirada in de 11/s&eal. De artikelen .slin met veel 
: . bpsagigrnis plea ea =anon pecie,,keVteiten, Newel 4 doe bet Mete 
• salmon% NVE op intremBesatende artikelera HS sodkel van Tea= seem tend str5d.  

sw'el'l lwa liar 'Amen overbodig was no von deb of to slamr. Has betide bier 
., . 

	

	eselratie vas sieverstand ea een order were rd was soft on moomilik gime= 
' Oak bet desdpunt van bet Hoofdbeetuur raids( near ram pbracbt. Dear Haag doet 

=masa bet newel lets mem aandacht us de ntogelekbeld tot btetelliag van do 
bessi.weer V.O. to =soden. 	 . 	. . 	. 

; - • ..'lhersilser Melt bewildering visor de wiloo wean* Hafting demisoz=nrer 
• M. IPA .11/1104 drab 14 eel bet op -pole =Ilea, Inaba 	- 	• , 

• deer.* inhalstbsid =I ass wen wordes gebracbt. H5 pelt de reed de delepde 
. as moos Wit melba dm at asogelijk is. 	. 	 . 

Preesii alaariem) kan sateen lof uitbreagin voor de redacteur en de W.W.W. 
 . 

• 
. :Hetneini elteaterimaJ. meant dat aan bet vraaptuk oproeding met 26 kolom in 

' 1951 trawandi sradads is bawd. Wien *pekoe mag ingun op de inboard van 
' de IIIIIIMIIIII tan 1952 wilco its op eon enfold gedrukte sin in het Aprilnummer over 
de ddelsekeraboadini wee= mat: „ 	de N.V.S.H. is term:hi voor eon emend 

. . . namegame howellir. Veer :over de 'Mains behead is. heift de N.V.S.H. sick ten 
epdelie van dit pat mega op dare wile° uitgesproken. 

..' _soil= Saves (Amsterdam) desk mode dart de adding user goad over V.O. is to 
,aly-  rakes Meekt op dat door bet publicans van mededelingea omtrent de stiehting 

mosenllsbelf tot eolportep Is vervallia. Zoo =moor porno eon inlegblad 
aka ..1119et or op dot het register van gamer format is den het bled. waardoor 

. b5 bet =laden =man. Hot vendee in ledeneontam No. 21 op de• 
penes 5 en 6 sou afgeraardigde porno des stangmuld met eon 'wedding in kolom-

. ma ea de said der autism: rethetioneek. ingekomen stukken. vaste =Awaken. 
.se sob ran aktiephatete ingesonden stukkon. Wij kronen den den bee welke krill. 
gen V.O. egad=  

' Came= is begrijidlikendhe verhengd over de toegozweeide lof en vraap 
andomede bee* ow do neseilijkheden. Sates beeft spreker bet gravel aan het hoofd 
war im.khis warmth= to moan, wear anis ban warden geborgen en vael door 
de Mika. Words proreagd. HQ melt aldb gain amateur, Jock weet dear sewn 
eilsodaS visor. V.O. meet de =declension van de orgsnisede brasses, de souse 
via .09 h10•• ragkiraren, gage= over seesele problemen in bins's'• en bratenland 
= ea . 	 peloke mike= geven. Ceske de 	id van 

en 	 kan men begropen 
, Ile de tit esra 	 en coo 	 ter raga= op de 

whisk, die a gals Is van fades, die in eeneseal dad gemsekt moot= worden. 
• ha Den Haag dealt speaker made dot 14 da semeavang van bet artikel in het 
]deli 	via do edrafher Djin in de Gimbel wordt =Pea van de mogelokbeid 

...dat de ado de Midi's bevelling met de Sanwawel ken leaden en kiwis:, docb 
ileg ditiMamederle pelltitifo en econoudoebe meeiblkkedea bet beralldnismaegetuk 
on peemilbesed makee. Naar toner is rends dem Indies men inassationele wan. 
mai ea spadipa eh do eon= van bet bald* bevelkinpsnagetuk erkent, 
ass la isdetneliskimt Is opeknhten en peadasea, die al den nits plows dat dame 
seseillibbeolts do dn.  wig kisses wordes gaited. Hiernit meet men niet dleiden 
det er seen adselst mn din gesehonkea man de fatentatioade factoren. De opted& 
686. lanv. 10.) =eft den dm dew modlijkbeden (spaded politieke) sad op to 
lama 4a, wear scam do padmitnea stem die morn dig die mkt weak is. 

Ike lid ram de dolding Den Haag heeft een brief gesebreven, weeds hij de redee-
mer van venal:km bedekt en beweert dm fen de poiltieke argnmeasen en die van 

de klemenstrijd getreigerd heeft op to nemen en hewn.* heart weggelaten. De aanhef 
en de Oil van de brief was van zodanige nerd. dot doze lieslist niet in V.O. thuis 
beards Det suk is den ook ballet geweigerti, aangesien bij planking allerki contra. I 
MISR souden djn °pommies. Bovendien waren de in het ingezonden stuk genoemtle 
Wee so betwietbear, dot Of 'Berk' tegenwerpingen moesten komen. Er is torn 
teepatid dm, Indies" 	rtikalasscao-own_sehrii.er souden knmcn, ta ,nmatilgigi he 

a 	 • • 	 eat.  maidyn,woolen. lii-N.It 
6 Ina. 	e m 	open opgenomen onurent Te poet e van 11.. vmuw 

in-de Subs 1,1pin.  Daarop kwamen veer rearties -earr-amttemtrmThnteMlye-zifit'... 
met & oposerking dot van deaf toestanden ern geflatteerd 'weld wen! geg.....n en 
musgetoond Woe het werkelijk was en hoe teleurstellend. 

*raker is van mening dat wet voor het congres ondoenlijk is van doze ge.ehillen 
Weals to lumen. Bovendien stoat eon beroep op het llootdbestuur altijil open in 
meet men dit niet opmehuiven tot het 'linen... Over de beVOlkinaOtheOrie van linmijii 
ken 'Prater silken aeggen, dat een leder, die hit artikel heeft gelezen, rid' kan 
verpwissen van de objeetiviteit. 

Wat de artikelen van Tennis betreft, is het niet de ,raag of men het self er mew 
eons is, maar dat dere een beeld geven van de stromingen in dr N.V.S.II. Al. men 
daze artikelen to eenzijdig vied', sal men moeten toegeven dot die van Us. de HOCK 
dit evemsens waren. Ain Tennis is verzoeht anise knee uitlatingen to terzaehten. 
hetgeen hp goedgevonden heck. Dot de artikelen MIT 001.1110g op de sijfde 'dam-
stun is niet geheel juist. Dit onderwerp I. onk ter sprake gekomen Idj artikelen foet 
peehologie, huwelijramsoeilijkheden. Dr opmerking user de beriehten van de .tiplitinz 
en het register client het Hooldbestuur to heantwoorden. 

Een uitvoerig uittreked to geven over de kolomverikling lijkt spreker ondnenlijk. 
Er sun seen veste medewerkers, behalve Storm. Is huiverig your vaste kolnmmen. die 
verstarring in de hand werken. Abe de weigeringen van ingezonden .tukken zoliden 
worden goadministreerd, eon men sehrikken. De opmerking over lie zin.neile ..gezond 
monoisam buwelijk" ads spreker toch juist, indien men de na.lruk lest op 	o !. 
Beter ware het geweest indien doze uitdrukking your zijn per.nonlijkr verantworn-
ding was genomen, ranged= men zich heeft gestoten aan bet woord monnga..m. 
Men most vial elk nummer den ale eon compromis, en spreker is blij nut het begrip 
voor de moellijicheden. Met de buidlge medewerking zeal getraelit warden bet pail 
to behouden en op de:elide wijze voort to pan. 

Nabrink mgt toe dat er :neer sal worden vermeld dat de liaiol en het regi.ter sir. 
kagbear din. Het register kan Li. door de binder geroupeerd warden. Pit i4 ei.n 
verzuim ten kantore geweera Het apart afdrukken van do .tichtingsmedvdelingen 
Is to duur, =ignite den de porto aanzienlijk wordt verhoogd. Het Ilmaillsr.titiur i.d 
elk nog wet eons opnieuw bekijken. 

De beantwoording van de artikelen in de Wasgaehaal knmt gehool soot nkenine 
ran Tennis. Ook in bet midden van het liooldheatuur waren cen annuli per4onen. 
die er de voorkeur ran given dat he' lloofdlwAtuur offirieel on,, real:Oren, dOehl 
over het gebeel was men van mening, dat de tijd daarvoor nog niet v.a.. ackomen. 
Die meg eater niet leiden tot montidnotlinaken van de laden vein bet lloofdl..ioile. 
Men meet de artikelen duo niet zien ale bet etandpunt van het IlootdIn..tnur. i„ et 
van °vended dat de did sal knimen waarop het llooldlw-tuur rv...1111viir.■ ?lin -tam!. 
punt sal weergeven. 

&armee (Rotterdam) is nog nirt goheel tevreden met het attiolmr.1 Me g ,...11 
.41202d Inollor am huwelijr% Er in niet insetotan op de wo..t.ipw: dp N.N.w II i. 	. 
etc." sangezien tie N.V.S.H. nog seen mening heeft goolitivd. x I 	. . ,, , 	.- ••I' .:. • II 
antwoord op de vnag over het colporteren gegmen. 

&brink =it mode dat doze mededelingen van de Stichting :wen h./v..1.a ...:men 
veer de eolportage. 
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• Rooks (Don Rani) kit deb neer 14 AB warden van Coistandee. Tooke de 

• 
van Storrs lin afgenuirdigde er eis.idden dat het in .& afdeding met an 
greedade waam.nliikheid is 

	
at van do men. die door de 

edwdedreld eandkled Werde delegade pestlid, atikelen over de N.V.S.111. hi De 
. Wnetheid weedhlden, De meerderheid is hit defrauds Wet eens en diatom b hij 

• pilaw afedsairdigdwileworden. 
• •• 	- 

Vdt "SehopsWIAnuteriand is van menins,dat, WIWI het opnemen van sticking.. 
eiededelitspen de C.Ipmuge beinvioedt, da donne due niet treat opweegt. Zag 
wet rang Dam 	van de beltandeldir-414 male door hem a/ingestive:1. /let 
Whin idd tbrIddijlt waarom de door hent.treagde verdeling nuellbler zoo zijn 

'tilpi dattedding dim thus le aangegeven........,.• • . t 	. 
irtot at op dot in het anikel isers• bel•ntonogame huwelijk is opgeweki 

wpwisdrampiamheld en dat hij de grenmlveerde sinsiade hater vnor tijn rekening 
bad. known weft. 

Ametertiemadvanit eat %noggin, intake do kolomverdeling. 

Yeerrista aegt, dee haws& van de reflation'. hulesdaad Teel op een eierdane lijkt, 
tulkritlj een doe riditat tea lelijk knetetje heeft .epgelopen, dat niet to repareren volt. 
Pk IOU met tle gstrinekte sin ook niet Ili:carm is er ook..niet meer op tentage. 
honed 

• he del 'daidelijk wearom Den Hug Met een wel geschikte minder. 
gdslaseft iunnen vinden. 

• Mk. Aliemeen Beleid. 

s•-• rf,Teersiaer wet 	op dat het beleid van bet Hoofdlrestuur over 1952 tot en met 
• 

• Akeasput in do bmptekingen kin sordid beerokken, indien dit media is. Het 
-.11eldbottnir dee hat voorstel no. 8 als cern:swivel op bet gevoerde beleid en brengt 

to kerma, die ten dele wel en ten dole niet geslaagd 	Niet 
• we a de rude, didt sabred apart. 10048 is het Indult genomen om tot de 

pito 	eels out de Huweliiksseheld to waken you dat deel der jeugd, dat 
wilikeeeiw'bre Noe in amenerking winos to Icemen. Op die groep hebben wij 
=at,,siedu a. badmen deb bovoorreeitto .groepen gemteld, warbij komt dat de 

• • . „gee head alba% 4a. Na afloop wen elke huwelijkaschool heeft or steeds 
dadigenavalaz plazas pereaden, waarli.,afdelingen en Hoofdbeetuur vertegen- ■ 	Mitasea 'Mimed= heeft nok mie .seunie van outi.leerlingen plate 

wide. aver •de doeilijkheden in iiitgel....  fikheden 	liesPluken• 
7  • .111gelitanif deeeeteneverleg is emstizer iptrweest den in de voorafgaande jaren, 
4118.11,1k anneilsgbales &reset op ciThum wel een suave, toeh niet beantwoor• 

bst isesprookelijke doel: het voorbadden van de minder geachoolden. 
fin, 4 tide  voorreeeet, barite! to edge teehnische widigingen. 

• bet vearstel van Amsterthit on Utrecht, hetwelk tot deb treks all* 
Bake bezwaren, en mega* dat de opbonwende cridek ook 

in Men wil in de liumdbinecielen uit harden van bet Hoofd-
en-euerdregen wan een commiedis. Dere copie van de relferitiek van het 	.b alit erig(neel en an miskanting van het Hoofdbeetuumbeleid 

• al Ink 	 Het Hooldbestuer. is van mening dat door de afdelingen 
libibeleldsbep do jaiste phials wear toren le brengen en trust din ook 

-da.veer 
two rafauterdan) is veriteugd dese critiek to vernanen, aangezien daze 
in lie Jaaneedig van de secreted'.  andsteekt. De hasten per keeling be-Imipa I IL34 s de @Menai Amsterdam bath sick afgevraagd, boewel ovenuigd van 

het nut der huwelijksecholen, of de resultaten de kosten wel rechtvaardigen. Alpo-
vaardigde enlist op de mordliikheid om een corms vol to luijiten. Van sanbevelingen 
door cundaten blijkt Diets, en het dud: de groin mama van jeugdip memos toot. 
to harridan tour het huwelijk, is niet bereikt. De method* k motnenteel de grad. 
Amgen to behandelen van een anal weterrechappeliike vakken, die met het howel#11% 
to maim hebben en &unlit diem de curds* to halen, hetgeen voor zijn persoonlid 
linwelijksleven van belang is, Deze opens is Ivor velen to swear. Er is geen 
beswear de ad ao to bebandelen, indlen men waar komt tot een unsmiling van de 
stof op de persoonlbke belevenia. Juister lag afgevurdigde eon ondenrijunethode 
in te voeren, die nitgaat van de problemen en moeilijkheden, waar mensen in hun 
huweltik mee to molten kragen, ads bijvoorbeeld de toepassing van de psychologie, 
i.p.v. de wetenachap paychologie. flat dr emmite niet de door dr afdrling gernelde 
bezwaren near voren brend, spruit noon ult bet felt dot de eursisten wel waardering 
hebben voor de op deb :elf wel interessante lesingen. Eels teeing over an ander 
interessent onderwerp zoo waanwhijelijk hetzelfde onthaal hebben gekregen. Er worth 
het congres niet een uitspraak gevrnagd over een wijaiging van de Huwelijksechool, 
doch 'Been verooeht ono voorstel to strunen. 

Cep (Chrecht) is verrast door de promode, die het voorstel heeft ondergaan en 
meent dat het Hoofdbastuur die to hoog herb opgenomen. Elk voorstel houdt een 
latente of openlijke critiek in. Op Weitzel( wordt het gehele beleid niet afgekeurd. en 
diatom is een voorstel ingediend. Bovendien reek...Milo de relferidelt van bet 
Hoofdliestuur dit voonitel. Utrecht onderschrigt volkomen hetgeen Amsterdam niter 
Toren heeft gebracht. Do mening van ern der docenten, uit de geneeskundige read 
bijvoorbeeld, sou ook nuttig stn. De huwelijkaschool is to weinig ingesteld op de 
praktijk van bet dagelijka leven. De nadruk wordt tercel grlegd op de wetensehop• 
peltike en medisetesociale basis. Dit verzwakt ontegenzeggelijk het welslagen. De 
mensen verwaehten een practische handleiding en een houvast veer hun huwelijk. 
In Utrecht werd door de cursisten dc klacht genic dat er to weinig aandscht is 
besteed aan de techniek van het huwelijk en teveel aan anatomir on physiologic. 
De cursieten is wen geweren op de enqudie van het Hoofdbeetuur. Het Honfilliestuur 
heeft ton gemeend op to moeten mrrken dat Utrecht een en ander grilrweenerrd 
zou hebben, waar volgetu, afgenwardigde geen apreke van is. Het is de moeite waard 
aandacht to wijden an de enquete van Utrecht. De propaganda tour de huwelijk.• 
acholen spreekt ook Met aan bij de minder ontwikkelde volkslagen. Utrecht noel) 
Amsterdam hebben het plan van dit vtaagetuk een preisigekwestie to maken. lints 
belet de afdelingen het voorstel in tr trekken, na garantie van het Hoofdbmtuur dat 
aan een wedging in clue riehting worth gewerkt. 

lloonves (Rotterdam) is niet vrrIntatkl dad het voorstel van Amsterdam in 1:tm4tt 
door het H.R. bij het beleid is gevuegd, aangezien Rotterdam bet %nor:4cl ook herft 
gevoeld ale een scherpe rritiek op het lloofdbeatunr. Wij weten dat niet ern irder 
tevreden is over de huwelijksschook maar een leder, die nadenkt, kin brgrijpen dat 
het H.B. hiervoor onmogelijk in een pear jaar een caste norm kin vinden. 'foen 
Rotterdam tan ook van Amsterdam het verzoek kreeg in dere rommi.,,..ie zillion 
mum heeft de afdeling dit afgewezent  aangezien men van mrning was dat tit een 
mak van het H.R. hetroL Natunrlijk is de afdeling brreid irder ,dreten tot tetheterine 
to stamen en in de belangstelling van het H.B. aan tr bevelrn. Wm 	finnneiidi 
kant betreft meent afgevaardiade dat ern bedrag van rood I Mink . gezien 
licht van de andere hedragen niet de morite waard is dear enige nadruk op I. legmm. 
Het is toch hovendien ern belangrijk der! van ono work. Vertler ban awn tr,ral 
opmerken dat pogingen om de grow matte to brreiken. sehiphreuk lebles. in 11.1 
gat niet aan dit to wijten aan ern niet aantrekkelijke worm of tit het 11.8. eurrl tt• 
duiden. 

Dannenburg 'Den Ihruft) had nit t de eedraeht over Air punt I. .pre n. 	It !Ill 
bU het beleid H.B. voorstel 8 ter sprake burnt, dui' ht :kb aan bij iloorwrp. Meant 
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esk go het N.B.  ices milk nod afwklean. Net inultuut huwelijklechool is seer 
mss ilMt en bet N.B. begot& or voldoende sendaeld run, =fat ben overbodig b ar 
sin aundesie um le te stalks. Spreker beefs self een huwelijkstehool bijgewoond 
is b Side de motaildteden seer bewail as overtnigd dat er wibigingen nodig sijn. 
Dit dint edam w gembleden bij bet docattenoverleg. wur de afdelingen voldoende 
aeleseaheld 'abbot rich eft to apreken. 

Dr. Kiser Best dat de Geneeakundige Read hem ten aanzien van dit punt van de 
agenda ant bindend mambas beets gegeven. In dit college is men er van overtuigd 
dot bat needukeifk Is de hrovelijkseeholen run een ernatig onderzoek to onderwerpen 
en bet H.B, woe* competent genou geaebt om dear task te entameren en tot een 
geed lade to bays& *raker weal to le au de huwelijksecholen made en eon niet 
snug satkansieti dat het noodzakelijk sou aljn do humid to hersien. Er ton 
sued wawa UM alpine= and en principled Wang, waaraan het H.B. wel san-
ded. ban gun, dat het niet doenlijk is duevoor nit het congres een commissie te 
benussen. In het docentenovedeg sjjn wel beewaren near voren gebrachi, loch is 
Wiese nog ties bar doer to gain. Spreker herkmert rich, dat er gem enkel aan- 
vaardbur voor 	unwed; war. Alle mower:igen hebben blijk gegeven dat het 
mama& niet gemakkelijk was en voor incidentele veranderingen vatbaar. De medici 
sly medemakers van de huwelijkascholen tyro er van overtulgd dat can eefOlehede 
IS /pew geval mar nut zoo afwerpen. Het verseek is den ook overbodig, omdat het 
H.& wart, wet podia b. Het prae-advies van de Geneeskundige Read luidt dan ook 
ihrimmd. 

