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Sinds de Joegoslavische filosoof Mihajlo 
Markovié in 1975, samen met zeven andere 
hoogleraren aan de universiteit van Bel-
grado, een verbod treft om kolleges te ge-
ven, heeft hij niets van zijn strijdbaarheid 
verloren. Integendeel, in feite de centrale 
overheid daarmee uitdagend, geven hij en 
zijn kritische kollega's in privé-woningen 
'huiskamer-kolleges', naar het idee van de 
Poolse 'vliegende universiteit'. De Praxis-
groep waarvan Markovié deel uitmaakt 
(genoemd naar het filosofische tijdschrift 
dat in de tweede helft van de zeventiger 
jaren monddood werd gemaakt) komt nog  

regelmatig bijeen. Men bespreekt elkaars 
werk en diskussieert over aktuele proble-
men van het 'socialisme met een menselijk 
gezicht'. Zelf hoopt Markovié binnenkort, 
na vier jaar, weer te kunnen publiceren in 
eigen land. Tot dusver was hij alleen vrij 
om in het buitenland te doceren. 

Dialoog in Dubrovnik 

Mihajlo Markovié is één van de drie voor-
zitters van de International Humanist and 
Ethical Union (IHEU), die in Dubrovnik 
een dialoog tussen marxistische en niet- 

marxistische humanisten organiseerde in 
het Interuniversitaire Centrum. Daar kon-
den hij en negen andere filosofen en so-
ciologen uit Oost en West hun bijdragen 
verdedigen, omdat dit centrum een inter-
nationaal bestuur heeft dat de akademi-
sche vrijheid beschermt. 

Parlikuller initiallef 

In deze Dialoog is het Markovié opgeval-
len dat in tal van Westeuropese landen 
(w.o. Nederland) de humanistische orga-
nisaties zich nogal sterk richten op de 
scheiding van kerk en staat en opkomen 
voor de gelijkberechtiging van buitenker-
kelijken. Vanuit een op humanistische 
waarden gebaseerd mensbeeld ziet hij 
echter in het Westen de menselijke vrijheid 
beter vormgegeven dan de gelijkwaardig-
heid en de solidariteit. Veel belang hecht 
Markovié ook aan de in Nederland ont-
wikkelde humanistische geestelijke ver-
zorging door raadslieden (als alternatief 
voor pastores) in o.a. ziekenhuizen, 
krijgsmacht en gevangenissen. In zijn land 
zou dit volgens hem ook een plaats verdie-
nen, want „de samenleving is niet alleen 
maar terug te brengen tot de politiek. In 
Joegoslavië zou zulk partikulier initiatief in 
een leemte voorzien. Men is echter achter-
dochtig tegenover elke vorm van partiku-
lier initiatief, omdat het gebruikt kan wor-
den voor politieke doeleinden." „Van 
overheidswege," zegt Markovié, „wordt 
er heel wat sociale zekerheid geboden, in 
de sfeer van pensioenvoorzieningen en 
openbare gezondheidszorg bijvoorbeeld. 
Maar dat is geen antwoord op de bestaande 
psychologische en geestelijke problema-
tiek." 

Mens- en maatschappijbeeld 

De Utrechtse sociologie-hoogleraar Piet 
Thoenes (in het IHEU-bestuur als Neder-
lander opgevolgd door ex-D'66 senator 
Bert Schwarz) noemt het — terugkijkend op 
de dialoog — interessant dat de Joegoslaven 
(onder wie verder Branco Horvat, Rudi 
Supak en Svetozar Stojanovié) eigenlijk 
meer over een mensbeeld spraken dan 
over een maatschappijbeeld, zoals eerder 
verwacht kon worden. 
Het Nederlandse humanisme heeft vol-
gens Thoenes in de periode direkt na de 
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Sinds de Joegoslavische filosoof Mihajlo 
Markovié in 1975, samen met zeven andere 
hoogleraren aan de universiteit van Bel-
grado, een verbod treft om kolleges te ge-
ven, heeft hij niets van zijn strijdbaarheid 
verloren. Integendeel, in feite de centrale 
overheid daarmee uitdagend, geven hij en 
zijn kritische kollega's in privé-woningen 
'huiskamer-kolleges', naar het idee van de 
Poolse 'vliegende universiteit'. De Praxis-
groep waarvan Markovié deel uitmaakt 
(genoemd naar het filosofische tijdschrift 
dat in de tweede helft van de zeventiger 
jaren monddood werd gemaakt) komt nog  

regelmatig bijeen. Men bespreekt elkaars 
werk en diskussieert over aktuele proble-
men van het 'socialisme met een menselijk 
gezicht'. Zelf hoopt Markovié binnenkort, 
na vier jaar, weer te kunnen publiceren in 
eigen land. Tot dusver was hij alleen vrij 
om in het buitenland te doceren. 

Dialoog in Dubrovnik 

Mihajlo Markovié is één van de drie voor-
zitters van de International Humanist and 
Ethica] Union (IHEU), die in Dubrovnik 
een dialoog tussen marxistische en niet- 

marxistische humanisten organiseerde in 
het Interuniversitaire Centrum. Daar kon-
den hij en negen andere filosofen en so-
ciologen uit Oost en West hun bijdragen 
verdedigen, omdat dit centrum een inter-
nationaal bestuur heeft dat de akademi-
sche vrijheid beschermt. 

Partikulier fmitiatief 

In deze Dialoog is het Markovié opgeval-
len dat in tal van Westeuropese landen 
(w.o. Nederland) de humanistische orga-
nisaties zich nogal sterk richten op de 
scheiding van kerk en staat en opkomen 
voor de gelijkberechtiging van buitenker-
kelijken. Vanuit een op humanistische 
waarden gebaseerd mensbeeld ziet hij 
echter in het Westen de menselijke vrijheid 
beter vormgegeven dan de gelijkwaardig-
heid en de solidariteit. Veel belang hecht 
Markovié ook aan de in Nederland ont-
wikkelde humanistische geestelijke ver-
zorging door raadslieden (als alternatief 
voor pastores) in o.a. ziekenhuizen, 
krijgsmacht en gevangenissen. In zijn land 
zou dit volgens hem ook een plaats verdie-
nen, want „de samenleving is niet alleen 
maar terug te brengen tot de politiek. In 
Joegoslavië zou zulk partikulier initiatief in 
een leemte voorzien. Men is echter achter-
dochtig tegenover elke vorm van partiku-
lier initiatief, omdat het gebruikt kan wor-
den voor politieke doeleinden." „Van 
overheidswege," zegt Markovie, „wordt 
er heel wat sociale zekerheid geboden, in 
de sfeer van pensioenvoorzieningen en 
openbare gezondheidszorg bijvoorbeeld. 
Maar dat is geen antwoord op de bestaande 
psychologische en geestelijke problema-
tiek." 

Mens- en maatschappijbeeld 

De Utrechtse sociologie-hoogleraar Piet 
Thoenes (in het IHEU-bestuur als Neder-
lander opgevolgd door ex-D'66 senator 
Bert Schwarz) noemt het — terugkijkend op 
de dialoog — interessant dat de Joegoslaven 
(onder wie verder Branco Horvat, Rudi 
Supak en Svetozar Stojanovié) eigenlijk 
meer over een mensbeeld spraken dan 
over een maatschappijbeeld, zoals eerder 
verwacht kon worden. 
Het Nederlandse humanisme heeft vol-
gens Thoenes in de periode direkt na de 

(Vervolg op pag. 2) 