Nebrilik sal de beschouwingen omens bet H.B. laten voorafgaan door enkele 
opmerkingen en eridek over de medewerkin& Men moat niet de indruk kdigen dat 
bet H.B. bang b nor edit* of niet ken bebben dat men er ander.; over denki. 
In conpressen doet men do wearing op du het beleld van het H.B. in een pluierige 
mauling which goedgekeurd, tenvkl wij Ireton, dat er tech, ondanka de goedkeuring 
lets blitilt hinges. Speaker is self wel eens in een dergelijk geval ingesprongen cm 
aid& our urea m breagen. Ook Kier zijn de meninpverschillen niet groot, maar 
het Is midis dat men de betekenis van goedkeuring van het beleid geed ziet. Indien 
dit voaW Awn bQ de voorstellen sou warden behandeld, sou het tater bet 
beleid aublnken. Bovendien ligt dear materio'niet aan de grew van one werk, dock 
bet is sit *sal osderdeel via one taskoputting. Het is moeilijk het congres de 
dmalledde& daidellk te make°, wurop dit wonderlijke huwelijk 'Lassen de afdelingen 
Amsterdam en Utrecht is geeloten. Uit bet ledeneontact hebben de aanwedgen dear-
mama islet voldoende indcht kunnen krijion. Dane is de vraag of het duel, hetwelk 
Van 't Ernes beout, oak dat van het H.S. is. De huwelijksocholen zijn opgezet met 
bet duel de memo enige meltoling te geven en inzicht in eigen wears, waardoor sU 
War In  lama zlia de partner to beediPen ant daardoor semen moellijkheden te voor. 
lumen of op to lessen, De N.V.S.H. ale salamis tracbt een kleine bijdrage to leveren 
tee workaning van huwelijksked en debt rich niet tot een speciaal deel van het 
yolk. Bl de huwelasechool is dit enders. WQ stn begonnen ons door middel van can 
algemene risibladreeleate m dchten tot alb Wen van de hevolking. Er zijn lagen 
hie reeds Ines en luistmen en lagen die dit nslaten en juist doze hebben 0117P 
steno in de 'arm plum nodig. Op de eerme persconferentie is gezegd dat het gut 
an de jangeren nit ons iolk. Er is teen iegengeworpen dat oak bij de °admen yen 
nadgbedd hestatt. wg hebben teen geantwoord dat wij Jammu nog niet toe zijn. 
Er is den ark 	dat er niet teveel °Wenn op de huwelijkawbolen kwamen, 
ampules de 	 bij hen ander. Bit, en si) de jongeren teveel zouden lw- 
bultsedess. Dit augstuk bebben eel elm abijd in de hand. In Den Haag is het 
am item voorgeltomeo dat een dame sit de vroegere N.M.B. de curses volgde, die 
ass *nog tot gesprekken ever onderwerpen, die in ver verwiiderd verband met de 
Immeliketchaof made& WO sijn na eater reeds to ver dat wij die gesprekken 
damn d to golden. De ganiddelde leeftljd van de eursisten ligt nog steeds vrij 
helm. Het buweMittneboolwerk door bet ELL iseeft niet child de grootate medewer-
hies vu de &Minion. Men volt bet vest ab men ingrijpen in de are ehrle door 

de centrale biding. Veelal belt men near de mening over dat men de algemene 
propaganda wel self ken voeren en ziet het ale ern etokpaardje dat het H.R. berljdt 
en dat de afdelingen moeten steunen. Er sun oak afdelinesbesturen die er met veel 
kenerenngibLe aelater gun staan, waarbij het afdelinpbestuur dan niet AO uitmunt in 

Met het houden van enquetes zijn wij vrij last geweest. Dear komt nog him dat 
emmeteren niet zo eenvoudig is, en zich bijna beck ontwikkeld tot ern speciale 
wetenschap. Men ken n.l. de menven door @pedalo vragen bijna elley lawn reggen 
wet men wit, en in verband hiermede An de formulicren din oak zorgvuldig epee. 
wt. In Rotterdam zijn van de aeht cursu.sen er vijf gri;nnuetererd. Over de se.ende 
CUraUll zijn de gegevens bij de voormalign voomitter van de 'Meting, die buitenslanda 
vertoeft. In Amsterdam en Den Hug Rijn er vier, in Utrecht twee geenquateerd. Het 
is ondoenljk dear grote reeksen kleine cijfers te onthouden en deze sullen dsarom 
arhterwege blijven. 

Wij willen seen grate klasven hebben, waardoor de kosten vantelfsprekend hoger 
worden. Het mental mag ulcer geen 30 zijn, loch begon met 30. Later hebben de 
docenten toegeritemd in 40 ala uiterste grens, ungezien enders peraoonlijk contact 
onmogeljjk is. Er zijn elf cursuesen gehouden met 336 leerlingen. Al. wij 711 stuk 
voor stuk nagaan. seen wij bet verloop dot Amsterdam bedeck. In Amsterdam had 
de vierde curses 36, de vijfde (tot ooze spijt) 51, de geode (tot once tickle hootheidl 
51 en de zevende 31 leerlingen. Het is ....bier moellijk op te roeien tegen de srien-
delijkheid van het bestuur van Amsterdam. In Rotterdam was het enders: vierde 28, 
slide 44, wide 32, :even& 25 en arhtste 32 leerlingen. Totaliserende zijn er in 
Amsterdam 147, Rotterdam 112, Den Haag 77 leerlingen geweest. waarvan 161 man-
nen en 165 vrouwen. De gemiddelde leeftijd van de vrouwelijke leerlingen was pro.. 
list+ gelijk: 24 jaar. Bij de mannen waren de oudaten is Den Haag, gem. leeftijd 29, 
de jonssten in Amsterdam: 25, terwijl de grmiddelde leeftijd in Rotterdam 26 %es. 
Een verdeling near plod of leventmertuiging gaf ale resultant dat 115 
vrensten te sun (hierbij inbegrepen remonstrant% hervormd ete.).......................6...13 R ms t olie 
terwijl 200 under godsdlenet waren. 

Intereesant is ook te bekijken 	onderwije is genoten. Hierbij blijkt dat I-0.- 
onderwijs under weer steeds minder gnat betekenen. Nut meet men niet zeggen dal 
wij de lettere delen niet bereiken. Het betekent wel dat de algemene solksopstreding 
near een honer plan gait, 65 leerlingen bleken bun I-0. met sakonclerwijv te hebben 
aangevuld, 11 hidden hoger onderwijv gcnoten, terwiji rr 213 met M.O. waren. Als 
men aan eursisten vraagt waarom rij aan Jr huwelijksschool deelnemen sernermt men 
meestal dat zij dit doen: om een gelukkig huwelijk te sleben, om meet tr erten of 
omdat zij niet voorgelicht zijn. Bij de wean of de buwelijkswelloal can het door hen 
gestelde duel beantwoordt kwamen de solitude gegevens: jar 247. nem 5 en ten 
dele 69. Ala wij het pied 69 nausskeurig bekijken blijkt dit refer te eorreleren 
met de vraag welke onderwerpen de eursisten game tlitvorriger behandeld hadtirn 
willen gesien. Over het algemeen zijn Jr resultaten Met Actin, Met culler de meat 
of te boom, dais men vindt het niet genies- Men mart niet sergeten flat 20 11...... 
op 10 avonden door 3 Irraren morten warden behandeld. Voor de genemkundise en 
bygithlisebe vakken is er een medicos. voor de sociologic yen jurh4 rn soar de 
psychologie vakken een myeholoog. De uittreksels van dr lest-en zijn door de Irraren 
gemaakt en due syllabi run reeds 5 mail veranderd. Het is await goed Known rn 
bet doeentenoverleg client om verlwteringen aan te brengen en te bespreken, ter. 41 
het H.B. daartnc steeds Lurid is. 

Het H.B. is zeker bereid eritiel tr aanvaarden en het jaanerslag heeft de elf. 
eritiek inderdaad niet weergegesen. De opmerking oat cr grote hnirager. suer le,  
maid zijn is door Hoorweg reeds op de juiste wijze ontzenuwd. 11 iv slat an. clan 
moeten wij wel nagaan of dit ern bijkomstig belong is, gezirn dr belvngrijklocid van 
bet werk. Ala vpreker de delegaties van Amsterdam in Rotterdam asemict clan blijkt 
wel degrlijk dat de huwelkiksochulen hebben bijgrdragcn tot sernieuwing in set,  
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rhil en as mil isnot lets aftrekken voor de geleverde algemene kedervorming. 
deakbeseheld van de eurenten spelt eveneens een rol. Meermden hebben dram 

sendsd van ken dankblerheld en erkend dat eta embed dame wereld veer hen is 

=MI: ea bus 	tsveld is verbreed. Het H.B. heeft hilariteit gevoeld bij do 
de 	g von het monad, waarin wordt seaegd: ',Ken belangrijke 

mama Menu is steer once awning de hides Anderwijavorm", t.w. half.weten. 
eehappehjka Not behandeld in een reeks twinges, die dos veel wog hebben van 
universitaire telleses." 2.1. is bet bijna ridienul. Voor een wetenschappela niveau 
moan de dmenten berg. Wij kunnen elechte Wyman van hetgeen wq Alen beretken:  
prate kends en insleht, en one Met baser= op tilteenlopende moeilijkheden, waarbij 
men tack olet tot een individuele behaadding kin Icemen. Wij zijn het er wel 
ons' sees dat er een demand dorentenoverleg meet beaten. Uit het monad kllnkt 
de twljfel of elks wel competent zoudea sus. Dat men dit den wel Ids emended' 
sou 'Bat is bet H.R. niet daidellk Aan Wets deelt spreker made dat het H.S. dame 
brads lam to hoog, doch wel ernetig heeft genomen. De critiek wordt gaarne over-
poomen, doe& teruggewesen wordt bet Term& tot lets to komen dat onaliddellijk 
is tee te pares. Die is onmogelijk. Uit de door Utrecht gehouden expiate is volgens 
marker lets agetinmardip gerold. Met vragen stelleit ban men wed bereiken en de 
amwoorden heinvlseden. Bij de volkstelling beefs men .zich van humanistische side 
email pawed tapes de formuiering van de vraag entreat de pdsdienst, =mkt het 
isijna niet megelek was godedienstloos te sea. Met een fotmulier is reel te doen. Dat 
er Inj de enemata van Utrecht van de 27 antwoorden 14 waren die een uitvoerige 
techniek van het huwelijk weneten ban niet menthe genoemd worden. Hierop is 
Wiped uitgeoefendoll het =Lewes!. Op de een of andere Teenier is doze lactate of 
vermeende lacing near soren gebracht. In Utrecht is overwogen gebruik te maken 
van groepstherapie. Dit is echter uitermate bedlam., terwijl men to weinig personen 
op men moment bereikt. 

Speaker is dankhaar voor de unveiling= van Hoorweg, Dannenburg en Dr. Kijzer. 
Het H.B. is bereid de hale situatie to leaden, dock verzet Bich tegen de idea dat 
het MB., de docenten, de aldelingen niet competent genoeg zouden 

A0000411 retell& deelt Van 't Kruys !lawns de Amsterdamse delegatie mode dat het 
Been hobby is oat per se een commistie In to Mellen. Het ging er om nog eons de 
nada& op de huwelijimedsolen to leggin. Het is prettig, in tegenstelling tot het 
jaerverelag to vernemen, dat het H.B. oak mitiek heck. Dole Dr. Kijr.er heeft ge-
m= op de noodiskellikheid van een grondige hendening. 

Nair atusleiding van de opmerking dat de beaten er niet zo op aan komen, whet 
dgevaargligde erop, dat dit wel zo is, Indies de uitgegeven golden met geed besteed 
ttjn Dat di howdijksselsolen meegeuerkt bebben aan de kaderecholing is wet moge. 
IBIL, heeled dit voor Amsterdam nreekomz op vier werkende leden. Bovendien ie do 
bewellikeedsod aim bedoeld 	kadervorming. De zinsnede van univeesitaire colleges 
is missehien nlet 

 
pelted joist. Aan de competentie van de diverse colleges is niet 

gettdifeld. Vereadersteld wordt dat de tosseggIng van bet H.R. om eon en ander uit. 
veering, to belmnaelen, sal pleats sinden op bet docentenoverleg, hetwelk in verband 
met de vacanties no sped', mogelijk geboeden dient te worden. 

Creep (Utrecht) skit sick an l,J Imaterdem. De secreted" heeft wel gezegd dat 
bet 	wader weer begins te verde ;lines, dodo het merendeel ontvangt tech alken 
mast LO., sangevuld met eon vakopleiding. vni hebben bedoeld dat de huwelijks. 
school niet to intellectoalistiseh meet zijn. Wellicht kunnen didanisch geschoolde 
mum van addes dienen. In Utrecht i. er pen aprake can dat bet Bestuur door het 
hawks was huwelijkagdsolen ern inmenging van het H.B. in de afdelinsaaken heeft 
seeks Het is in het gelled niet de hedgehog geweest met dr genoemde enquete 
engem lit te iokken of suggesties u• amen. Utrecht wil hovendien geen greepulterepie 
terser= soak Nabrink die hedoelt. doelt went de bet-de lagen to hereiken. 

Voordtter skit dit onderwerp at door op to merken dat aan Amsterdam de self. 
eritiek van het H.B. is anima op bet viermaal gehouden docenteneverleg en dat van 
de aanwijzingen van de anthintelleetualistische rirhting nets le genomen. 

I6e. Fineneieel beleid. 

Rev,. Nabrink.de Boer (Den Haag) deelt mede dat de sideline Been seherpe eritiek 
heeft, dads hat jammer vindt dat van de veer propaganda uitgetrokken Redden dents 
1/3 le verbruikt. Had puree gezien dat het 'Ado was gebruikt voor propaganda in 
de provincie. 

Slot (Nijmegen) heeft hemerkt dat mor het stencilpapier, hetwelk door het H.R. 
centred Is ingekocht f 4.75 per pak is lataald, terwiji het no nangeboden is voor 
f 3.45 en hij afname van 100 pak f 2.95 per pak. Zou hierover gaarne wurden Inge. 
lieht. 

pats (Zaandam) hook bemerkt dat wel de seleriseen eije verhoogd, dock dat de 
pensioenen dear pen gelijke trod mede hebben gehouden. 

0..el
Spit (Amsterdam) vreagt of de abonnes op bet diseustienreaan nog word= 

ehadeloos gesteld In verbend met bet verschUnen van slechts enkelr pummels. Wou 
den elj hierin tegemoet gekomen? Weeder Milken de bestuentkosten ongmrrr f 2200 
meer to bedragen den begroot is, terwiji veer het wetenechappelijk werk f 4400,-- 
was uitgetrokken, tenvgl ongeveer f 1300,— is verbruikt. Wean= is drze post zo 
hoog begroot? 

Kreiger heeft gemerkt dat het germ van uttgeberide speriiiraties reel s ragen 
voorkomt. De opmerking dat niet al het daarvoor uitgetrokken geld voor propaganda 
is besteed lijkt oppervlakkig wel joist. Dr propaganda dient echter dour dr ofdrlingen 
to geschiede% die dasnoor een belungrijk deel van de eontributie krijarn. Ilet 
doet editor wel wit. In 1951 is f 2000,— aan advertenties uitgegeven, sir in 19.50 
reeds implied waren. Het betrof bier dun een overhoekingspost. Ann de huwelijks-
seholen is btivoorbeeld weer f 100,— mere uitgegeven. Het predikentenovreleg, hrt-
welk f 450,-- herb gekost, is ton sulk propaganda, teruijI oak in andrrr rrkeningen 
rompensatie is to Auden. 

Hij de hutemakosten meet men nirt vergeten dat door vervanging van ern 
Utreehtse beatuurder. die een eigen venarrmiddel had, door etim uit Den Helder dr 
reiskosten aanmerkelijk zijn verhoomE In het afgelopen Mar zijn grate objerten in 
behandeling gekomen, die reel lim.prrkingen nodig maakten. limendirn momen dr 
H.B.deden de werkelijke kosten derlareren, aangezien zij de'. Met zelf kunn. 
dragon. Het Dagelijks Bestuur heqaat sit vier man, die ern of Nermaal per w•k 
serpderem 

Het researehwerk, hetwelk r,.airtrert ander wrtenschapprlijk nerk, knit nn n in 
1951 moeten laten lopen door het ontlarkrn van ern rigen pawl. Ondank: ally, hrrft 
de vereniging een voordelig saldo Ian f 	- oparlmrrd. Ile ko•trn per lid zijn 
dalende. Zander V.O. betiroegen tleze in 195(1 1 0.57 rn in 1951 f 0.59. 	inhr. 
PePen waren de kosten in 1949 f 0.79, 1950 f LOH en in 1951 f 1.111. 1101.11•  zaal: 
wij verwachten, de gmri wordt open:morn, dun millen .1e/o 	flOU ts. l 1.11:11 
komen. Teen er destlids stenrilpapier !India was heeft het 11.11. ern gordkope partij 
k 	 kopen. Bq dr broordeling sou dr wizen dient ern tr%, 11.. aandarht tr :Arm 
ken an de kwaliteit. Dr lantste maandrn zijn Jr prijzrn .terk 	.1anarzirn 
het discussie.orgasn flirt regehnatig 	hence real het abonneturnt•grhl doorlolo-ra 
tot 12 nummers versehrnen zijn. 

Slot (Nijmegen) heweert dat sir koalitrit het:Aide 	7.cm gaunt. term-torn of 
de levering trace kostprijs is gm. r.-4. 
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Deventer heeft zelfs tegen J 4.15 kunnen kopen en voor een betere kwaliteit. 

Kreuter vindt de eankoop van stencilpapier een lastige kwestle. Het is in het 
geheel niet de bedoeling gesserst om whist op het etenvilpapier te maken. Er is 
geleverd tegen koetpris verhoogd met vemendkeeten. Wij zijn peen groot.inkopers. 
Het wee beter geweest ale de betreffende afdeling direct had gesehreven. 

16a. Algenteen Beleid. 

Griep (Utrecht) vrugt wearom het N.B. de vooretellen verve' onder No. 2 niet op 
het congers van 1951 !weft gebracht. Heeft het 11.11, dit verzuimd of is dit uit 
tactiache overwegingen gedaan? Utrecht is oogerust over de gang van oaken 
hetreffende de koninklijke goedkeuring. Hoewel bet een beleidskwestie van 1951 
betreft komt de afdeling hierop terug. Aanname van dit vooratel zou betekenen dat 
het overgrote deel van de minderjarigen tusaen 18-20 jeer voor one verloren 
gam. Wij kunnen Kier vier groepen ondersehelden. le de reactionnaire groep, die onze 
begineelen Met 	dt: een tweed, groep, die een tendens in onze rirhting yertoont 
eels derde groep, die once heginselen nel unvisited heeft, dorh deer nog Met in 
de opvoeding tot uitdrukking brcngt. Deer drie groepen zullen zeker niet op de 
toestemming van bun oudera kunnen rrkenen. Blijft over een vierde groep, die eel 
bij one komt, ditch de kleinste is. Wij sullen het mobile deel van de adoleseenten 
niet meet opvengen. Wetsartikelen zijn meestal gebaseerd op de bedoeling een 
bepealde groep te besehermen en woolen weak gehenteerd om bepaelde groepen, 
die nisi welgevallig 	uit te sehakelen. Steaks worden wij miaachien uitgenodigd 
em ter wile van de koninklijke goedkt9tring sleehts gehuwden els leden van onze 
venoniging te aerepteren. De bags, %stamp wij werken word' op deze wize veremald 
en open' een terugkeer tot de N.M.B. politick. Is de prije van de koninklijke good. 
kettring — het priegeven van een groat deel van de jeugd — niet te hoog? De 
afdeling weet dat er moeilijk op terug ken worden gekomen, en tel de pogingen 
veer de Koninklijke Goedkeuring dan oak niet doorkruisen. We dienen wrl te over. 
wegen of de prijs niet to hoog is, en of er niet meer ronressies moeten woolen 
"edam. 

Voorzitter: Het komt mij juist voor inderdead vooratel 2 onk hij het algemeen 
organisatorisch beleid to bespreken, souls Utrecht reeds deed; men ken zieh in %el,  
band daarmede alsnog %nor de eerste sprekeraronde opgeven. 

Proassig (Haarlem) zegt dat de afdeling het op mile zoo stellen indien de vane. 
stellen van een prae.advies wares yoorzien. Hier staan wel nadelen tegenover, maar 
de coneequenties zouden dan beter door vele afdelingen te overzien sin. Het voorstel 
2 Is natuurlijk nakearten en de afdeling tel er grin votum van wantrouwen over 
uitepreken. Onderachrijft gedeehelijk de door Utrecht near voren gebrachte hezwa• 
ren intake de minderjarigen, meer wij kunnen bet tack met de nodigr sorpelheid 
toepamen. Voor het beleid ken de afdeling zijn waardering uitspreken. 

Voorthter zoo het zeer op prija stellen indien men ten opziehte yen voorstel 2 
niet in herhaling mu willen treden. 

C. Oskam then Haag) wil enigr opmerkIngen maken over het elisrumiesorgaan en de 
diseundegroepen, Vertrouset dat het 11.11. dit niet tel opvatten ale spijt (fat Jr redartie 
van het orgasm ink in Den Haag is to recht gekomen. Dr groep in Den Ilaag Itestuat 
sleehts kart. In no. 4 van het diarussie-orgaan uit de redeeteur %Thick op het peil 
der ardkelen en de geringe kennis van de leden der groepen. hit lunge joist zijn, 
deep de madding meent dat de oortaken ook liggen bij de redarteur, win's tank 
Met door het H.B. is omsehrmen. In de preetik ie er voor de gmepen gee: enkele 
Wing van haven. Aan het onthreken van materials!, neholing van dr dimussieleiders 
words thane tegemort gekomen door ten emend van het 11.B. intake de katlermr. 
ming. Welk standpunt nermt het 11.13. in ten opziebte van het nangevoerde en welke  

task krijgt dr Amsterdam" groep, die met de redartie van het diseussie.orgean is 
belast. Uit de mededelingen in her veraleg over de werkgroep voor het In-volkings. 
vreagstuk krigt de Aiding wel de indruk dat er hard is gewerkt en de meerderheid 
heeft dear ook weardering veer. De seereterix van de werkgroep heeft gewezen np 
de moeilijkheden, die er zijn. Ileyeelt nun dat de werkgroep aan het 11.11. voorstelt 
de opdraeht van de werkgroep to beperken. !Kist vervolgens ,,omens dr minderheid 

op een passage (make violatie van Menke vrouwen door negro, in bet Congres. 
verslag van 1951, die het hesprokene niet juist zou hehben weergegmen. 

Er zou Kier seen aprakr zijn van eon vergiseing doth van een hewnste verdruaiing. 

Aan de secret:iris duet de afgevaardigde de suggrstie in verb/mil met de uitgave van 
„Mammie, wear kom•fit vandaan"  aan dr ouderverenigingen ern presentezemplaar 
to zenden met een begeleidend schrijven van het 11.13. Intake het internationaal 
c'ontac't heeft een lid van de minderheid in de addling gesproken, &eh, aangezien 
dear enkele dingen heeft yerteld, die afgemardisple zelf Met kon nagnen, tel het lid 
bij de rondvraag zelf het woord vragen. Weft lering getrokken nit de woorden van 
de vooraitter over de eenzijdige samenatelling van de delegatie. Dr minderheid was 
het ook niet eens met de behandeling van het hevolkingsvrameduk. Verder goat de 
afdeling aceoord met het beleid en spreekt er dank voor Oh. 

Derksen (Leiden) meent dat, aangezien de voorstellen 2 en 8 zijn gemaakt tot 
heleidakwesties, dit eveneene moet gelteuren met de morstellen 6 en 7. De rritiek 
over het beleid beret ook Mirk over de kaderconferenties en dr studieeonferenties. 
Dr eritiek houdt tevens verhand met de ideei;n, die de voorzitter in zijn openingsrede 
omtrent ele ontwikkeling van de organismic near voren heeft gebraekt. 

Er is ern versehil lumen het H.R. en pen annul afdelingen en werkende leden 
ten aanzien van het dilettantieme en Mt utopisme. flit werkt door op de liederenn. 
ferentles. Dear kadereonferenties zijn Met gander meer to volgen rnndrr %flora. 
gaande elementalre aeholing. De voorzitter is zelf voorstander van differential'• ook 
in het geval van kadereonferenties. In Leiden zijn Trim kopsrlinw geworden aange. 
zien de ma, die op de kadereonferenties word' hellandeld. niet annsluit bij hum 
seholing. 1)e onderwergen zijn volgens afgeveardigde teverl afgestemd op litrrai6 
philosophisehe intereme. Er zijn we1 undue onderwerprn die eerst can it helm 
moeten krnen. Skit zirh volkomen can hij vnorstel 6 van de %lidding Utrerht. 

Gore mtudieronferenties hebben wriuig to mukrn met m dew studie en er client 
meer ruimte te zijn voor disrussir. In ronvoratios client ern nirt te heknopte 
getting van het gesprokene te word,n tegrven met bronvermrlding. Men %wet flan 
lets nicer van hetgern scar hrt oven /Al taco. Na rrn vrii hut, 	 vam - 
draeht is de &filmic meestal niet gum en Met op hoot pril. Ilovendien worden 
dergelijke onderwerpen sleehts eennmal i rhundrld. Dit is Pell veer eenzijslige mania 
van studemn. (Mk wet betreft dr disrussiegroepen Z4111 110 urnselijk zijn indien hit 
}I.B. of leden van de Ceneeskundig,  Ram! dr !eiders van de di.. nssiegro,pen advi. 
seerden en kennis hijImarhten. Ilet is natnurlijk ondoenlijk om drzr s. holing r,n• 
trail te geven. Lorna' is het alloen motelijk indien wij over voldoende do, 'mall 
besebikken. 

De openingarede van dr voorzittrr haft volgens afgrtaardigde rnigr vrrwondrring 
en wrevel gewekt. Is van awning 'hit 	pionierstijdvals nog oirt vo..rhij is. Ons 
percentage ten opzichte van de Nrd,dandse bevolking 	te trrint 	 

s  volkalmweging te sprekrn. De intrriortatir van stalutrn 	 , retIrmrnt 1ida 	n  .1 ten  
meningsversehillen tussen het H.R. en dr afilrlingen. Er is altijd wet grktrnImid tot 
contact bij fen rustiger gelegenhvid. Ilvt tact auk nut om dr frit,lijko ini 	1 van 

yen monied of van de critiek, tloch om het totals! 	 zi,n stun 	arhi r. 
grand van waaruit het grheurt. 	manirr rum  het dilettantism, dr kip in te drukkro 
is een grotere artie voor kadrrs. holing. Spreker is sin 'arrant dm vii rr /riser niet 
komen door het eanstellen van aradonhi, wearilour 	pn-itio. %.in bet Wine• kader 
nog zwakker zoo woolen. 
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/ Pam schwa (Amsterdam) heeft een Meat over het versehijnen van Pedodi, 
ono' mamma 13 mummers Itifn yersehenen bij fenopae van 26. Het ran gamakkella zijn 

bans se  woe sera  eon hula: kwam. Bovendjeu beep in 1951 ern ovenielt van 
tildiebrifeen ea dame beeken ontbroken. Is 1949 is dit vier mad, in 1950 drie 
anal en  is  1951 in het geheel niet gebeurd. In 1952 le dit reeds verbeterd. De over. 
Melee van de haste maanden given *Been huitenlandee werken, die over het 
apnea te Mohawk Rijn. Verder Mist epreker op de tikfouten, die moral in 
Paha 'Odell& Rijn en informeert near de oplage van het periodiek. 

Wit de hared bereft vestige afgevaaragdo er de sandacht op dat de gametes-
seer& leek de settee uittreksels Met kiin verweriten. Voor antodidaeten, pen 
dilettantes, Is Pedodi niet toegankelijk. Bevesdian a n sommip nittrelmele te kort. 

. Wm te asps blvoorbeeld van kunstinatige imeednatie in 15 regd.? Worts wrench 
bet van mends woorden, die voor een.aiel esker Wan to vervangen door goede 
Nadel:pan weMdee. Ala in die vreemde woman den nog tikfouten man, vindt men 
die.woorden en de vreemdste woordentalk Met. Hij ran graag vernemen of alleen 
mead geabonneerd in op de Para. 

Ala het pomace ded van de abonni.%,  wank gevormd door mediei, moeten vanzelf• 
spaced amine main as Pedodi wnrdrn gesteld den, indien bljvoorbeeld over het 
anemia liken de hies ilia. Znu game vermin' of dit inderdaad zo is. Zo ii. din 
=Wen de shwas dunned. op de hoagie &men te warden gebracht. Toen deatijds 
Pedodi weed aangekondigd was uit nicts if te Leiden dat dit bled het gemiddelde 
bevattingsvermogen der abonne'n te hcarn aou pan. 

Isla f&andand model m de aandacht op dat in eon :dyer bled na het vorige L=I eon motel aikeurende artikelen over ooze organivatie heeft gestaan. Spreker 
voer de rode van de voorsiuer veal weardering. Wet harem de N.V.S.H. is eirv n was prick tegen het H.B. Afgevaardigde meant dat dove rode niemand 

behten gekwebt. Aangezien het geschreven wooed els Tier belangrijk wordt 
hasehouwd komen eventuele manifesten ceder eensuur van het H.B. Ale vaerzitter 
ma het Comet Noord-Holland Znid heeft bd meermalen gevraagd om een manifest 
en me gnu lien dat binnen de kortst mogeljike skid een manifest uitkwam. Verder 
kais aigemardigde de lof van de sideline&mem man het H.B. overbrengen. 

e. Algemeen Beleid. 

remitter Storm Unspent de bleenkomas Het woord is man de afgevaardigde van 
Den Haag. 

littering (Den Haw) mgt met grate kelangstelling de openinprede van de voor. 
elmer te helm aangehoord. Hij vend daze rode m geed, dal hij dese graag op 
Icluift 	 hebben am nog erns door to lumen lean. Voorzitter befit in 
grate Been uitgmtippeld in welke riehting hij meant dat de organisatie rich in de 
Mokesse al metal ontwikkelen. Het gamer van „grote lijnen" is dat er teveel 
• een kant weadt opgeatapeld en de ander. kant word* verwearlooscL 

Hat is keel preuig, aldus Hurting, wanner drie laden van his Dagelijka &agar 
used slid van hen liven your de organisatie beseisikhaer stellen, maar wanner ern 
of twee van de ale ons zouden onttellen, dun ziju de geolgen veer de organiastie 
Met to ovenden. In de rode van de teserziaer tech speaker dan ook ten geyser be. 
heisted, made dean Wackier levee! its kant heeft opgekeken, teveel de nadruk 
befit gaged op de noodmak van specialism: amen, ehemici. administratieve krach. 

• ten, to weinig de ideologisehe kant heeft kaiak wurbij uit het oog is verioren dat 
de arganiestie, onduiks bet gehrekkige apparaat (dat al een etuk verbeterd is) 
gegreeld is nit en door bet week van de idadisten. Den hebben we ook in de me-
lange magi de krarhten die in hum newts omgeving leden winnen, propaganda 
makes von'. de Iluselijksteholen enr. Ma we teveel de technittehe kant op gain 

kijken, bestaat het gevaar, dat we op politieke partijen gaan lijken. Spreker light dit 
toe met een pear voorbeelden en besluit met te zeggen, dat spec 	natuurlijk 
nodig zijn, meat- als in de toekomst lIonfdbestuur en afdrlingrn dezr techniei meet-
Ian willen trekken, er vnnral op gelet mart warden. elat zij in dr errs', plants 
idealistleche strevers vonr de organismic zijn en pas in de tweed'. pleats technici. 

Meer. Postma (Amsterdam): Zept dat de afdeling Anoterdiun lot gevaat dat 
Hunting uangeduid heeft, more undersebrijven en dat het gewrre.t is, dat het 
Hoofdbestuur dear de aandaeht op right. 

Met hrtgeen Leiden gezegd heeft over Kaderacholing en eonfrremies is Amsterdam 
het ems. Er skin bijeenkomsten geweest wear onmiddellijk het ondrainge enntao t 
gevoeld ward. Spreekster wijst in dit verband op de Kaderennferentie owe „Vrmiwen 
in Israel en de Soviet Unie" wear dit contact gevoeld wend in dr disensair. De 
Kaderconferentie over het existentialisme nneant zij ern volkomen mislukking, want 
rr is alleen gediseussieerd tuKsen dr inlrider rn de aanwrsige mech. i. 

De vraag Is gesteld of het niet mogelijk is een cataingus semen te'stellen van de 
bibliotheek van het H.B. en of het venlig van het Prno,tantq therieg tegemoet kin 
worden .gesien. 

Voorte heeft Amsterdam grote waardering voor hrtgeen de serretarie in Ain verslag 
aver de rayons man gegevens heeft verstrekL Dit geeft een wheel ender larld mgr 
de laden en Amsterdam sou gram rim dat op dit chapiter nok in de. torknmet wens 
doorgegean en men due eon goed insight kin krijgen over de verdeling van de laden. 

Fokkelman (Amsterdam): Ofechoon de afdeling Amsterdam in 	m 

	

algeene 	waar. 
/Ling heft voor het 11.B..beleid, meant =U  loch t.a.v. de opleiding etpli.utrieeo en 

filmstrookjes can aanmerking te moeten maken. 
In Amsterdam son verschillende bijeenkometen gehouden wear een evplie.atrice. eels 

spreekster optrad. Ofschoon de waarde hiervan niet onderse.hut worth, is de mening 
dot bier tech lets san ontbreekt n.l. dot op deze avonden, die al. voorlichtingqmond 
over geed din, teveel de nadruk wordt geleed op de teehniek tan gelinorte.regeling 
en west daarmee eamenhangt. De idealistische kant van de N.V.S.II. 	wij dear, 
die wordt niet uitpdragen. Men kin wel zeggen, dat dit de teak van dr. %norzitter 
Is, mar Amsterdam is van mening dot het woord van de spreker np 	kijeenkorm.t, 
op het publiek weer intloed herb. 

Ten nanzien von de filmstroken het tolgende: i•en der straiten (waanelniulijk 
no. 5) bevat een pear beelden die flair de mening tan Amsterdam nee.' jui-t 
We hebben rekening te honden met de bezoekere van de bijeenkonmen di,  inn lame 
beweging weinig of flirts af weten en er vrij onprettige opmerkinaen m.•. maker'. 
Spreker doelt Kier op de afbeeldingen tun rondoorna die ahuntend maiden werken. 

WV toutlen graag zien, ahlus FakkrItnan, dat het II.B. de nplriding van .1. 
catriees in daze riehting stuurde, dat dere verplermaers naast bun warn...Mize 
opleiding een ideologische whaling krrgen•  mkt zij op dr hijeenkonecten %en-
ideologic van de organisatie kunnen ■ ertellen waardoor er mover insl.wd in prupa. 
ganda van dew svonden cal uitgaan. Wanneer dat flirt mogrlijk is. zmiden wij willen 
vragen, den opleiding tan de ander!,  kant te benaderrn. 0.i. zijn it in WI+ land 
tomb verachillende mensen die in maat rn bevorgel geacht morten worden 	it1.1,1,teie 
uit to dragelL Pete menewn znuden e..n spleiding marten krijgen 	hen in -mat 
melt torliehtingen te geven rails de e%plicatrices dat doen. tl.i. is lit niet 
daar uitsluitend en alien verplergstce. soar mesraagd 

	

worden. Kunn. I. 	unk 
gees mermen ingeseitakeld worden? 

Wki verrucken wrens om filmstrook 5 te wijzigen 0( wannerr dat Lirt mogelijk 
daze uit de eirculatie to Airmen an pr 711 nodig een anderr stout in de plaid.,  te 

Vaarzitter heeft samullende lij.t torte rondo • bespreking If R. 1..1,1.1. w. 
ontstond in %echoed met vonrstel 2. 
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ran den Arend (Hilversum) heeft niet bet wooed gevraagd omdat hij ontevreden 
is over bet Weld van bet H.R., maar n.a.v. voorstel 2. Dr procedure van vooratel 2 
deer hem belsenik sae omelet ook de vrouw rack cent iets duet en dan vraagi 

visit bet tech we) geed?" Rat gebeart endue ook. Bij de toeliehting komen 
we te wean, (let bet gebeurd is en of wd het den maar willen bevestigen. 

Hilversein ash wel dat bet swatch niet mogelijk Is om op een andere manier 
de Keainklijke Goedkeuring te krngen, maar bet H.B. sou de modus moeten vinden 
ea de jongeren Obeh te helpen zonder vergunning van vader of moeder die vaak 

'need tronvendeneel tgje. Verder hecht Hilversum hear stem can het voorstel. 

Rail (Etahove& mast deb of of hli no het nu no verkeerd (rest, maar wit 
mug wan of bet blj nomad 2 de bedoeling is dat werkende laden een verklaring 
van enders of mogd moeten hebben of ook de begunstigende leden? In het lactate 
peal eel Eindhoven entedge bedenkingen hebben. 

Storm ante/dor& dat „leden" in het reglement een samenvatting is van idle leden. 

Rust meat op dm extikel 10 onder werkende leden staat en art. 20 ender begun- 

edgende ledge. Rut bet daarom verkeerd? 

Storm antwoordt dat bet joist is afgedrukt. 

Snit (Amsterdam): Spreekt namens ran minderheid in de afdeling Amsterdam. 
r Date meets ail. dat het aannemen van normal 2 een ..tap aehteruit Iwtekent. P. 

1Coninkllike Goedkeuring is voor de organinatie van helang, maar is het werkelijk 
roar dat wij der unman niet sneer practiseh kunnen helpen? Wij hebben gisteren 
nommen dat er een e.g. „beeluit raiddelenverattekking" is — dat men lid moat zijn 
rate 

 
in N.V.S.H. am middelen van het bureau te kunnen betrekken. 

Storm conigent: 	dat laden van de N.V.S.H. alleen gereehtigal zijn enz. enz. 

Snit: Het &killings Belmar kan die bank intrekken, maar dat houalt in, dat 
Wei mem= veer it organised° sullen bedanken. Aileen in Amsterdam zijn er zeker 
al 12.000 meneen lid, alleen om middelen te betrekken. In whrifteliike toestern. 
ming vas is mien wordt gain hail olden — wij zouden den eerst die widen; 
maned moats tnehten te bervormen en inmiddels zitten de kinderen met de 
health's. Antardan hark Met kunnen nags= heaver) minderjarigen er hij de 
harem keen en help, maar ale het er sleeks den to die most worden afgewezen, 
is dat al tend De Mee 6 greet, dat men bee hanger hoe meer roncessies van 
nos sel gun verlangen en dat yeti hoe Langer hoe meer van one ideeen louden 
metes prijsgena. Kan bet H.B. de minderkeld van de Ameterdemn afdeling de 
prattle geven, dot wij den omen tech Needs& blijven helpen? 

Slam (INnteizen): Net beat= kan rich nit belekboverwegingen seer goed vereni-
ma met punt 2b. Zj Iambi dat het H.B. op bm ogenblik niet enders ken handelen. 
Da afdellegen In bet &idea van NederieW sullen de wijziging die is aangebracht 
ea de KossInklijko Goedketwing die te verweehten is met vreugd begroeten dear het 
ma manrearde nu zijn on in bet Zuidem taller:nate te kunnen werken. Dr efdr-
Ibsen alt bet ?horde% die dk els en offer sien, zouden wij widen vragen, die te 
brawn om de afdelingen in bet Zuiden tor wine te zijn. 

Sputa gut blase lets diaper op it juridieche elide in. Zijns inziens is de 
Anode eigadlik an reeds so, dat &genes die sander toestemming van de enders 
as lid man ingesehreven, eigenlijk el gen lid stn. 

Swim wil voentence de redaetie van notified 2 zo M wijzigen: „dat minder. 
isdees aim ale lid kunnen worden ingots-breves% dan na toestemming van enders 
of maiden" — awls bet nu gesteld is, lag het taalkundig oak niet juist. 

noon (Heerlen): In prinripe kan Heerlen Rich met voorstel 2 verenigen mkt 
oracle, wij bcpaalde verantwoordelijkheid van de schoudera earn Behave% mate 
wet omdat wij in het Zuiden von het land zo moeilijk werken. Een isepralde emceerle 
van de Nederlanden jeugd eeldaardnor aan banden worden gelegd, maar max. 
hetgeen Utrecht gezegd herft „of de prix er nor niet te zwaar is", wlllen w11 en 
op wijzen dat er wel evens meer ren veer platen moot warden om het ire te krligen 
en dan in de toekumat in bredere vorm terug te komen. Heerlen meat dan ook 
volledig aehter dit voorstel. Namena Heerlen brengt spreker een wooed van dick 
over sin het 11.B. voor het gmerde 

Rietreld (Den Haag): Vraagt, hneeel viol volgens hem overbodig In, op verosek 
van enkelr leden tan de afdeling hoe het staat met de minderjarigen die al lid MIL 
Spreker went oak belnisterd In hebben, dat men minderjarigen no geheel uitge-
sloten aeht van het work der N.V.S.H. dot wil zeggen: de bibliotheek is geoloten 
voor mensen die geen lid zijn. maar het artikel in het Imishondelijk reglement hondt 
in. dat men rich ken abonneren op V.D. 

Pout (Hoorn): Wil vragen of zij vonrstel 2 ook moeten zien in verluind met bet-
men Storm veer de radio gezegd hreft over grslaehtsverkeer roar het huwelok. Is 
die 41r mening tan Storm of van het hele 11.11. De omgang veer het huwelijk Is so 
oud.als dr. weg near Rome. De jonge mrnsen komen immers hij one, omelet se NJ 
de °lidera gren steam en begrip kunnen Man). Heel jonge kinderen worden geed 
voorgelieht. maar els ze op ern bermalde leeft)jd komen, staan Zr lender ateun. Net 
is verkeerd our de mensen die nog nirt kunnen Irwin-en Ins te laten. De organiaatie 
ix er toch om de mensen te brengen in de steer van ecn gerund seaueel even. 

Storm wit. ahorens Nahrink het woord Sr, green tenrinde het H.R. beleid te Ter. 
dedigen, een en ander zeggen. Het heeft hem hijzonder verrast, dat de lamste 
spreker ern relatie legs teen en awn priO4ethitrit ran hemzelf en het Hoofdbeetuur, 
de stututen en de Itednelingen van de oiganisatie. Spreker meet doze relatie afwijzrn; 
men mom doze dingen nice door elkaar halen. 

Dan wil spreker nog ern tweetal ants oorden given die gerieht zijn op de openings. 
redo van (lit enngres. Hij heeft Li) rain inleidende retie proheren duidel0 te maken, 
dat hij dear de gclegenheid aangreep om joist np die congres wear hij aftredend 
een animal dingen le zeggen die hij gned acht vuor de orpnisatie. Spreker wijet op 
zijn critiek op Jr leiter van Nahrink:„Op near ern volksheueging” en ook rip 
eritiek n.a.v. heteren v. J. Berg gezegd heft. 

U hate. aldus Storm, duidelijk kunnen merken dat ik ale voorzitter sprak, maar 
niet ligament; het MK het !wield ttimippelde. 

Tegen Derksen nit Leiden mort Storm zeggen, dat diens eigen retie Kier en ook 
het spreken ran andere mensen. we! 41114141We de indruk hebben gegrven, dal pree-
mies ale sin mening kenimar maken op een emigres, moeilijk kunnen worden 
hereikt door seholing van ern pear jam alleen. Hrt verkrikten van de meeraech- 
nirwhe huh' die wij nodig hebben ..,or het sehrijven van brochures, roar 	krant 
Pie. lukt niet via kederreholing: wij moeten die uit het erote materiaal van 70.000 
!mien in de allereerme pleats seleeteren. Due Jr mermen uitzoeken roar de funcths 
die zij )(airmen hrkleden, wear ze het nieest geschikt voor zijn. 

Wat Hurting gezegd !weft: „dat tie organismic gegroeid is door enthousiesane en 
idealiame 	" — dat heeft de mg:anis:lair inderdnad doen nntstaan en ern pear 
keer darn herrijzen, maar near mijil turning, aldus Storm, is het stadium dat antra 
idealisme de zaak in beweging kan !maiden. voorgued ionrhij! 	organixatie zou 
thane instorten wanner niet con st..rke apparatuur tan soliditeit tot stand was 
gekomen. Wannrer Hurting zees. dat de ideologiselw ontwikkeling nrxlig ',Wit, dan 
kan ik dear trimmer stellen, slat .lit allhen mogelijk is. wanner wi kunnen hlijren 
wijzen op de gorde teehnische Iliensten dir wij kunnen terriehten. Zregen ..dat het 
an Willi I..• en allerlei li4444 ge4144 hoe 1.444 steren, all de organisatie stellic Met het 
ledental hezorgen dat wij 	 ih• techniawhe epparatuur mart deans (le door- 
.lag gores! 
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Mattis& eel In Dente instande align en opmerkingen betreffende voorstel 2 
hihenekka 

Er k reeds enstia.-dat dame gang van Eaten Lana op can vergiesing In het H.B. 
an ea het bear WW1 ieweest inelien wij blew verleden jaar mee waren gekomen. De 
steldum sates teen in de map Amuse Reehtspersoonlijkheid" en sijo er niet 
nehmen. 

U meet, 'Idea pecker, dims de elastic hearken, dat wij als reeletspertmonlijkheid 
beelines vowelising women te wordeet fnpaehreven. Marko bebhen wij ten 
muck in de Kress geticht, opgeateld door our reeletsgeleade. Van de polities is 
teen bet amok plan-112 ten aantal dispel te verandereo. Het wane duke ern 
peer deteihrikebeen. die wij. oak weer in overleg met Mr. de Braga bebben 
gamut Het ie eetuallIc wet van de lung van Rut perrnagd le: an nog meer 
it wales babes dien er al Neat. Het gelds en slut er soak het is afgedrukt — niet 
steer on mkt' minder.' 

Griep swap, ample Nabrinlc, of wij alit te ver sijn gegaan, en of de prijs niet 
tie bug is. 	U asset begrijpen, dat wij in !eke niet vender kunnen gun met den 
rande organise* weft' dat was reehupersoonllikheid hebben. Zolauti esti teen 

• gelespwasaelliald Waal, sijo wij niers — daarom is de 'rue van Den Haag 
....Nit at fent. 

Mies wet at duel k wank lopes op bet Ain van ern recbtsper000nlijkheid 
'10111mends 33kM1111114 'Zahn wij die erkenning pie hebben, drawn de !alai van 
bee Neofibeetoor 46 Awnetwoordelukheld, sok finanekel. Wij, ala Hoofdbestuur, 
bobbin dot de bedeck dat de pails an hug is ale may wel cane drake. Ook met dat 
iewlepla melement, known wij ongelooftdic veal nitvoeren van datgene eat toe onze 
teak bobcat ea nog veal mean! 

Bet bet LU oddest:eaten 'Liken om antinasceptie pat gelooft Utrecht loch oak 
mkt. WE moan aid proberen can die andmoneeptie het central punt te Timken, 
bet le eat zaderdeel can ease algemene annalsbervorming. 

Van den Arend leek pia pelted: het In yea bnieeiBlre aangelegenheid. die veal 
mew denbafeelijkheid wurd was — het eel Indian enigesins mogelijk, niet meer 
phearea 

Solt Leek peproken amen ten mindabeid van de aideling Amsterdam. Hij eke 
bet ate eon asp aehternit. Ik deal die vane ides, aldus Nabrink, in ben oak niet 
de isenIng nagednan dat wij Main prik wen Dinh du wij ooze praetische bolo 
alma veraindean. Het Hoofdhestuur kat pen prude given dat wij die sullen 
apenges, maw era dat alies in bet with sal Indian om de rank zo goad en 
verantwoord neogelBk te been &sake. 

Wit bereft de break der minderjarigen die op de bureaux Icemen. Dat meet 
mkt leaden overdriven. Ult de practijk can Ms et grootste bureaux is bekend 
dat bet innate deal der minderjarigen dat dear home. kinderen silo van ooze 
kdea En inderdaad le bet 'nor bet &MP deal van one land bijou nog Wang-
abler dae weir de anekre deka, dat wil mm prides bewegen binnen de penmen 
vale de wettellike bepoliagen. 

Peel huh In fake samengevat eat anderen roofs gene bebben ,,de weft dat 
nil kapren mindet sondes bijaaan dan id) 	U bebt dat veralganeend tot 
ongebmwdes Hier warden eehter wettela reinderkrigen beduld, die wij tub altijd 
vowel ...PIO =Hen helps. 

Ondentreept diem te warden, slat dam bete =eerie ultermate sorpuldig mime. 
Nerd dient te warden. 

Over bet algemeen beheld: VIM Proceed" dat verlangen nut. prae.atkies k al sneer 
pupped ea sob al weer can de hand= audit wij dat ern ongewenae be. 
invloediog van de afdelingsis nektons. W' mean dam oak aka dot le dese 'kaiak 
wordsands wandering most word= g 

De gedelegeerde van Den Haag: Oskam, is begunnen mrt dr kwevtie Diveniwie-
orpan en Dirrussie.groepen. Wit de rerlaetrur twat gr.ehreven boast eneralids root 
aye verantwoording ila redisetenr; onderzilds volt hat in 't roam tan aigemeen 
beleid H.R. In due dingen !weft hat Ifoofdbestuur aiet ernstig van owning yes,  
'child met Dr. Muaph. Er was al geklaagt1 en we waren ongernst 	het H.B. corms- 
pondeerde reeds met I/r. Slusaph over het vereehijnen van meer nummem 

Inderdaad 15  hat discutrie-orazan van ondernf begonnen. Dat is oak gued. omdat 
cask gamed words, dat het 101 alwif idles van boven-af wordt warp-whence. Met 
de diseussieereepen is dat niet het gavel geweest. In de afdelingennelf Rijn die 
ontstaan en het H.B. heeft zich er niet mar bemoeid. Dit ken desgewenst warden 
herzien, maar den krijgt U de %hustle, dat het H.B. richtlijnen mart given. Wij 
louden willen mum: wij willen U belpen, maar crag niet meer leiding; last bet 
berusten bij de wean zelf. 

Natnurlijk k het rechtvaardig dat de a.s. redsetie roar goede dnrumentatie most 
torten door bet aangeven van goedr leetuur, maar slit is meer de task VIM die 
redactie dan van het !LB. zelve. Die lertuur is oak wel versehenen: Ir.v. het verskg 
van de kaderconforentic over Kinderlijke sezualiteit is uitstrkend materiaal root 
diseuasie, Sr artikelen in V.O. Revels altijd punten van merweging, tenrijI she bra. 
chunss van Romijn en Tennis zeer gesehikt zijn cool het wrrk in de discusvie• 

gmrPenDe gedelegeerde van Den Haag herft gevraagd ecn artful enrrretirs arm te ken-
gen op het rongrearrrslag van verleden jeer. I/it vending is Jeer zorgvuldig 
gesteld ender leiding van de rongrevverslagrommiswie die over dr inhoud vereaderrl 
heeft met het D.H.R. en tot ratifiratie gemachtigd is gewordrit dour het H.B. Wij 
menen alien dat de teak „rand" is en het zou onverstandig zijn, dear sehteraf 
zigingen in aan te brengen. 

Intake „Mammie" zijn waardevolle suggesties gedaan en er zul overwogen word.% 
in welke worm die kunnen warden uitgewerkt. 

Derksen heck hezwasr geopperd trgen In Kaderconferentim sn Studireonfercnties, 
soak die skin ((Menden. Wij hebben slit flies gezicn nit uitsluitend rritirk op het 
beleid, ander, hidden wij het wel zo gedirigeerd. Wij inrnen dat het Mister is ze 
alms vooratellen te rekenen en er Araks nog het fen in ander over tr Argon. 

Op de Kaderconferenties zijn zrker aanmerkingen tr maken. maar de gedelegeerde 
van Leiden verlieet de differentiatie lit het nog. Wij h.ebl.en ern Kader, waarsan 
wij marten unnemen dat zij de grondlieginseIen kunnen, want tundra die kennis, 
ken men van het !Ceder geen lid zijn. Er zijn kadereonferentb% geweevt, din mneilijk 
waren, maar daamaast area en van o'er eenvoudigr inhoud. Hrt Iijkt pardagogiseh 
verkeerd om all conferenties up 	niveau in te idellen en U mougt ark flirt ver- 
langen dat wij al te lug gain inschirten. Het is oak M.t waar slat Zr air literair rn 
te philesofiseh zijn; we hebben sr ZU 111.1:11 1`1•11 grhad 	rf S11110111' de Beauvoir 
an Denis de Rougemont en coot mensen die in die rieliting 	sse hebben, mist 
ook de Kadereonferentie interessani hlijs. n. 

De nudie-weekends geven nwer geleeenlirirt tot studio.. 	nriarn sun naar 
opvanini om vuor ton weebrnd maar 	them sien 	dm I- hat al lwlang• 
rijk eenvuudiger. 

1/iramoieleiders: Wij primer' nisi. ilsaij bet 7.6 .trinnf.nt fop feto•ro 
Zr kunnen altijd ten berorp darn op In bibliotheek en op dr 	.an het !dB. 

Yen &hasten uit Amsterdam "ter de P,110.1i : 4;0 inforomEr 	,msoldrNulr: 
de allege 61 375 ex., waarvan Sr 67i naar lag., nye!, sn no.t.onottohnif 1, ...1.,t, en .514) 

near Iretalende &banner... 
Poor de Pedndi gelds dat, xaar de onnanger. 1.11.11 	1 ..111114 .10, 5 .." ,  

hebben Beaten en het bled in ZO 	Itillenole milien's Iowa. 	 ,.5. ;.'re 
bepulde opleiding of milieu kunnen Mdrilen. Wij nijo en is bier saii 	.1.ol 
de kaderieden die het rrnstig Ira n, o 	%PI lit kunnen knolorn. 
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Be le ass gee in bromides morsel* au het H.B. door Van Sdeagen — om 
nen tesidnroderenidenbsekja van vressda termen to vervaardigen. Daarover ken on 
idea gimp gokapil node% man bet monied is in bet H.B. met warms behingsteffing 
'steal= am Imams de orde lid de mite eamenspritak met de drie Amsterdam= 
embetenran rw bet diaeosioorpan. 

Do doeuraerededirela komt in hand= van doktoren, Hoofdbestuur, sfdelinpbe-
item a bet gime= Wee. Het zijn dos =oral de functionatiseen die dome publi-
cs*. Imes as oven. ben moet deee inspanning worden severed. Er din dikwijls 
teatitde wonder die men do ken =mien en meet ook niet to lui sjjn om 
edam* wooden to 

Ifeeielgsas deli Hubris* bet woord tot Mem Postme, die over de Kaderconfe. „ 
Nada gel. dit 4 die ever ,,De Vronw" prima mond. Spreker wrist op het verschil 
I. cpvaidng owes* 	want er ilia ook mermen geweest, die joist doze con- 
kends asst vod seeks 	ee. MoT. Poona maakt ten lout wanner zij zoo. 
del dider de dionmele net bet existentialione alleen mar doktoren Ban het 
wooed nik game= 

Rea le Nee bedlam, no vervolgt Nebel*, op Kaderconferenties 
a. sap mewls spree: to hebben ter Introductie in de organiutie; 
b. ass apreker nit ono eigea rijen to hebben om de relatie to leggen met ooze 

agonise*. 
13d de tutees Kaden:oaken*, over hat Facistentialisme, ken dat niet, maer dcze 

most Sok niet god= word= eh voorbeeld hoe het in de torkomat sal worden. 
De asides= van de 146(t01=0k is gevorderd tot de letter 0. Er wordt iodere 

Iroosdajag doer Meer. Rietveld deed" ion fiewerim 
• Pan =alai one bet Pro*** Overleg sal niet vtrschijnen. Het is ook niet de 
bodes*g gamest dear ems verde" over te.ntaken. Er Lona documentationateriaal 
vow de *dimmers mew Our ken geen =Wag van gepubliceerd worden. Dit most 
ask gooks wooden ale ma Wotan content* waerover wij elle inlichtingen willen 

Tee Fekkehman ken queker zeggen, do de ezplicatrices niet din opgeleid opdat 
pegooLeskiespada =or de. N.V.S.H. sondes taken. •Zij din oPgeleld an technisehe 

eau oadadcnoilge mown It to lenge& Achteraf is wet gebleken, dat 
de toild 	Veal to aural It geweest en dm er, vowel tijdens de diseueles, ideolo- 
gises pn6Maxi aan de orde komen die ammilling van de °gelding nodig malcer 
to veered 5: olorale =raw In to stall= moor Irodervorming" sin U, dat wij het 
deliereare 	dzikaaandididme oarsmen bindend hopen veer to sehrijven, o.a. 
oar osidleuttioar. 

_FIlaaraskje 5 ml In bet H.B. ohne* warden ter nadere bestudering. Het 
liselibewmar I. esker slat herald =mead enders in opieiding to nemen veer 
etlteiep den ee Honer die ia bet beak is van eon verpleepsterediplome. Zouden wij 
tint Oat dela, do beefs bet Walt dot era pear jeer geleden daarover genomen is, 
pen in weer. Id  hakes dlt work teen per es nit Linden van leken willen nemen, 
ms melon ken oder vowel ptincipied afordzen. 

De billhook* is laderdead veer aka ea wij zullen dit nog wee eens bekend 
*dm 
• Mad hash Ng war conrenteepropepade in het Zuiden gevraegd; dit sal ge• 
mamma woods. vole bet H.B. 

RN* Weft talegenbeld veer two tweed. ronde. Het woord vragen: Wals Chian-
dm) Geier (koeln); Pool tileend: Sloe Holdmegeni : Meer. Piot= (Amatrnlam). 

Iris era* aetweord op bet =mock beaks manifest. 
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Crisp vedtlaart dat Utrecht sets getuntgenteld is over het brsnaar (tat Al had 
kenhaar gemaakt. Maar is het niet aan to bevelen dat het betrokken artikel ten 
andere redactie krijgt, rodat er in de toekomsi geen verwarring meer ken ontstaan? 

Pool vraagt of het 11.0. stoat nester de uitspraak van Storm veer de radio. 

Slot heeft beznaar tegen de redactie van artikel 2. 

Moor. Postma xijst er op, dat in de Voadopige Besehrijvingsbrief mast dat het 
verslag over het Protestants overleg nog nice is verschenen, dorh wee in benerking is. 

Storm antwoordt Pool en wrist er op, dat hij dear straks at velklaard heeft. dat er 
'teen relatie besitaat tussen het Hoofdliestuur en Rijn optreden als radio-spreker. 

Nabrink biedt Wale excuses aan voor het vergeten van de Ileantnoording. 1/e 
kwestie rat echter op eon H.11.-vergadering ter sprake worden gebracht. 

De redactiewliziging van Slot Mg aan de reglemenurommissie worden voorgelegd. 
In de voorlopige hesehrijvingsbrief is ten foot gemiakt. Storm werkt wrl den din 

redo, mast dit dient ids rnateriaal veer declaimers en predikanten. 

17. Diebarge H.B. moor beleid 1951. 

Maim. NUM (Amsterdun) stelt veer het lloufdlientuursbeleid bij seclamatie 
goad to keuren. Dit worth met &femme stemmen aanvaard. 

Storm dankt veer dit votum van vertrouwen dat to tvaarde%oller is omdat men 
din engage critiek niet beefs willen onthouden aan het H.O. Het wordt donrgegeven 
aan alien die het mogelijk gemaakt hehhen dit belehl tr vorren. Vooral do reclerteur 
van V.O. wil Spreker danken moor het door hem gevoerde heleid. 

18. Worth uitgegteld en gebnlikt ale inleiding tot voorstel L 

19. Begroting 1952 en 1953. 

Hier tai maar ear rondo met replirk warden toegentaan. Het noond wordt it. 
vreagd door: Wale (Zaandam); !tlevr. Nubrink (Den Magi: Smit I Annterdan); 
Kuiper (Groningen); Van den Arend (Hilversum). 

Meer. Nahrink: Afd. Den Haag nil graag neten waarom ten verhoonde pont 
salarissen op de begroting geplaatst is. 

knit: Meent dat de post socials lasten to laag is. Bij het seholingsw:rk mist hij de 
post Kaderschool — daar is niets veer nitgetrokken. 

Kuiper: betreft post 	afsehrijving Memo can tr srliaffen 	J 1(1,11111t 
graag dit nader toegelicht. 

Van den Arend: Veer de goat propaganda is in 1952 	3000. 	nitartrokken. 
veer 1953 f 4000.--. Maar de rontributie aanwas ie hrgroot up 9'.;. Kan de pod 
propaganda niet wet hoger? 

Kreuger bee,int met er op tr nkizen, gut niemand writ hoe 	7.110.11 or in 1953 
moor zulien stain. Ihtarom is rr ten 'chatting gemaakt en skin de lijnen doorgetrok• 
ken. Spreker licht de bcgroting up vrrwhillende ptinten nailer toe. 

Veer propaganda, to vorren door het 11.0. wordt nook rain amid bedrag uiteetrnk-
ken ale men wet sou wensen. umdat wij van mining zijn, dat dr propa;anda gewerd 
moet worden door de afdelingen in de eorrespondentwhappen. 

Inderdaad ziln de salarirnen verhoogd on hob ik geen rekening erlunolrn mrt .le 
pensioenen. Bij de uitbreiding van on. gemmed, nrmen wij I.ij voorkeor Magr 
mermen aan die wij kunnen oplriden on die na enige jarrn, no grbleken gr.hiLthehl 
pas in het pensioenfonds kunnen uorilen opgenomen. 
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Memo Nowak  ken  jk sewn, aildus ICreuger, dat wij van plan zijn de adresseer. 
machine weer in edge bebeer te nemen en daarvoor is een kraeht nodig. Verder is 
opossums ces post: onvoomien ad 1 MO.—, (Dredge wij op het ogenblik brag 
ifs de soak grad' oil breiden en niet kunnen zeggen of wij met de huidige 
personeelabeeting kunnen volatun. Bovendien meet er rekening gehouden warden 
mat een sovedste ,,loonronde" en Icemen de ealariesen van het C.M.D. er nog 14. 

De Neale Isseen sijn juist berekend. Voor vrouwelijke krachten is het percentage 
lager an er 4n ark mama die er !Johan vallen. 

Wy hebben seen rekening gehouden met ICaderacholing. Dat sal geld korten maar 
sr le een bedrag ad f 6000.— veer envoorzlene uitgaven uitgetrokken. 

Vat bereft de sfechrtivingen: or sija natuurlijk verplieht het Eigen Pend in 
Hen Haag peed in to richten, leder jaar sullen wij een deel van die koaten afschrij-
yen, die U tang hunt vinden in de begroting. 

Van dun Arend ken ik zeggen dat er voor propaganda f 5000.— is uitgetrokken, 
dawn* 4a 3000.— aan de N.V.S.11. en 1 2000.— aan de Stichting berekend. 

Repliek. 

pfaufraer wil grug weten wear die f 10.000.— voor nieuoe aanschaffing vandean 
warden. 

Knower sea dat dit Ten het kapitdal wore opgenomen en hij kan dan ook wel 
velikkPPea dat er weer era acne gestart sal worden. 

-Sims vraagt wie hoofdelijhe stemming went — hierop meldt niemand rich. Ook 
ep. dm "mg: wie wean de begroting is words niet gereageerd en niemand went oak 

• all blase* gestemd hebbende aangemerkt to warden. 

20. • Vgritiesiilig Hoofdbestuur. 

- Aen de cede komt het voorstel van het H.B. tot uitbreiding van dit 11.B. van 
P tat II laden, in verband met de gehenabeld om to komen tot uitbreiding van het 
DAB, Do acute Map sou met oerden, door het opnemen van Teunla in het 
RILL In de plants van Van Hurt. 

Het Camara vend:tan itch year uitbreiding van het H.B. Commoen moeten warden: 
a. "emitter: eandidaat Storm. 
b. dada D.H.11-lid Candidaat: Teton. 	• 

a. Peaniewaa Voaraitter Nabrink: Hiervoor aijn geen tegencandidaten ingediend. 
Hot Coupes mat oak thaws geen candidaan to stellen. 

Een mantel em vomiter Storm 14 acclaim& wederom te benormen, wordt 
shaman eadeesteund. 

Stern duke voor die vertronwen. usarbe Mil eater wil heriuneren au de woorden 
gaprehea door Hating: ergens in awe organisane ligt can achilleaplek en dat is 
mkt 

 

)
'JAIL Hen Is due organiuns alum besoldigde bestuurders, amdat due 

so 	abethiarrqn (dit sou n.l. finaseille consequential met rich brengen)• 
Has Weft er echoer op bet moment an lets van, dat men sin het onhesoldigde hestuur 
maw hapaIde anstandigheden %eel vaster zit. Derr opmerking komt wel wet leak 
man 'Ida Storm, hierover meet U deb den in de komende vier jaar maar eens 
Winne& 

6. Vitae ORA:lid. Tennis haft rich Menne ter besehikking gesteld. 

Darr 'patens hetsigt men sijn algeraese %stemming. 
Yerkierina non tier laden ilon/die.teatr. 

1 

 Candidaat ziln: de deaden& laden Men. de Korte as Vas dim•lirg. al Id* , 
beiden herkiesbaar sullen, almede de deer la H.B. gaindusadaWidt.  
(Utrecht) en Rietveld (Den Hug), die Leiden bereiduljn ani frarail A 	 .' 71  .'• ; 

Er teen geen enders candidate). Hlerop worded Haw. thi.Xams-ia Via 46001111....-4; ̀..v ... : 
herkosen verklaard. Crisp en Rietald de Wawa 	' 	::* ' : e4.: ;'''':"...,-1.- 

21. Verkiesing Kasconuassie.  

De ICasconualasie bestend die jaar eh Mees; Inwaii&-iinisikkg-'16W 
ale reserve. Aftredend an niet onmiddelllik hafdednilir 11:10lillide ---- -.1-. 

Candidaten: 	 . . 

Plat (Amsterdam): Het weekend lid Stoppdmsn bout deli laid  
tine te nemen. Dear de wens basest deskundless be to sebakeleg 
hem voor omdat Stoppelman aL student in de soma& die Awe 161 
men hoopt to does. 

Storm wil weten of het de begirding is Standen neenHavill w Iselllivessr da 
vacuum Mantel. Daar dit de bedoeling blUkt. his Sims ma :apt sarmiggrad 
namens het H.B. lernand die men lair lang maw Wald Is Dewed* b Mggibgag 
en dit wear nodig oak 'adman heeft, meet de atediew gegevai wades is IL lid 
opgenamen to warden. Ms Stoppelman de pleas"slas Lama van Vaasa lass 
reserve) sal dit hem in meat sullen practa en-ervirbsg In dit work op se dm. 

Hiermee gait Amsterdam acceerd. 	 • 
Er wordt Mee accoord PPM dat Vermeer in de pleats ran Mama luset. tendil 

Stoppelman plaatsvervangend lid worth. Onder dank tats Mantel veer de bowmen 
diensten, verklaart Storm de Kascommissie geinstallared. 

22. Aanstelling Verenigings Accountant. 

Bij melamine worth Dn. B. A. Benin %edema benoand. 

23. Vooratellen. 

Een mental voonitellen It inmioilel. reed. behandeld. Ailment teal %brink ern 
inleiding houden err ran deal van de helangrljke verandmingen bli bet mamas. 
semen in de toekomst. 

Nabrink: Net Is een oude traditie, dat wij leder jaw I:Beadsman em Mn gas 
dachten to wiseelen over het gevoerde Wad eta, terwhl het cook algd een al er. 
mate gunstige gelegenheid was om voor niet laved °planar. van mince to merge& 
In 1951 kwam het H.B. met het voorstel ran wel laden , jur to cangresseres‘ mar 
slrehts k:nmeal per twee jaar men Huishoudelijk amen to hoiden. In de 'Ave." 
jarrn sal dit een Huishoudelijk congres an; in de jinn met mean gad ad het 
ran rongres van geheel andere urd, van era Wesel andere serneteur zijn n.l. of 
van een demonstrate( korekter, Of wetenschappellk. Isf ern cardinals dearvan. 
Een uituerige uiteenzetting hierover kan nen terapieden is C.ongrewerslag 1951. 

Net sal helemaal gear lichee teak sign die we ensehappeliolus conga nen'te erg. 
niseren. Dr N.V.S.H. L lanonanerkend ern grew sawdust, ',warden en bet mat 
ran organismic warden. die in bet Nederlanden Ism moult ea daarsan so meg& 
lijk mede !riding eerie. Een van de taken sal bet aqs em de wetensehap die wij gr. 
bruiken an waarop ens week gehaseerd is tr baaderen. to headers% te verdirpen. 
niruwe teehnisehe probiemen to bekiiken en au de beginselverklaring dat dynamisebe 
kin kier tr amen dat voorgesteld is op het epriehtingerengrer. Sprrker hes-inner, rr 
ean. sat torn over ale drrigende ver.tarring grind is 
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Tegen die twee•jaarlijkse Huishoudelijke congressen waren brzwaren, o.a. vet,  
mhigeeing van contact met en tussen de afdelingen, geringero mogelijkheden tot 
-eritielt ens. Er Rijn drie wegen waarlanp wij aan die brzwaren tegemoet kunnen 
Icemen: 

le. art. 27: dat aan de afdelingen het rerht geeft tussentijdse eongressen bileen 
te reepen; 

2e. bate'ling tan ern ledenruad; 

9e. waived van Rotterdam tbrachrijvingsbrief voorstel 4) strekkende tot 
het apemen van dr gelegonheid om, telkens oannem er ern voorstel in de 
ardelingen near voren korai, dit vonr te leggcn aan het 	zodat niet 
pwaeht beboeft te warden tot het congres. 

De relate amen 'Gonne) 1 en 2 kan moeilijk loagemaakt minima en bij de be. 
eprekIng sal er JIM gedarht marten worden dat elr schakel „IA-dimmed" eon 
beiangrijke overbrugging Is van movilijkheden. 

De teak van bet C.ongres is nu een nadrre preeisering Sr geven van was %wig 
jeer besproken Is. Dit is mogelijk gemeekt door Mantel en Rozenberk die 
de newilijke en task tank op zich hebben genomen het reglement van voor near 
later door te nemen. Een bloemlezing van hun werk heeft het H.B. aan het congres 
voorgelegd. In de beachr0(•ingsbrief Real due ten kleine keus van veranderingert. 
De tientallen kleinere wijapjogen op ttblgebied en summering, willen aid were in 
handen millen van Mantel en Rozenbeek. 

hemp vertelt Nabrink ten en ander over de wijzigingen: het is wel de bedoe-
ling dat de secreuris van het H.R. toch ieder jeer veralag uitbrengt evenals de 
pthaingmeester, tenvijI hetzelfde words veneacht van de afdelinpez-seeretarissen. 
11.enn verandert duct practiech niets. Ventlagen worden dus uitgewerkt, afgedrukt 
in Ledeneontaet en rondgezonden, maar niet op ern volgrini congres in hetzelfil-
jur behandeld en goedgekeurd. 

Het tweede jeer krijgt men beide jaarverslagen under ogen cn den worden zo 
behandeld. 

Varier is het van belting te bedenken dat ook de sittingstild van 11.3. functiona-
deice vier jaar i.p.v. drie jeer nal bedregen. 

C
De Geweaten hebben duidelijk ten andere teak gekregen in art. 9 van Sr Ste-

tuten, Lentil de Ledenraad ten aantal duidelijk omechreven bevoegdheden heeft 
a fart 96 nieuw). In art. 35 vindt men de verplichtingen van het H.B. 

ore: *1st especial op an. 35e omdat het D.B. in functie wordt gekozen. 

Gaited Mane age de demonstratieve. en wetenschappelijke Congressen. Daze 
rongremen listen ruin de one kant om ooze ideein near buiten nit to dragon; aan 
de Indere keel moeten daze wetenschappelble eongressen de ontwikkeling van het 
Ender beverderent daarom pat er ook .66r.studie aan vooraf (Pedodi, dinned',  
organ en V.O. Imam worden ingeschakela 

No esoeilijker is het dernonstratieve eangrea. Die zal ones opeattingen en hutch. 
ten near de bultenwereld marten uhdragen weirdo van de aarivaardinn der sexuall-
telt, nicht op Maiming van one work, reehten van Jr motto enzl. Het Aligns van 
doe emarramen bangt at van het vinden van bekwame meneen, het getroosten van 
offers ea het 'laden van ten Mankbodein in de eigen organimatie. Door doze eon. 
grown kraut de N.V.S.H. reel mien voor het front te staan: er komen nieuwe 
werliehikluden an perenectieven en lies sal heel moeilijk Ain dit albs Sr verwerken. 
Het beam one eehter onjuist voor nog !anger te wachten met het opnemen van doze 
taken. 

Nsbrink beanie met Sr tereoelten de bespreking Sr beperken tot pritteildide op. 
Inerkingen. Dengue1r tekstwijzigingen e.d. ken men aan het H.B. zendrn omdat 
dear an in handen van de reglementscommimie ken 

Storm merits op, dat intlien temand zkh heijverd !weft in technisohe details to 
denken, het H.B. grate bereid zal zijn zo iemand op te nemen in Jr regiments= 
iommiaeie, waarin tot nu toe alien Rozonbeek en 51antel genital:if Itchlwn. 

Over prineipiele wijzigingen wagon het linnet!: Neijhof t ‘111.tera;:n11: Knitter 
((;roningen): an den llogaard (Leiden). 

NNW: hIt. 23 lid g en 11. Wanneer Jjl zit wordt cativitaril i= fit in strijil met 

onto bedoelingen. Het is n.l. onto lwdoeling steeds tare Iwgrotingen good te ken. 
ran; 10111111 het Cr nu staat wordt yen begroting ingediend, die due niet 
words goedgekeurd. Vender hrb ik grmist art. 122 nieuw. 123 Meow is op rrn 
letter na gelijk aan 120 mid. 

Kuiper: 	afdeling ail ingelieht worden over de betekenis von art. 7 en 37. 

Van den &guard: Had Ikzelfdr vraag over art. 7, incur Leiden 1, towns van 
naming dat 7 in strijd 	nut 37 nieuw en 113 huishoudelijk regiment. 

Het Hoofribestuur adviseert afwijzend op de ingedicnde amentlementen. Grin 
nieuwe procedure seheppen vonr extra rongres: dit mom voorbehowlen hiijven can 
het statuair vastgestelde canal afdelingen. 

Amendement Arnhem wel belangrijk ore in D.B. tilt het 11.B. te voorzien. Het is 
niet nnodzakelijk ern varature direct aan to vullen. 

Deer Nrijhof grate interest vonr dit work blijkl te beldam. words hij verzoolit 

sitting Sr %%Men nemen in de reglements-mimmiwaie. 
Het H.R. brengt eveneens afwijzend prae.advies nit over hit verhogen van het 

aantal laden der ledenraad. Het genii van 25 ii 35 schept 	genueg om. al,  
het congers dat wrist waardevolle fignren in enkele gmallen in Si schakelen. 

Het is niet de gedachte gewrest dat bet congres nog nailer invlited zoo kunnen 
nitoefenen op het week van do Kascommissie. nit mom near de mining van het 
H.R. aan de Kaseommissie worden overt:Arden. 

Het is ern omissir dat op die tweedaarlijkse 11.11..congressen goon tom- Islam 
tingen worden uitgebraeht. Het is wet de bedoeling telkenniall• twee jaarverdagen 
good to keuren cn twee begrotingen te hrhandelen en geed le keuren. 

Bete. art. 122, over geldeliike swim 11.11. Dit zal Mantel hekijken. Art. 7 is font. 
H.B.-leden zijn automatisch lid van de ledenraad. 

Over het voorstel in zijn geheel magon nog hrt moon!: Grip irtreohil in 
Vellinga (Arnhem). 

Griep deelt mede, dat Utrecht het amendment hawk*. 7.ij willen ,.an .andidact 
voor de reglements-eommissie indienen 11.1. Mr. Noordeu kr. 

Het H.R. heeft gren Itrzwaar Mr. Noordeoicr in ili• 	 "it 

nemen en hij wordt nu reeds veruelkonal. 

Vamps deelt namens Arnhem mcdo. dal zij bun amendement ook introkken. 

Mete. Noma (Amsterdam) uen.t wo, lopig wen grotor ledentaail fan a.5 laden 
111.5 mom fan oak niet ale voorstel gozion oortlen. 

%'oorstel 1 wordt in stemming gel,r.o ht. Niemand is warn. 

Storm wench reglements.commissio. 11.1t. in organisatie stela met deo. prin. 
oijzilling van oerkoijle der 	 sidookt de hoop nit .111..11 aanomig 

Sr lien op het errstr ortensehappelnke ..olgres in 193- i. 

Vooratel 3. 

Femurs (Den Haag) ail 1iij /ijo 	 nii 	 ,.in li-i ,1101,1 

1...r mar 11.rdenrontart no. 211. 	•tolerr wit maar 	 kin hij 
.1 
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bet antwoord van Stem „Can andrre wee (lanieneontact no. 21). Het is n•L 
volkomea cajoles in ern orgenisstie, %aerie Wake en Brae belangen parallel lopen, 
au de tegenstelling town aid en platteland meer betekenis toe te bonne, dan 
deem in werkerdltheid heeft, last stain 'de stemverhoudieben ten convene er op 
to beseren. 

Ons bezwaar tarn de regeling, znals doe thane in art. 75 huishoudelik teglement 
is vastgelegd — 1 item per afdeling 	1 stem veer elks voile 500 leden is, dat 
dam *eel to gra fs, te weinig rekening hoedt met de structuur van ooze organisatie: 

• bet felt al dat niet minder dan 40 aldermen minder dan 500 leden teller. 
Het...ante] van de aid. Den Haag, waarbij dug iedere sideline 1 stem krijgt 

1 stem veer de aerate 250 en 1 stew veer elke volgende 500 leden, is een poging 
to batmen tot paten differentiatie tun de stemasennantallen ten congresse. 

Al. bet tore punt bij dit voorstel worth kenneliik gezien het gevaar van een 
venehalving van de stemmenyerhouding neaten de grate en kleine afdelingen in 
bet voordeel van de kleine aftil•line•n. Men kan in het artikel van Storm tezen 
dot 60% van de leden in de grow ofilelingen wonen, terwiji de kleine afdelingen 
60% van het aantal stemmen bezitten. 

Spreker graft hierop percentage. %no de stemmenverhoudingen aoala dose thans 
▪ nl. 49% en 51% voer grate in kleine afdelingen, en•zoals doze 11jj aanvaar. 

.. it ding van het voorstel zullen not, I 114 	voor dr grote on 56% voor de kleine 
afdelingen). lijj meent, dat tkr tegen•tellingen tussen grote en kleine afdelingen 

• niet no eesentieel zijn, dat gesproken kin worden van een de wet voorschrijven van 
de ene categoric door de andere. 

Vomits wijat spreker er op dat t,1 momenteel een categoric van middelgrote 
afdelingen bade is to ontetaan, die ass buffer kunnen fungeren tuwon de enkele 
neer grote en het grate manta) kleine .• afdelingen. 1115 meent, dot doze ontwikke. 
ling een evenniehtiger en harmnniseher opbouw van de organismic waarhorgt on 
meant dat het tooratel van Den Ilaaz dat gericht is op de differrntiatie in tie 
lame tegionen, toot,  irdereen nionaar:lbaar moot zijn. 

Km den Berg brengt namens ern meerderbeid van het 11.11. Prue-adviez nit. In 
aanelnithig op hetpeen Vervoort et /red beck mrent spreker .er op to moeten 
wiazen, dot het in een grout deel tan de vereniging wel gebruikelijk is, de atem-
inenverhouding evenredig met het Icticittal der afdeling to doen verlopen. Teen dear 
in '49 verandering in is gebratht, ge-ehiedde dat mndat de grate afdelingen met 
60% nteerderbeid de andere aldeliezen voIkotnen konden wegetemmen. Door de 
amegobrachte verandering kn•gen de grate afdelingen maar ca. 40 % tan do stemmen 
in het emigres. 

De argumenten die Den Ilaag ter terdediging von hum voorstel aanvoeren, bete. 
lumen segelijkertijd ontzenusine on het voorstel. De tegetntelling tweten grow en 
'Melee afdeling is helemaal niet meet.  zo groot als vier jaar geleden wel seheen. 
Net de wet voorschrliven aan Wine door grote afdelingen is nu omgezet in eon 
toeless die Vervoort genoemil beef' • n die gevaarlijk is els men er rekening mee 
beady dat in ons land nog zeer N. le kleine afdelingen opgericht kunnen worden. 

Spreker !weft zijn lifers his antlers gegroepeerd dan Den Ilene rn geeft viin 

=Meow. Warns bet oudr .steem hehhen afdelingen, die meer dan 1000 
55% van het totalc 	 rn 43".i van de stemmen. Volgens 

bet Weave systeent hebben 	van de stemmen. llij meent 	gesproken 
MOM wades van de neiging.tnt•otel-temmen door klein. afdelingen. Namens 
ma 	Id van het H.R. moot si■ tcker vet-Laken de reeds bestuande rending to 
headsmen. 

Storm voegt kieraan nog toc, dot het doortrekkt•n tan Jr lijn in de zin tan 
voorstel J. een helemmering son kunnen vormen ern ;note delegation 	te 
been gunmen. 

Venulgens worth over hetzelfde onderwerp Let wormd gevoerd dour de ',Adele. 
geerde van Rotterdam: 

Hoorweg: Wil graag ineten welke nrgentie er tucgekend moot worden aan dit 
voorstel om hot op dit eongres to brengen. Er is afgeweken van art. 112 van de 
'tauten „morten 2 menden tour het congres achriftrlijk ter bonnie van de leden 
warden gebracht 	" — dit is niet gcdaan. Met is niet de 'redacting te voorkomen 
dat het voorstel besproken wordt, moan is het zo urgent dat meet %order' Age. 
wckcn? 

Nabrink anwnonit. chit in terband not lot twee•jaarlijka eongretm•ren tie situatie 
wrl urgent is. 

Nabrink vertegenwoordigend de allerkleinste minderheid in hot KB. meent dal 
niet to liehtvaardig over het voorgel heengelopen mutt worden. Ilet is Islangrijk 
er naar to streven, dat kleine afdelingen can het woord kunnen known. llovendien 
is het platierig om de niet grow, .war web niet allerkleinste ablelingen ook de 
bans te geven gedifferentieerd to stemmen. Spreker beteelt aan, het voorstel Den 
Haag te steunen. 

Over toorstel 3 wurdt bij afrooping geNterml. 
Words verworpen met 8'2 teges 	stemmen. Tutual nitgebraeht 152 %i..111111.11. 

Door afwezigheid niet uitgebtarlate Aelanien: 3. 

V on rst e1 I. Toegelieht door Rath rdans. 

ItIondoling wordt nog toegelioltt, dot do hedueling i het .took 	o en indienen 
van punten. zooms ter behandeling wor.len gestelol bij het algemeen helvid. Ter 
voorkoming tan eel) overbelasto agenda wrdient dit voorstel .trio. 

Storm zegt dat men oak in het 11.11. merit dat het ttitersnate lodangrijk is ilot 
Bingen die flirt de autolarlit tan hot h. I, congres behoevrn, tact het H.R. worden 
opgenomen. 

Met 11.11. staid zeer aanvaardond tegenover dit %mash.] naaar allt. Rottehlion 
xiRen %oorstrIlen dat "e.0 . dragen 	sehroppen. N1rn um het y.11.11 zirn ass 
vela our rrnstige tinnie.tawurdr lug. .lit ea  komp.& congressun. 

'.lot 	•gent vraagt sick of of 	own van dit .oat-t.•1 Hirt tot 	vat helo 
Inn dat eventorle yam-strike., air hob nal sympat1.1ek /kat ■ rn.r cll• afdelingen, 
afgeltamerd kunnen aolden. 

Storm aij...t or 	4141 ls:tnneer ri•ti %Id r, of punt :tan ,It• orau ge.1*•1■ 1 

up Ovcn 4•10.-le t■ ij/.• i,  worire•wid, 4. .....,zittrr tug 11 	rr. lit Moo I ',dolor!) it of 

te 

lir,loten 	,I.it het 11.1t. 	' 	liollo•talaill i11 olo• I•11 	-i 

men...ging 	oe.een. 

24a. 	VaAr4ellii... itatital 1..1.11 I  ..lettraitd. 

25 idtat-en t..0 .1. 	I ..! •:t.11.1 	 • 	I 	.1.s.t. 1:4 
leden. Ka,,  um 	. 	11..? III 
tie kontendr /inn.;  • h 	.; 

iinetiog 	 ••.• 
to 	I. lit•11 tool .1,,a 

Iles 1 1....1.11,....two n. u.t.••• 
Iles ...ill to t 	• ■ • 

r 	',di:Arm 11.11. 
:•. 	• ■ hit 111 tour 
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24b. 5 alanog te benne:nen leden lumens Congeen. 

Storm deelt mede dat er ern trwhnimehe moeilijkheid Is. De 25 leden van Genes. 
ten en Kascoramissie mot ten door Ili,. Geweaten en KILIICOMMIRSie warden ungewe-
sen en benoemd door het Congres. Het is eobter niet doenlijk no reeds bekend te 
taken welke mensen door de Gem-ten aangewezen worden. Diatom het verzoek 
de meiwen no recd. te hemmer), INA al kennen wU de ()amen niet en dasrbij te 
saavaarden dat aan stemmingen en beeprekingen ken warden deelgenomen door 
oienwe Gewesten. 

Hiermee wardt acroord gegaan. 

.5 Leden Ledenruad. Cennemd wooden Zr. Beek.v Zijp, Mantel, Dr. Kizer, Dort., 
Scheper, Ihnnenburg, Neijhof, Alevr. Oostdijk, Kuiper, Rust, Veiling., Mevr. 
Jacobs (Eindhoven), Jacobs Wen Ilelder). 

In verband met alle reglementskursties die aan de reorganisatie vastzitten herft 
het H.R. gedaeht aan View!, als wrtegenwoordigster van de expliestriees aan 
Zr. Beek.v. Zijp en verder aan Iliirr in Scheper. 

Er worth bezwaar gemaakt tupen eandidatuur van I)iirr. Dcze speelde eanvanke. 
lik web ern bribeable rot, moor tengevolge van zijn drukke werkzaamheden is hij 
thane minder aetief. 

Over de orde Iraagt het wood: v. d. Arend (Hilversum). 

e. d. Arend aeht het belangrijk tat groepen, die goon Cewest carmen men stem 
hegira in de Ledenraad. 

Storm wijst er op, dat deze mensen Been Geaest moeten vertegenwoordigen. maar 
&heel!. 

Vervolgens vraagt Storm of t.r mermen akin die hum vandidatuur in willen 
trekken, otodat lij Rich:elf niet zo 1..langrijk arhten. Hierop reageren Mevr. Jacobs 
(Eindhoven) en Jacobs (Den Heide! 1. 

Ruda, (Den Hang) zegt dot het H.B. no taetisch was om drie eandidaten 
noemen; als zij Cr nu ,tijf tumult, gelttoft hi dat dear. cif benoemd kunnen worden 
snider stemming. 

Het H.B. !merit hierop oat: in volgurde van voorkeur: 

Mevr. Beek.v, Zijp 
Aleir. Jacobs 
Mantel 
Dr. Kizer 
Neijhof 

Er bliikt verist lr zijn in het con:n.s; awn ail bl hi iftelijk stuntmen. 'harem 
den de stembiljetten rontlg.Ierld. 

Later blijkt eir uit-lag als voila tr zijn: uitgebraeht 119 stt.mmen 

Dr. Kijzer 
Zr. Fleek7v. %up 
Mantel 
Mevr. Jamb. 
Neijhul 
Vellinga 

9 blanco; ongeldig  

5. INSTELLEN VAN CENTRALE CURSUS VOOR DE KADERVORMING 

Nabrink meent dal het et rnaturernmel nuotlrakelijk is dit Hooklbestuursvoorstel 
nog tern bier te behandelen. the behoefte is gebleken men beperkt untal mama 
nip tr leiclen die over volduende kennis marten beschikken, silks IQ bet rain hebben 
tot bet volp.n .an de central'. cursussen die onderdelen zullen acumen ran de 
opleiding van het kader. 

Votirlopig mod' oilmen de guedkettring gevraagd voor het inatellen van eh 
rentrale Kudereurens. 

Het H.R. moot adviseren het amendment van 'Trentham Met aan te semen. 
Er is n.l. niet voldnende °riders, held grmaakt mien Kadereonferenties en Kader-
eursussen; het betreft ern landelijke seholing die niets met lezingen te meken breft. 

Voorstel milder amendement aarnaard. 

6. RATIONALISM% VAN 1/E METHODE VAN KADERCONFERENTIES 

Criep (Utrecht) meent dat het Met nodig is dit voorstel nadrr toe te liuhtrn. 
Ilet zijn suggestive die het aerk van de Kaden.onferenties alleen meat kunnen 
bevorderen. 

7. VOORSTEI. TOT REGIONA.AI. BELEGGEN VAN KADERCONFERENTIES 

Het 11.11. zal voorstel 6 van En-relit gaarne lhoewel in enkele onderdelen vrij. 
bliiventil a Hien aanvaarden. Ten opziehte van reglonale Kaderronferenties stoat het 
H.R. echter zeer huiverig en zij zoo dit voorstel niet gulag aanvaard willen den. 
Het %our(' is voorlopig aan de Gewesten en wij moeten alwaehten wit die tan 
Kadervorming zullen down. 

Het anon! v renew N'ossenberg I Dett Helder); Hourweg (Rotterdam): Oukam 
!Den Haag,: Rumijn (Apeldoorn); lienitnes (Groningen); %'eneurt (Den Haag). 

Vossenberg: Den Helder stoat aehter vourstel 7 ale het tot daallwerkelkilve 
string ram komen, moor er djn ern poor brzwaren van practisehr acrd: le. Tijd en 
plants; 2r. financii,le ettneequentire voor t•venturle deelnemers. Urn Helder zoo 
graag wan, dm ten minste 6tIrt bestut ,lid zoo deelnemen: waarseltijnlijk zal het 
flirt mogelijk zijn dit privt,  te betalen, term iji het ouk bezaaarlijk is dit ten taste 
an eir afilelingskas te lawn komen. 

Wil &arum in overweging geven voor de afdelingen uaarvuor dezelfde bezauren 
gt.filen, men sehriftelijke tarsus beerhikbaar te stellen. 

fluorseg (Rotterdam): Wil evenrens graag overwugen zien in hoeverre er mini6 
telijke eursuesen van gemaakt kunnen annum in vvrbinding tan met contact. 
;minden. Tevens graag nog awn ititeenzetiing hoe bet 11.11. dit denkt tr financieren, 
lbw er in de heeruting Mete van L .1.eltlekett. 

ihkum stint rolledig aehter 6 maur Z011 lilt gerompleterni willen urn 	la 
begin van het seiznen agenda op te stt lien sun te behandelen ontbrarriten in 
evt.ntueel run. syllabus, die enkele maanden van tevoren gems! Isom. '11•VI.IN 
literatundijet te vrrstrrkken over de te i, handelen ondrraerpen. 

Ilrrnnrc (Groningen) Nil rf op xij/t.n, tint voorstel 5 van het lilt. herrekl.ing 
herft up afilelingen die in het Wester van bet land liggen. %our ii itiatt.it 	• r /al 

het flirt ntogelijk cijn aan die eursussen d. el le tomes rn tlaartint hoop' Cat.ttwen 
dot het 11.11. oil overargen nok in het insuilen en attillen van 11.1 land Jan kadri-
vorming te dorm. 

ittonija 1.1pr(dwatt) heeft mtl: le/a:urn van finanrirle acrd 	tell aastArtt van 

tijd rn pleats. 

wur- 
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Ven•oort (Hen Haug) broil het %mime) van bet H.R. met gereserveerde instemmied, 
Input. Die reserve sou verminderd batmen worden indien er mete  ieliehddie, 
werden veretrekt owe de card der se.boDng. Er mules paultologie en philosophic 
gormand. Den Hug aeht het gew emit dat eok sociologist can pluta vindt. 

&brink wijst er op, dat men moot begrijpee, dat vommel 5 bet beefs over 
landeRike scholium Ook stoat er, dat deaden do Gan to hopes lembeeken, de keno' 
toot  de  deeteemern  a lase  mogelijk gosteld sullen sin — dit betekast due, dat wij 
'miasmas bedragen uit sullen meter trekker voor relskosten. 

Het is kormiehtig te denken tint bee H.B. alleen loan plaatsen ale Den Haag, 
Amsterdam en Rotterdam gedaelit Nett. De bodoeling is, dat bekuanto mown uit 
bet land (al of niet vie afdelingeni re loan meeteu kunnen deelnemen. Het gut niet 
over propaganda in afgelegcn %In ken, bet pet aim over Kaderaaboling, meat over 
bet. vervolmaken van de kennis ten dunce Mu&Poe Dome& 

De finanriede leant cal de ;land:win van de penningmeaster hehben. We sijn er 
van overtuigd, dat het geld zal ko•ten mur we sin at eveneens van overtuigd, dat 
het so belangrijk is dat we dear oor geld moeten vindem 

Net H.B. heck berwear tegen sehriftelijke lessen. Die kunnen op en hooson bij. 
stof geven. De deelnemers sullen zeker nittleksele krijgen matte die hebben in ones 
gedschten Met het kookier tan -,hriftelijke lessen. 

De aard der lessen moot inderdaad vedeljdig Ain mur overvraagt 13 niet. Wij 
hebben het over cursusscn van tier maanden ea men :al due op in best xestienmaal 
bileen kunnen komen. Ala Den Dug bet so wil amenderen, dat de eerate cumin 
loan diegtespsychologie gewijel is en hx. ere %Ages& loan sociologle, dan willen wij 
dat beiriiken, maar U moot dat Met wiliest opdringen. 

Storm vat hierop elks nog rect. in het tort semen en vereoekt daarna hiermee in 
mote linen areoord te willen ease en in verbinding es blijven met het H.B. dear 
wear men meent dat dit to veer gam of m tort whim- 

Houma merit op, dat men nog gent rasing geboord heeft van de pennIngmeemer. 
Stone sees dat de penningmeester het In aerate instantie denkt op to vangen met 

de menage& De ervaring met twee-jewellike. begrotingen is niet groot genoeg 019  
de eljfere exact to kunnen bekijken. 

le geese linen ken het Court, rick wel accoord verklaren en het H.B. hoopt 
ems en ander near tevredenheid ti busmen ultvaeren. 

9. 110GELUKHEDEN TOT INSTELLEN VAN CONIMISSIE INZAKE BUREAU 
VOOR IHAVELIJK.SBEMIDDELING. 

Stem ken semen, dm %moil de midge eandack }weft van zowel Hoofdbe 
_stmer 	Gemeelk. =disc Read. 14• mining in het H.B. is seer verdeeld, de Gem 
Reed out etwijnend tegenover h.•t vormen van does commissar. Damon stele bet 
H.B. veer, ni de Studieconferentie in de School tan Wiabegeene (5-6 hdo na 
to gaga in became die conferentie punten heeft opgeleverd. 

Men Pomona deck merle, dat 111...terdam al eandidaten your deer• commimie had. 
aJ. Mont. J. v. Santwijk, Dr. Letie • n Dr. Snethlage, die dit probleem wilden bum 
dust, In leder seval went Ato....lam de gametic dat het niet afgesehoven worth. 
het Is eon seer nijpend %rearquk. 

Stone is bet dear wel rare ten.. moat Id le de vraag of w•ij er lets au moeten 
deem Het H.B. Meng Flirt vaeteeleed to warden door eon vomminie mur wil wel 
mocker's via an as de conferen,ie in Anterstoort, er aanderht veer te hebben. he 
seek sal semig overwogen warden. 

Hiermee gut Amsterdam at..•nerd. Oak de wriee gedelegeerden kunnen Rich 
met dire gang can Laken wel terenigen.  

10. BENOEMEN VAN PROPAGANDA (:ONINIISSIE. 

Vooratel 10. 

Hier w•il het H.B. Rotterdam sterk in nverweging geven, to denken non hurt 
vooretrl 4, n.l. dat Rotterdam rontaet opnremt met het 11.11. om no le glum in 
hoeverre er een liehaam is te seheppen dat under de naam Pmpaganda.rummissie 
werkzaam kin OA 

Rotterdam gnat daarmee mooed. 

Storm verzek-et tint de propaganda opnieuie door het 11.8. cal worien harken 
in de vent van 	Rottertlamse voorstel. 

Orde Vooratc • • an Oskam (Den Hung): Vanmorgen hebben wij ren %rang 
••retell en suggesties gegeven ineake de werkgroep Bevnikinirtraag•ink. therm. zoo 

•irretarls van die groep untwoorden. 

.,rorm verwijst de seeretarin van de Werkgroep Ilevolkingsvraaoltk near de 
RUIIIhraag. 

Er moot Miter overlegd warden hoe last de bijeenkompt al siniten. Storm stilt 
voor uiterlijk 18.30, d.w.z. dat er 40 minnt•n your sprekers in beantwonrding In.- 
sehikitaar zijn. Ergo 3 minuten-speeehes zijn tuegrctaan. 

25. RONDVRAAG: 

Verroort (inzake Betolkings traagmtuic): Dr moeilijkheden wear de werkgroep 
voor gut. hebben aanleiding gegeven tot onvoldaanheid in de Isweem tan die week-
eroep. 1'oor een deel van het opgestebie rapport (n.l. (ACT dr getelgen van de 
lievolkingstnename) in Nederland heblien wij grin eapabele men...en am dit lilt te 
werken en er iota bevredigends over te zeggen. We sullen met die werkgrorp can 
heel andere riehting uit marten, dear ik het niet mogelijk atilt met dr besehikbare 
mermen elk rapport nit te werken. Ern aantal details louden wij kunnen pralwren 
nit te besteden: of wij louden kunnen traehten eon aantal men.en tan buiten de 
organisatie tut ons te trekken. Dit lijkt wel mogelijk. omdat (le werkgrorp er niet 
van uitgaat de sehadelijkheid van de bevolkingsgroei te bewijcen. 

Vetvoort lieht uitvoerig toe. dat het gut om zuiver objeetieve candle tall dit 
vraagstuk. 

Storm lumen of dear Venvort de benehiklare tijd overseheijdt en stilt %our. ,lit 
Jr mensen die interesse hebben conteet opnemen .met de neat retaris tan de work. 
groep. 

Merr. Dreekschmich /Arnhem): Onc, •tauten vermelden in art. 5.• afTanderlijk 
het bevolkingsvraagstuk. In Verstandig Oudersehap is gedurende het la•le jour 1951 
in allerlei artikelen (veer cover het de conr•luaie betrof) uiticluitend ern Linn fr. 
broken voor de opvatting dat er overimulking op Jr wereld of in Nederland 
dreipt. Anders gezegd: in eon of andere worm is ultsinitend de Oterbevolking•-
theorle verdedigd. 

Op eon kedereonferentie in 1950 is door het II.B.did Ir. v. cl. IR•rg telLE(..T.1 dot 

bet goad sou zijn, dat Dr. de ).):roast. tile de overbevalkingsthenrie 31160. ern 

inlelding lot houden op eon kaderl•onierentie. flit in nnoit doorgegJall 	%v.(' 
rover m5 hekend heeft hij nok unit een uitudiging nnitangen. (►ok I. lir. de 
Leeuwe het hele jaar 1951 niet in de gelr•ginheid pleb! in %AI. 	 %oilt 
zijn opvatting an to voeren. 

	

SpreektUer mrent dat het ter belangrijk is Pen bre& 	it t.tr•ren en 
verzoekt voorsitter loan Jr tergadering .0or 	 dat 	dr I ertme nit .1. 
korme termijn uitgenodigd wordt tot het bowlen tan ern ntdledire 	IdiTL 
ern lantklijke kaderronferentie met itititeltreitle 	Itu• 
ding diezelfde deg. 
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Storm roept de sideline op die het voorstel willen stettuen om Dr. tie Leeuwe 
to laten spreken ale enige inleider op een Kadereonferentie. 

// Pork r'..fmsrerdam) wit near voren busmen, dat hij er na veal gevreag achter is 
dot hij, eh weekend lid, in de Rondvraag het wooed ken voeren. Hij Lou 

' pug willen dot de verhouding werkende ledenibegunstigende !Men ems duidelijk 
in V.O. werd uiteengezet. Naar zijn tuning louden er den veal meer weekend. 
laden komea. 

In de voorlopige besehrijvingsbrief beet spreker het vendee von de werkgroep 
vh bevolkinpvraagstuk gelezin en de indruk gekregen dat er enige verwarring 
booms. Er overbzetst look in de milked= in V.0.) den theorie n.l. die van de 
evmbevolking, terwijl in dit bled game huh, dat :owe' nor els tegenatanders 
ISO bet mold Louden mogen komen. Speaker suit diatom voor, in de werkgroep 
twee leder op te nemen die uitgesproken tagenstanders van de overbevolkingstheorle 
411 +telt voor toe to voegen een katholiek of protestant, bevolkingsdeskundige also 
sede eon unemnivoordiger van de merslathehe opvattingen n.l. Dr. de Lemma 
oh Den Haag. 

Sum wljet or op, dat alleen ate 	• takeover ken worden toegestun of 
ememgen, 

 
wanner dote voontellen troedep ourgenomen door rem lIdeiblat-

deIsigetie.. 

Dr. in Lasts* wit 'Gomel van Meer. Dreekeelmddt splitsen. 

Si.... few INNS. dal kij wel het reek heat one het wooed to voeren, moor Met 
ate veereteBa te deem. 

. Mem de Hem (Room/ wit dank altbrengen ten het Comes ea aan de afde-
1106 Rimitudent voor de ontungst en mbentleg. 

Veer* vii 4 reek sewn, dat Hogan gedacbt sou hebben dat Storm de radio. 

d wath &Rd gamed e die doktee Storm "emitter van de organisade is en 
Wet voor d 	 term de price houdt. Maar ter de mensen die op het bureau 

de amen semen den emelt us dat 	owning die Storm near voren brengt 
astiwahroas words. 

Oa lumen ar dunes die informeree seer P.O. door middel van Ismael tempera. 
Nu metes, is bet mogelijk due leis mete over bekead te makes.? 

Mimi (Maastricht) Alta er op, dat laud Is Amenafoort ale nu in Amsterdam 
de Coogresseal to klein reek moet mute. 	dringt or op one in het vervolg 
rear pence reim,re to 1011100. 

Meier (Gorinehem) wit weten of de Gen. Rand wel voortdurend cutlet met dok• 
totem opneemt en hoe dine dear dan op ragmen. 

Dr. tie Lemma: vraegt minium hij gess 'mutation mug dean, ale anderen dear-
see wel in de gelegenheid worden inside 

Sums antweeult, dat hij niet gerechtigd is om voorstellen to does en Storm went 
haw det reeht ook niet te given. Ilij aeht het wel van Mang dat het congrea rich 
uitspuelcrover heteeen Meer. Dreeksehmidt voorgesteld heck 

Dr. de luau and dat dit een nieuw bewije is van de democratic die bier wordt 
t•nieved. 

U bet* het grind over het Internationael Congres en dat dear Margaret Sanger 
met dollars nunneelde; serene held U gond dat it geld van de N.V.S.II. aan 
dare rack is weggegaen en dat men er ski nu van distandeert. In de „R'aarheid" 
wen April 'Si heeft het:elide al genus. Witarent is dit Lemur nog eon tijdlang 

doorgegeen met dray cask te onderstelown? Iles •Inet onomstotelijk vest. aldus Dr 
Leenwe, tat Met De Waarheid in het mare) van dr Inlen gesproken heat, maar 
dat het bestuur ern zodanig 14.4.4.1 gevuerd heeft, dat zij geld van .le laden vier. 
geoid heeft. 

Rietveld (Den Haag) nil dank zeggen soar het vertrauvven dat men getoond 
heeft door hem to kiezcn all lid van het H.R. IN is rich Iwuttat van 41P grate 
verantwonrdelijkheid die daarmer op hem gelatin is in vrarkert dat hij met 
alley wet in hem ill, zal nerken om zijn functie zo ;wed mogi'bjk te venullen. 

Griep (Utrecht) skit zich aan bij dere woorden. 

Pals (Zaandam): Wert niet of het zijn teak is. miter wit dank brengen sin de 
voorzitter voor de wearlijk democratische nijze waarop hij tree twee degen zijn 
teak heeft verricht. bedew afgevaardigde die dit senate heeft het ...tort kunnen 
voeren, maar niettemin stoat het voor mij vast, alike spreker, dat wij weer in 1.1.n 
van one daghladen sullen kunnen lezen, dat de democratic hij de N.V.S.II. zock 
Mt Mien wij eater graag asnvaarden. 

Dan heeft hij nog een vraag: het H.B. is nu tot elf kden uitgehreid; was het nirt 
do bedoeling ook een nude 11.13. lid it• benoemen in mart dit den no niet go. 
sehleden? 

Heir. Fokkdmon (Amsterdam) wisest buyer) begunstigende laden het jeer. 
vendee hebben aangovreagd. 

Derksen (Leiden) verzorkt irdcreen die meer nil mien over die Pcdudi. critiek 
heeft of suggestion, zich schriftelijk met de redecti...1e4len in verhinding to strike. 
din :al getracht worden alle mottelijke inliehtingen veil vollediger te verstrekken 
den vandsag wel mogelijk was. 

Meer. Postma (Amsterdam) brengt namene de logieswommissie dank over roar 
de vriendelijke woorden die over doze commimair gemegd djn tijdens dit congres. 

Storm antwnordt op de vraag over het Internationale werk en vitt, dat die 1.1•CLIV,C 

near zijn mining zijn woorden stork heeft verdraait. ffij ken verzekeren slat de 
offiriele afgevaardigde van de Amerikaanse Planned Parenthood Federation even 
tevergN.fs tegen de dullar4mAjterij van :Margaret Sanger herft opgebokst. Het it 
zeker niet zo dat wij in de congresses meet met geld hehlwn gesmeten yonder rr 
enig nut van te hebhen; het is ono echter niet mogen gclukkrn ern organised.: 
semen te stelien. 

Met Dr. de 1.ceune is Storni het in zeker opzieht pens wanneer hij over de 
democratic apreekt met enige heron. Het spijt Storm ds.r dot er in Den Haag blijk- 
hear zadanig aanleiding 	gewerst dat het onmniteliik was dr minderhrid aan het 
woord to laten komen. 

Tot Mere. de Haan zegt Sturm, dat het mogelijk is, dat zij trots gener•t zijn Ii' 
kunnen zeggen dot de radiospreker Stunts bun sour-Atter is, lunar al- zij nu invert. 
minder trots er op is, !vernal dat alien up •Ireht luisteren. 

Wat betreft het vijfde 1).11.1id- Kier stolid het H.R. van nemen learn li.er Aect.• 

dm+ tegrnover. Daarom is voorgestebi ern 	 uithwidilw. ..444 het ILIt. 
ran drie near .41. Het is zeer verheugend dat Tennis hepiti i• gesen414.44 
,tap to semen en op het ogenblik is er nog gees. (-untie! 	t 	aloh.r 11.11..14.1 
die er dew in aanmerking ran en ail bonen. Daum ken het ..mgre• leer nog 
Met in voorzien. 

Nobrink nil wok nog ern on airier lilt 	rnwlv rang hcantnoonlen. Ilet ver•cial 
tuasen Iwgunstigende 	nerkentle laden mod, zoveel mogedijk near Soren arltra,lit 
in sleet duidelijk in lief 'et:lenient. El Lan wel t•en.,  ern 	surer 
morden, meat lira dient halt 	 morreltjt, in  Al, tile:• a et.. t,  
bevroken. 

44.• 	• 
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Park hreft re-trawl near ern our bijannikre ;striven in Jr li'mkgrorp. 11..1 
Hit sal dear saanwhonlijk girt- taco tuelrn. 1k serkgrorp is null tool rong 
tamengetarld en So 110Wirtl towel kunnrn werkrn. l4preker ken rrhtrr .ernekrn-n, 
4.1 pratemanerdenkrarle mown in dam group upgenonten zijn. tent ijI rr tank rem 
martial is at. 

Sal bctrworrn het rte. dal d•o• mid te kb-in is grlarken, maul' hit animal lw. 
seam wall  i.4•• /alir enter. %nigend jaar eel er rrkrning met grhuuden sor• 
dent het Is de bedorling den in Itatterdem tr rongresserrn in hot Groothandrle. 
gebaure. 

Wire dr beer Heiler Mt Conlin-Item adre...en herIt tan dokturrn tan Mir hij 
tensest, dm se internam heldss soar ons nerk, last hij re den dourgrten aan de 
Geosmitoodipt Rand. 

Herr. Fekkehnne ken ik antsunoien dat niet mere Jan IS Iwgunmigrnde laden 
use jouterals; lobben aangnrsagd. 

Sionit imam hem toe to mean reeds enkrle dingrn tr mien. din op %lulling 
tan die rooms than. Allererma nil hij rumplimrnterrn oter dr %Oa. %Ramp ter. 
*Ind es beroodslamsd is. Indrmisad wrrden Ironer- mrrr eletailksrmirs losproken 
es his  is miff aka 10 dal inj let Munch srrk Kern &num onion gemlike, maar 
gods de prapordes fm m held sat werk true'. !harm hreft alit rattans in menu 
°pads reed. sea breld 'erten sun de mogelijkhrden in dr torkumst wanner- sij 
Warn tot romaremen sitar mrrr pnuripiede grundslagrn nauselijks aan de sole nun. 

Siam heist toe wawa= demorematiete rongressen nudig akin. Bp Huithaudelijke 
mopromeo As dem lawmen sij nimmer op grate urinal utrrgaan tut uitnodluen tan 
sohorde ea mnatichappeliiike oil:anisettes. die wij inch grasp mmden doordringen 

• Imo de belekeide to am work. Nat sij bier bereiken al in het komende jeer 
tag ipso balm warden. 

Will With de mosensiellina der delegaties: ik hoop dat U zirh germ tan alien 
mosomilltmama 	drIrgatie semen to Mellen mods dr reglementen dat 
elan. lb want, dat hat bijna nnmogelljk gemaakt kan sordrn, maar met dat 

andentrePer. Er maeten know maatregelen genumen warden um een 
mmegmnroordiging tan 	afddingen mogelijk tr makrn. 

jeshesert ronlke can de presentielljst in gehleken Jet bestial& ablelingen teterl 
hued vim 	holitgreskseg at. in-111'401. Bezint 	Mph &amp nog ern. aan dr 

SWIM bodorkt vamelpena de aftleHog Amsterdam tour de terbrndr th.istentie 
die dmie has N.R. p bole  pros is aesteld. flanks het prmorwrl tan hot trrenigings• 
kits.., de asogramendas-rommi..ie en Immo dat dr ttenogrufen stmedig in steal 
as 	AM hat mem us dr commissie en H.B. tnor Sr leggen. 

IiIkelm wage lit Cowes trrmwht ultspraak tr Joan ten mai, har tan de noon 
his 11R, goommordhsse motir um Dr. de !Relit, to horn vrelen ads olio: 
milder op au Eadereonferrmir. 

Ile miming loldt: 16 summon tom: IC memnwn trgen: I stein Munro. 

Some small Mora dank o ■ I aan alien dir 	 latigrlifiliaril alit 
Gomm tat milt ern geed einde to bring..,. en 4114 dr hijrcnitunatt. 

a 



Antwoord op nr.139281, 
d.d.19-5-'52. 
Betr. N. V. S.H. 

11 November 1952. 

13 NIA 1952, 

Fccolt/-3  I 
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 daze niet eerder zullen inkomen 
dan na de verschijning vanlvolgende nummer van Ledencontact, 
een peri4odiek van de N.V.S.H. dat alleen kort v56r en 
geruime tijd na een.somaps,verschilnt en grin1/66r het 
dobgtdt- d -iiirehiijvingsbrief e:d.is-ongenomen en na het 
congres een verslag van de genomen besluiten verschijnt. 
it is gegronde reden on a z to verwachten,dat dit Leden-
contact in het bezit van daze 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 doers 
om meer invloed in genoemde vereniging te krijgen,kan als 
vastistaand worden aangenomen. 
Afpfgezien van het feit,dat hier sprake is van een niet-
confessionele vereniging met meer dan 65.000 laden 
die onder leiding en invloed staan van een Mratak04-211
als,W.W.STORM,molten ook de felle aanvallen die De Iftarheid 
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 nagegaantalleen de le voorzitster, 
de U bekende Petronella Jacoba WASSELS,geboren te Amster-
dam,? Juni 1900,geacht moet worden een aanhangster te 
zijn van de door de C.P.N.voorgestane ideologie. 

K-3. 
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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 Vereniging voor Oexuele Hervorming, welke vergade-
ring was bedoeld ter voorbereiding van het op 26 en 
27 April 1952 te Amsterdam te houden congres van de 
].V.S.H.. 

Volgens het artikel zou op de vergadering van 
21 April een heftige discussie hebben pleats 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 HOOPD VAN DE DIENST 
Namens deze, 

Aan de heer Hoofdcommissaris 
van Gemeentepolitie 
te 
's -GRAVENHAG E. 
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TT" 139261 

?„? 

V.V.S.H. ........................ . ......... 

I 
• 

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

Daar.de laatste tijd berichten werden ontvangen, 
dat leden van de C.P.N. trachten in de afdelinpsbe-
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 HOOFD VAN DE DIENST. 
r(  Namens deze, 

Aan de heer Hoofdcommisearis 
van Gemeentepolitie 
te 
AMSTERDAM. 
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VERSLAG  van een te Leerdam op Woensdag,19 November1952 in het 
gebouw "Tavenu" gehouden openbare bijeenkomat,uitgaan-
de van de Nederlandse Vereniging voor Sexuele Harvormtog, 
Gewest Zu1W-Holland,Sedratilgenlaan 44te Delft. 

Aanwezig:±  90 personen,voor het aerendeel bestaande uit jeug - 
dige personen tussen 18 en 25 jeer; 

Zaaloapaciteit:±  280 personen.. 
reker:IG.8elier uit Rotterdam, propagandist en vertegenwoor-

gan de N.S.V.H. 

Onderwerp:  "Liefde zonder vrees"; 
Amman'  : 20.15 uur, 
Stemming  : Ruatig met zo nu en dan enige hilariteit; 

Te omstreeks 20.15 uur werd doze bijeenkomat geopend door 
een onbekend persoon,die later aangeduid werd ale de voorzitter 
van het Gewest Zuid-Holland van de E.T.N.H. 

Spreker aaakte zijn verontschuldiging voor het feitIdat in 
de folderldie huis aan huis was bezorgd in verband met deze 
bijeenkomst,te elfder ure een wijziging was aangebracht.Op doze 
folder stond gedrukt dat de bijeenkomat zou worden gehouden in 
het gebouw L.S.V.,liendweg Leerdam,doch er waren moeilijkheden 
gerezentaldua spreker,die alleen in one kleine Holland mogelijk 
waren,tengevolge waarvan geen gebruik kon worden gemaakt van 
het gebouw L.B.V.,zodat thane doze bijeenkomat in het gebouw 
"Tavenu" werd gehouden. 

Na doze korte inleiding werd het woord gegegen aan G.Selier 
propagandist en vertegenwoordiger van de N.V.B.H.Op het podium 
waren een aantal kaarten opgehangen o.a.voorstellende 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 daze uitleg noodzake-
lijk om te komen tot zijn onderwerp van deze avond "Liefde zonde2 
vrees".Daarna werd door hem behandeld de periodieke onthouding 
methode Ogino-Knauss.Eadrukkelijk verklaarde hij dat de NISH 
niets te maken wilde hebben met het onbevoegd opwekken vaa 
abortus,doch ale doel had o.a.het bevorderen van de gedachte van 
bewuste kindergeboorte en dat wanner 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 worden, 
waarvan een groot aantal niet werd gewenat door de ouders. 
Tijdens de behandeling van de methode Ogino-Knauss wees spr. 
er speciaal op,dat deze methode ook kon worden gebruikt in ge-
val men wel een kind wenste.Daarna werd enige tijd pauze gehouden 

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

van meergenoem 
e- 



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

Generale Synode van de Ned.Hervormde Kerk dan eindelijk een 
ultsptaak was gedaantwaarmede de NVBH geheel inatemdetinzake 
een verantwoord ouderechap met beheerste kinderbeperking. 
Het hierover door genoemde Synode uitgegeven boekwerk,getiteld 
"Het Huwelijk"kon hij ten zeerste aanbevelen.Enige passages 
uit dit bcek 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 economieche en andere redenen het wet ge-
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 gebldken 
uit een indicatie van de Paus,waarvan men een gedrukt exem-
plaar ken 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 
samenleven. Dit vond hij onmenselijk. "In dergelijke gevallen 
advisegfren wij gebruik te maken van voorbehoedmiddelen,die 
door onsevereniging worden verkocht",aldua spreker. 

Gedurende zijn betoog kwam spr000k op het feit dat hier 
in Nederland kinderbijslag ward verleend.Voor dit woord wilde 
hij,volgens zijn zeggen,geen ander lelijk woord gebruiken. 
In Frans-West-Afrika was door de Franse regering oak een 
kinderbijslagregeling ingesteld.Het gevolg wasidat de negers 
aldaar,in plaats van 2 of 3 vrouwenoneerdere vrouwen namen om 
toch mar een grout bedrag aan kinderbijslag te Yunnan op-
strilkenaierdoor vonden natuurlijk meerdere geboorten plaata. 
Dit nam zulke vormen aansdat de Bisschoppen van de R.K.Kerk 
aldaar aan de regering hadden verzocht deze kinderbijslag at 
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 Bank is met een 
salaris van f;25.000,-'of arbeider op een glasfabriek,de bij-
slag even hoog is:Er waren volgens spr.plannen om depnen die 
grote salariseen genoten oak een hogere kinderbijslag te var. 
strekken.Volgens hem was hierop echter afwijzend gereageerd 
door de Sociaal Economische Raad.Door hem werden de bezoekers 
aangemaand de film "Het Mirakel van Milaan",zodra daze in 
Leerdam zou worden vertoond,te gaan zien.Een korte uiteenzet-
ting van die film werd'door hem gegeven.Tenslotte warden de_ 
aanwezigen aangespoord zich ale lid van de NIIH op te geven. 
De contributie bedraagt f.2,50 per jaar.Volgens spreker was 
het 
dlhier genegen alle geweneie iaichtingen te veistrekken.Vol- 
gene spr.beschikte genoemde 	 over een aantal boeken 
die ale voorlichting,speciaal voor de jongeren,dienden.Ook zou 

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

,die tijdens deze opmerking zijn hand om hoog staklzou 
dan zo veel mogelijk de gewenste inlichtingen verschaffeA-. 

-Te 



Te 22.30 uur vend deze bijeenkomet beeindigd. 
••••••••••■■••■•••• 

Einde 
Leerdam, 20 November 1952 

Verbinding no-.8 
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Reeds in de Jaren 1950,1951 en 1952 werd in "De Waarheid" 
aandaoht besteedm aan de gang van zaken in de Nederlandse Yereni-
ging voor Sezuele Hervorming (V.V.J.H.).Te oordelen near de tendons 
van doze artikelen ging het de oommunisten niet naar wens.Zij beoog-
den met hun artikelen de N.V.S.H. in politiek opzicht onder de con-
munistische zienswijze te brengen,uiteraard met behulp van de daar-
van deeluitmakende geestverwanten. 

Doze campagne tegen de N.V.S.H. schijnt in hoofdzaak to zijn 
gevoerd door de to Den Haag wonende communist 

-. Nog in November 1953 werd van communistisobe 
zijde beweerd dat, gezien het aantal partijgenoten dat lid was van 
de afd. Den Haag van do N.V.S.H., het toch niet moeilijk moest zijn 
om dieper in die afdeling door te dringen. 

In kerband met het vorenstaande en teneinde een overzicht to 
ver#rilgen van de invloed der communisten in de N.V.S.H., is in 
de grote gemeenten een onderzoek ingesteld. 



Uit he resultaat van het onderzoek blijkt due wel datde 
invloed van de CPN in de NVSH seer miniem is. Het hoofdbestuur 
beschouwt de Vereniging ale een politiek-neutrals. In het orgaan 
"Verstandig Ouderschap" van Juli/Aug 1954 wordt betoogd, dat leder-
een welkom is, ongeacht politiek of gezindten. 

De ID Amsterdam, waar het hoofdbestuur is gevystigd, verklaarde 
de indruk to hebben, dat de pogingen, die van communistische zi3de 
zijn aangewend om de vereniging een bepaalde politieke koers in to 
etuwen, tijdig door het hoofdbestuur van de NVSH zijn onderkend en 
thane voldoende lijken to zijn ingedamd om een gevaar voor doze or,- 
ganisatie to vormen. 

Na het afsluiten van het hiervoren genoemde onderzoek werd 
berioht ontvangen, dat to Amsterdam op een vergadering van de 
CPN medegedeeld werd, dat de CPN in Den Haag een succes had geboekt 
in de afdeling aldaar van de NYSE. De communistisehe laden in die 
afdeling zouden n.l. kens hebben gezien eon motie aangenomen to 
krijgen, waarin het bestuur word verzocht de pijnloze bevelling 
to bespreken. Nadere gegevens hieromtrent werden niet ontvangen. 

Het totaal aantal laden van de NVSH bedraagti 96.000. 

15 Januari 1955 



Voorte kan worden vermeld, dat de CPN Been activiteit 
ontplooit in de N.V.S.H.. De invloed van de aPN-ers is 
nihil. Voor enkele jaren hebben zij het wel geprobeerd, 
doch het bestuur van de NVSH heeft dear direct een stok-
je voor gestoken. Het bestuur van de NVSH gaat van het 
standpunt uit, dat bun vereniging een neutrale vereni- 
ging is. Einde. 	  

20 October 1954. 
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Betreft: N.V.S.H. 

 

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) voorzitstem 

2) secretaris: 

3) penningmeest 

4) leden: 

5)  
6)  

7)  

8)  

9)  



= = = 

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 
deze vereniging. Te oordelen near de tendens dezer artikelen 
ging het de communisten in de organisatie niet geheel near 
den vieze. 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 near communistische zienswijzen., alter-
aard met behulp van de daarin gebundelde geestverwanten. 
Enige fraaie titels in deze molten 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 de 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 feitenverdraaiing van prof.J.J.Pahrenfort tegenover de 
feiten van M.ILJIN. P.v.d.A.-politiek in de. N.V.S.H.; 

Bestri'dt 
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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 campagne tegen de N.V.S.H. te zijn 
gevoerd door 	 te Den Haag wonende communist 

, die op het in April 
1952 gehouden congres van de N.V.S.H. de toezegging heeft 
verkregen, zijn inzichten in "Verstandig Ouderschap" ook 
te mogen laten uitkomen over het bevolkingsvraagstuk en het 
begrip "overbevolking". 
Op grond van deze toezegging verschenen, doch uitdrukkelijk 
buiten verantwoordelijkheid van de redactie, mot 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, ook in de discussie. "Maar hoe opener 
"een organisatie, des te individualistischer haar leden, en 
"hoe meer toegankelijk de discussie, des te verleidelijker te 
"proberen een bepaalde zienswijze te laten domineren. En hoe 
"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 wet open blijven voor 
"een leder 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 massale aanhang in velerlei maat-
schappelijke en verschillende politieke (meestal geen confes-
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 afdeling van de Ned.Vereniging voor Sexuele 
Hervorming hier ter plaatse staan momenteel 1400 ge-
zinnen als lid ingeschreven, benevens een gering aantal 
ongehuwden. 

De afdeling he eft een consultatiebureau aan de Voorts-
weg no.50 te Enschede, waar een daarvoor "opeleide" 
verpleegster wekelijks zitting houdt en door de adspi-
rant-leden en de overige leden geconsulteerd 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 belangstelling toonde 
voor de N.V.S.H. 

Het afdelinL-sbestuur van de N.V.S.H. bestaat uit 9 
personen 



NVSH 
:Ifdelingot 
zine gerestigd le: 
Aalsmeer 
Alkmaar 
Almelo 
Amersfoort 
Amsterdam 
Anna Paulowna ' 
Antwerpen 
Apeldoorn 
Arnhem. 
Amen 
Bellingwolde 
Beverwijk 
Boskoop 
Breda 
Bruussmn 
Bussum 
Delft 
Delfzid 
Deventer 
Dordrecht 
Drachten 
Ede/Wageilingen 
Eindhoven 
Emmen 
E./Compascuum 
Enschede 
Coe 
Guar 
Gorinchem 
Gouda 
Gnmingen 
lien Haag 
Haarlem 
Heerenveen 
Heerlen 
Den Helder_ 
Hengelo . 
Hilversum 
HoogezandiSappeineer 
Hoorn 
Kampen 
Leeuwarden 
Leiden 
Maastricht 

leppel 
Nwe. Niedorp 
Nw. Weerdinge 
Noordoostpolder 
N ijinegen 
Oude Pekela 
Purmeretal 
Rotterdam 
Sittard/Geleen 
Sneek 
Stadskanaai 
Tiel 
Tilburg 
Utrecht 
Valthermond 
Veendam 
Venlo 
Vlaardingen 
Waleheren 
\Vieringen 

• 
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De Nederlandse Vereniging voor Sexuele 

Hervorming heeft krachtig bijgedragen 

tot deze gewijzigde opvattingen. Zij be-
schouwt het als een van haar voornaain-
ste taken, de bevolking te doordriugen 
van juiste en wetenschappelijke inzich-
ten op bet gebied van het menselijk ge-

slachtsleven. Zij gaat daarbij uit van 
het beginsel, dat een gezond geslachts-
leven noodzakelijk is voor een  nit- 

groeien tot een harmoniscbe mens. 

De NVSH is een grote en belangrijke 
organisatie met 86.000 leden, verdeeld 
over ruim zeventig afdelingen in alle 

delen van ons land. Het is voor ieder 
mens van het allergrootste belang, lid te 
zijn van deze organisatie, o.m. omdat hij 

daardoor de hulp kan krijgen die hij in 

zijn leven nodig heeft. 
De NVSH oefent haar opvoedende en 
voorlichtende taak tilt door het organi- 

seren van cursusvergaderingen, open-
bare bijeenkomsten, filmvoorstellingen 
e.d., waar in de eerste plants de leden 
toegang hebben, en door de publicatic. 
van bet maandblad Verstandig °fader-

sclutp, waarin alle vraagstukken omtrent 
het geslachtsleven regelmatig aan de 
orde korner:. De leden van de NVSII 
ontvangen dit blad gratis. Aangezicn de 
jaarlijkse contributie slechts f 2,50 be-
draagt, is dit de weg om op de hoogte 
te blijven van al datgene vat met bet 
geslachtsleven te maken heeft. 

Huwelijksschoolwerk: 

Jaarlijks treden tienduizenden jonge 
vrouwen en mannen in bet huwelijk 

zonder veel meer van deze, voor hen zo 
belangrijke, stag of te weten, dan dat 

zij de overtuiging hebben, dat zij van 
elkaar houden. 

Nederlandse Vereniging voor 

Sexuele Hervorming 

Het geslachtsleven is nog to vaak gehuld in een waas van geheimzinnig-
held en tot voor kort konden vele volWassen mensen niet op onbevangen 
wijze hierover spreken, uit schroom en omdat ;er in hun omgeving altijd 
wel iemand was, die dit ongepast vond. Ten aanzien van jonge menses 
en kinderen kwam cleze houding nog duidelijker naar voren: men bleef 
niet alleen in gebreke met betrekking tot het geven van voorlichting, 
doch men vertelde allerlei onware verharen. Dezc onwaarachtigc 
houding owed wel remmend werken op de ontplooiing van de menselijke 
persoonlijkheid en veroorzaakte angst en schuldgevoelens. 
Allengs heeft cleze houding echter plaats moeten maken voor meer ge-
zonde opvattingen en vrijwel allerwegen wordt de noodzaak van sexuele 
opvoeding en sexuele voorlichting erkend. 



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 de eerste Huwelijks-
school, gevolgd door vele andere scho-

len. Op het ogenblik worden in Neder-
land aan een dental huwelijksscholen 
lessen gegeven over alles wat met het 

huwelijk to maken heeft. 

Practische hulpverlening 

Op bet gebied van het geslachtsleven is 

niet alleen voorlichting noodzakelijk, 
doch ook practische hulpverlening. Deze 
hulpverlening wordt verzorgd door een 

zusterorganisatie van de NVSH, de 
Stichting ten algemenen nutte tot het 

exploiteren van consultatiebureaux voor 

geslachtskunde. Deze stichting heeft in 
een twintigtal plaatsen van ons land 

consultatie- en inlichtingenbureaux on-

der de namen Dr. Aletta Jacobs-Huis en 

Dr. Jan Rutgers-Huis. Door een staf van 
bekwame artsen en specialisten wordt 

aan deze bureaux de hulpverlening voor 
het gehele Nederlandse yolk rnogelijk 
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 

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

of gratis proefnummers van „Verstandig 

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 Huwelijksboek van de NVSH is een Gexinsboek! 
De omvang van dit boek is 243 pagina's, gebonden in linnen band. De prijs 
bedraagt f 3,90. 

Zendt uw bestelling op dit boek xo spoedig mogelifk in! 

Afdelingen: 

Winschoten 
NVinterswijk 
Ijmuiden 
Zaandam 
Zaanstreek N. 
Zeist 
Zutphen 
Zwolle 

Consultatiebureaux 
zijn gevestigd te: 

Amsterdam: 
Keizersgracht 718 

Apeldoorn: 
Stationsstraat 56 

Arnhem: 
Driekoningdw.str. 22 

Den Haag: 
Bilderdijkstraat. 39 

Emmen: 
Westenesserstraat 11 

Groningen: 
Damsterdiep 65 

Leeuwarden: 
Raadhuisstraat 13 

Leiden: 
Papengracht 26 

Rotterdam: 
Heemraadssingel 1159 

Utrecht: 
Weerdsingel W.Z. 10 

Zaandam: 
A. Paulownastraat 28 

Zwolle: 
Korenbloemstr. 48 ben. 

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

Ondergetekende, 	  

Adres, 	  

Woonplaats, 	  

wenst: 

* to worden ingeschreven als lid van de NVSH. 

* nadere inlichtingen omtrent de NVSH to ontvangen. 

* toezending van enkele gratis proefnummers van het maandblad Verstandig Ouderschap. 

* toezending, (onder rembours * bedrag is per posthissel overgemaakt) van het Huwelijksboek 
van dr. Abr. en dr. Hannah Stone. 

* Doorhalen wat niet verlangd wordt. 
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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-Gravenhage. Chris BISCHOT trad op als scholingsleider. Behandeld werd 
het laatste gedeelte van hoofdstuk 6 uit "Economische Vraagstukken" en 
een gedeelte uit "De rede van Malenkow". Aan het einde der scholing 
vestigde BISCHOT de aandacht van de aanwezigen op het blad "Voor een 
duurzame Vrede, voor Volksdemocratie". Dit bled werd volgens BISCHOT 
veel te weinig galezen. Het is wel taai, maar er staan heel belangrijke 
dingen in. Wij moeten in onze afdelingenop dit blad wijzen, zei hij. 
)it is namelijk een landelijke opdracht VTijdens de scholing kwam het 
geeprek op de "Vredesbeweging". BISCHOT -iroeg de mening van de aanwezi-
gen over de gevolgde tactiek. Unaniem waren zij van mening, dat de 
huidige richting niet goed was. Te veal 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 dit iets is waar men mee zat. 
Men was van plan het roer om te gooien. Er zal meer worden gekoeret 
op de arbeiders en ook in de fabrieken zal men opinieonderzoaken gaan 
houden. Nog voor het einde van dit jaar, aldus BISCHOT, zal hierover 
waarschijnlijk een grote vergadering worden belegd. waar besluiten 
zullen worden genomen. Ale de arbeiders in actie komen zuigen deze van-
zelf de anderen mee. Het doel van de vredesbeweging is het voorkomen 
van een oorlog. De vredesbeweging moet de regeringen &gingen tot een 
vredelievende politiek. De partij moet wel in de vredesbeweging ver-
tegenwoordigd zijn, doch niet in de eerste plaate 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. Daze beweging heeft niet tot teak een socialis-
tische regering voor een oorlogszuchtige regering in de pleats te stel-
len. De vredesbeweging heeft 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. Doze vereniging is 
volgens BISCHOT, in 	van Trotzkisten. Bijna de gehele leiding is 
TrOtniStiich, alleen Van Emden BOAS is 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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Onderwerp: Demonstratief congres van de N.V.S.H. 	2 s MEI 1955 

Op Sondag, 15 Lei 1955,q van 10.30 uur "of 
17.00 uur in de Dierentuin to 's-G Nerihage het demon tra-
tief_congres gehouden van de iTeder 
Sefuele Hervorming (N.V.S.H.). Saalcapaciteit plm. 1700. 

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

Te ongeveer 11 uur opende de congresvoorzitter 
120k_congres. 

zijn openingswoord bepaalde hij zich sfeadts 
tot de begroeting van de aanwezige leden, begunstigers en 
introduce's en tot de begroeting van buitenlandse verte-
genwoordigers, n.l. die van Sweden, Engeland, Amerika en 
Suid-Afrika, terwiji van Beigie meerdere afgevaardigden 
aanwezig waren. 

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

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

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

afdeling Amsterdam. Hierbij werden geen getailen ge-
noemd. 

c. de best verzorgde incasso stond op naam van de af-
deling Sittard/Geleen, terwiji 

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

Tevens werd door de voorzitter bekendgemaakt, d* 
het aantal leden op 15 Eel 1955 tot 107502 was gestegen. 

Voor de lunchpauze werd nog door de verenigings- 
voorzitter 

	

	 gesproken over: 
"riaatschappij en Sexuele Hervorming". 

■' 	Na de pauze spraken: 
over "Levensvreugde en Sexualiteit"; 
over "Pers en sexualiteit"; 

secretaresse van de 
afdeling Valthermond als vertegenwoordigster van de 
kleine.._atata 

voorzitter van de grootste afdeling 
ZRotterdamL0 

Door al-Z7GMZ personen werdniet over politiek 
gesproken. 

Verdere gegevens omtrent doze personen zijn 
niet bekend. 

Te ongeveer 17.00 uur sloot de congresvoorzitter 
het congres. 

In de zaal hingen de nationale vlaggen van de 
landen, waar zusterverenigingen zijn. Op de balcons waren 
palmen geplaatst, terwiji vatir langs het podium bloemen 
waren aangebracht. 

- Langs - 

• 



bangs 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 aanta3, 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 bijgewoond. 
bestuur van de N.V.S.H. wordt gevormd door: 

voorzitter; 
secretaris; 
penningmeester 

Op Gaterdag, 14 Hei 1955, is aan het congres met 
medewerking van de radio-artist slim IBO een feestavond voor-
afgegaan, welke besloten is met een bal. 

Aanwezig waren plm. 1400 personen. 

EINDE. 
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Onderwerp: Pilmavond Vererigirg vlor Sexuele Hervorrirg,Afdeling Zieer-
streek Noord op 14 Octeter 1975. 

Datum ontvangst bericht: 1-11-1955. 
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3 NOY 1955 

Op Vrijdag 14 October 1955 vond te Wormerveer in de cinema 
Corso een -̀ 'ilmavond plats belegd doe.E de Afdeling Zaanstreele-
Noord van de Vereniging voor Sexuele ervorming.Bij de opening 
was de zaal tot de laatste p1als bezet (zaalcapaciteit 350). 
Elet betrof hier een openbare filmvonrstelling,waarvoor zeer 
veel belanIstelline bestond.Keerdere perseeee vr'ester wegens 
nle.atsgebrek worder teraggezonder. 
Dc avond stond onder leidin.g van- en werd geopend door Tievrouw 

.Zij riep de aanwezigen eer wel- 
kfTe -tne en decide mede datlir tegenstelling met de gewoonte,het 
winterseizoen deze maal Triet eey. filmavond word geopend.Reden 
Crtme was het feit dat toen ae film in Krommenie draaide,zeer 
velen teleurgesteld moesten worden.Zij decide voorts mede dat 
in bet k.der van het winterprogramma,Dr.Storm op 9 November a.s•  
in hotel "De Jonge Prins" zal spreken over het onderr:erp "Lang 
verloofd of jong getrouwd".0ok voor het nieuwe jar zijn reeds 
lezingavonder vastgesteld,waarover nadere mededelingen zullen 
volen.Te KromrHenie zal dit seizoen evereens een filmavond wor-
den. gehouden.Hi: rya verkreeg de spreker van doze avond,de Heer 

uit Amsterdam het woord.Spreker vestigde allereerst 
e aandacht op de zijns inzdens wat "nare" titel van de film: 

"Zij danste slecbts 	zner4,clie tot slot van de bijeenkorist 
zou worlen vertoond. "Maar een zone r go luk76adus snrekerlme_ar or 
is gelukkiglzqivervolgde hij,ultkomst.Hij woes or op dat de ine. 
houd der film,die hlj opzettelijk ndet wilde besprekenonie t een 
kenmerkend vnorbeeld voor het lard van herkomst(ltder)is ,maar 
een veorbeeld zoals het over de gehele wereld gat. 
Na or op gewezen te hebber dat alle mensenlen in bet bijzonder 
ale ouders eon ding gemeer hebbenln.l. het geluk van hum kin 
deren, en het- verlangen dat hun kinderen gclukkiger zuiler wor-
den dan zij zelf,wees de hoer Eabkrink op de z.i. grote waarde 
van sexuele voorlichting,waaraan volgens hem de leztste tijd 
steeds r'oer aandacht wordt besteed."Afstappen var de oude gedada. 
to hi: romtrent en steer aandacht besteden aan de nieuwe inzichter 
is nodig",aldus spreker,die met enige voorheelden op de juiste 
voorlichting we-es en vervolgens de bijzondere aandacht van de 
aanwezigen voor genoemde film vroeg. 
Genoemde film werd daaron vertoond en met veel aandacht gevolgd. 
in a. e pauze v7erd met lectuur der vereniging gecolporteerd. 
Deze avond bleek het opnieaw dat meerdere bezoekers nic t tot 
co7m.unistische orgarisati es behoo rden en de vereniging ook voor 

een 
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Datum: 1-11-1955 
2 — 

een groot deel uit andersdenkenden bestaat.Kenmerkend was in 
dit verband dat b.v. de controle der plaatsbewijzen,die als 
regel door als co7munistisch georienteerde personen behend 
staand.e leden geschiedde,deze keer door specifiek niet con, 
nuristen geschiedde.Op het verloop e.g. de verdere ontvikke-
ling van het ledental zal deze:rzijds in hFt bijzonder de 
aandacht worden gevestigd.Tijdens een gesprek dat door rap-
porteur met een der aanwezige bestuarsleden werd gevoerd, 
decide deze vede dat het aantal gezinKen dat lid was van de 
afdeling Zaanstreek,hoord der Vereniging voor Sexuelp hervon 

ongeveer 6 bedrog. 
De film had geen

00 
 enkele

e 
 politieke inelag en evenmin werd 

enige politieke gadachte naar voren gebracht of gepropageerd 

EiNDE 

60421. 



I. D. KAMPEN. 

7 NOV !'.-?Sc_.,  

Op 20 oktober 1955 werd in het "CITYTHEATR" tiIIEII 
de film "VEOL.:IGLHEILc.N" vertoond fa.-TC6E6eve van de 

VERELIGILG VOOR SXU.IJEnRVULLIYG. 

Deze avond werd door de voorzitter der Y.V.S.H. van de  
afdeliag  

ge-
opend. In zijn openingsrede zette hij het doel der X.V.S.H.. 
uiteen, mA.uelijk het geven an vcorlichting op het gebied 
van het geslachtsleven en wees hij onder meer op het felt, 
dat de K.V.S.H. de sterkst  groeiende vereniging in EEDER-
LATM is, 

Tervolgens kreeg de bekende dokter STORY_ het woord, die 
ale onderwerp van zijn inleiding: "LAAK VAT', UV; HART GEEE 
LcORDKUIL" had gekozen, in welke inleiding hij de emanci-
patie der vrouw beschreef, welke emancipatie gevaren met 
zich meebrengt. 
Dokter STORII wees erop, dat man en vrouw in het huwelijk, 
oak op sexueel gebied, eerlijk tegenover elkaar moeten 
staan, wat hij met een voorbeeld uit de praktijk duidelijh 
trachtte te maken. 

Ya de pauze werd de film "VRCITYGILHEILLL" vertoond. Deze 
film gaf een beeld van de geschiedenis van zee vrouwen, 
welke vrouwen eerlijk tegenover hun mannen staan en zodoen-
de de moeilijkheder., die in hun huwelijk voorvielen, op-
losten. 

Er was van de zijde van het publiek zeer veel belangstel-
ling voor deze avond: het "CITY-THEATER" was tot de laat-
ste plaits bezet (425 personen), terwijl, naar schatting, 
ongeveer 100 personen geen plaats meer hadden kunnen krij-
gen. Het publiek bestond zowel uit oudere ale jongere per-
sonen. 

Kampen, 24. oktober 1955.  
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Onderwerp: Onenbare vergadering Afdaaanstreek-hoord van de Nederlandse 
Vereniging voor Sexuele liervorming,on 9-11-1955 in hotel "De 
Jonge Prins" te Womerveer. 

LW. 

DAT. i 1 NOV. 1955 

1 	 

cod. 	t9169' 

Op Woensdag 9 November 1955 werd door de Afdeling Zaan 
strask-Boord van de Vereniging voor Sexu.ele hervorming 
eon openbare vergadering belegd,wa6r als spreker optrad 
Dr.A.Stor'i van Ameterdam.Deze avond was toegankelijk te-
gen de prijs van. f.0,60 per rersoon en rerd bezocht door 
ongeveer 270 personen.Ook nu bleek weer. dat de invloed 
dEnr ON op genoemde afdeling belan9riik minder wordt en. 
apt meerdere anders denkenden deze avonden bezoere-E7 
De avond stored order leidin7 van- en .erd geonend door de 
voorzitster der afdeling,• 

dia zich in hair opcningswoord verheugde over de gro- . 
te opkomst.Zij deelde mede dat het verdere winterprogram-
ma zou worden gehouden te Krommenie en dat dit zou bestaan 
uit een lezing van 	 vrouwenarts te Amsterdam en tot 
slot een filmavond,waa. de -sneelfilm "Zinderen van de 
strait" zou worden vertoond.De data waarop deze beide avon-
den 1.111en plants hebben zullen nuder worden vastgesteld. 
Verder werd het wooed 	aL,n Dr.STORK voornoemd,die 
ale onderwerp voor deze avond had gekozen:"Lang verloofd 
of jong gehuwd". 
Bij de behandeling van dit onderrery ging spreker 'n=it- van_ 
de beginselen van de gen6eInde verenigig en list duldelijk 
naar voren komen dat z.i. de sexualiteit niet all een een 
onderdeel van het huwelijk vormde en uitsluitend op de 
voortplantirg is gericht.Eij huldigde de gadaente eldt d_ar-
mede het werkelijk gedraf; corn  de belloc-?te van. de doorsnee 
"'ens geenezins gedekt was on dA l mede tengevolge van onvol-
docnde lennis van net geslachtsleven tengcvolge vLn onvol-
doende voorlichtirg,dit tot ernstigo gevolgsn Icon 
Spreker verklaarde zich v w een 7.."proef-hu7olijk" 
in alle mogelijithed.en nroefondervindelijk tot de juiste op-
lossin zouden ko-/len.ln zijn lezing ,:ferden seen Is,c+lit-kkr 

besproken en evir polltick 
Ile. (7e pauze,w;,arin word zeoc-Jrorteerd ict 7_cetliar van ge-
Z::;(10r: 7creniginz,bestonI cr !!clezenh, tot 'het Et:eller 
7an vragen,,lie door spreke.2 	 ,.7ierd_er behand.eld, 
Onler 	werd gevrgel hoe sprf,:!..,=r seht over 1)et optne- 
d:n. -Trn (le rolitie in verf1:7 	 de 

sc111c7:Lbs te Der Eaag.Spreker keurde dit optreclen 
goed 	was van meninc dat 	geen sprake was van uit- 
snttingen tEy:cvol:e van. sexuele 1700.1 	 jeugd.Eij 
Echreef de nisstanden to ,:t:(1 CEL sersatielustede in ver- 
IlLnd n„ct een na-acrij var 	leven 	richtclubs.Eij was 
-Fsn mening dat hest waurschuwen der ouders ar 	darbij T- 
trokken jongers en neisjes van veel belanzwstwrdoor de- 

. ze 



Datun:10 —11 —1955. 

— 2 — 

(Dud e rs o1ij k zoud en word en. 7Ta1:17 er eschu.d en a ur... hun 
..inderen eey.1 betere sexuele oirroedin.,:e 7,nullen s'even. 

Spreker vonei Olt op.trden altilans belanzrijker i..nde con— 
role or het 7.i1ter in de grasheinswaarvan n_issch,ien. 10 

van de- 100 parer werder geverbaliseerd, 	andere 90 seen 
hidden van inTrtensing van de politie in hun pa/tier:1.k re 

leven.Hij toonde zich een. voorstand.er van neer vri;.;e orrigangs-
vor-7en pp -iosej..ijkiledenyvooral ook ir e z.. jeugdkE..pen, 
hetgeen volgens spreker,bij een soede voorlichti-cs zeker niztl 
tot -,...oeilijkheden 7 als 	eel) onri:el_venste zwangersollap be- 
hoc-ft - leiden. 
Ook i.e overige gestelde vragen 1z'gen net in het politieke 
viak. 
Aan het ein.e var Ie avo 7:: 	Levro 	vnornoernd de 
spreker voor zijn lezing en ging de vergadering uiteen. 
Dc avond had een rustig verloop en bijzonderlieden deden zich 
nie t voor. 

EIRDE .  

60421. 
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