Eindelijk 

Van de Terschellingse huifkartocht, die 
ik u de vorige keer beschreven heb, naar 
de Champs Elysées in Parijs is een hele 
sprong, maar nu mijn man langzaam 
weer in het gewone gareel gaat komen, 
zien we blijkbaar tegen dit soort spron-
gen niet op. Nu ja, 't was ook eigenlijk te 
gek vond iedereen. Sinds 1961 hebben 
we achttien lange zomervakanties in 
Frankrijk doorgebracht. Kamperend, 
eerst tien keer met de kinderen, toen in 
een wat rustiger tempo, heerlijk met on-
ze vrienden Theo en Koks en de laatste 
jaren met ons tweeën, wat meer rond-
trekkend, rondsjouwend vaak in de 
bloedhitte door allerlei steden in 't Zui-
den, kastelen langs de Loire bezichti-
gend en kreunend van genoegen op 
terrasjes zittend. Al die jaren was dat ze) 
zalig, dat we het gewoon zonde vonden, 
om die verrukkelijke vakanties te be-
korten, om ook nog eens, als een soort 
verplicht nummer, Parijs aan te doen. 
Maar eindelijk, half juli van dit jaar was 
het zover. Ineens liepen we hand in 
hand op de Champs Elysées, waar ons 
hotel vlakbij was, elkaar knijpend van 
plezier, dat dit toch ook weer gelukt was, 
na de maanden van ziekte van mijn man 
en de daarbij behorende spanningen, 
die we tenslotte nog steeds stap voor 
stap samen aan 't verwerken zijn. 
Daar liepen we dan, de wandelschoenen 
aan, want in Parijs moet je lopen, zegt 
iedereen, anders zie je niets. Nu, dat 
hebben we geweten. Gelukkig zijn er 
ontelbare terrasjes, dus we verdeelden 
onze tijd tussen kilometers wandelen en 
rondkijken en uitrusten achter minus-
cule kopjes koffie of glazen bier, die de 
grootte hadden van flinke bloemenva-
zen, om dan aan 't eind van de middag 
uitgevloerd op het hotelbed neer te 
ploffen en een paar uur later weer in de 
benen te gaan, op zoek naar een gezellig 
eethuisje. 
Op een ochtend stond de Sacré Coeur 
op het programma. We namen de lift 
naar boven, want die heuvel is zo hoog 
en we begonnen wel wat moe te worden. 
Daarboven werden we aangesproken 
door twee zigeunerinnen, die bedelend 
als klitten aan ons hingen. Net  liepen we 
wat geërgerd verder, toen mijn man z'n 
portefeuille miste. Onmiddellijk rende 
hij achter de twee vrouwen aan, waar-
van de een iets onder haar arm weg-
moffelde. Mijn man greep ernaar en de 
vrouw liet de portefeuille op de grond 
vallen. Alles zat er nog in. Wat een geluk 
dat was, realiseerden we ons even later 
pas ten volle, toen we op de trappen van 
de kerk even zaten bij te komen van de 
schrik. Bij de schilders op de Place du 
Tertre hebben we er een pernod op ge-
dronken. Dat hadden we wel verdiend, 
vonden we. 

Ans Spigt 

(vervolg van pag. I) 

Tweede Wereldoorlog zich vooral bezig-
gehouden met het individu. Het is eigenlijk 
pas sinds 1968 nadrukkelijker gaan zoeken 
naar een humanistisch maatschappijbeeld. 
Als je nu aan de Joegoslaven vraagt hoe zij 
de humanistische maatschappij zien, merk 
je dat hen eigenlijk vooral de mens bezig-
houdt. Opvallend is dat zij daarbij termen 
gebruiken die bij Nederlandse humanisten 
vanaf het begin ook populair waren, zoals 
zelfontplooiing, vrijheid en gelijkheid; 
kortom de mogelijkheid van ieder mens om 
zijn bestaan naar zijn wens te maken. Prof. 
Thoenes veronderstelt dat dit naar hun op-
vatting in de kapitalistische maatschappij 
nooit mogelijk was en dat in de socialisti-
sche samenleving de maatschappij al een 
zodanig nivo heeft bereikt dat dit niet eens 
meer ter diskussie staat, maar dat de per-
soonlijke ontplooiing de volgende stap is. 
Als voorbeeld noemt hij prof. Horvats le-
zing _Socialisme en wat daarna", waar het 
_daarna" niet ging over een nieuw maat-
schappijbeeld, maar over een mensbeeld 
dat in de volgende fase zou moeten worden 
verwezenlijkt. 
Betekent dit alles nu een naar elkaar toe-
groeien van het marxistische en niet-
marxistische (liberale) maatschappij-
beeld? Prof. Thoenes wijst er op dat het 
niet zo was dat wederzijds eenstemmige 
koortjes elkaar toezongen. _Uit het feit dat 
aan beide kanten een verscheidenheid van 
meningen was, kun je al afleiden dat dat 
proces inderdaad al onderweg is." 

Oosteuropese weerstanden 
Deze vierde dialoog (voorafgaande werden 
gehouden in Wenen 1968, Herzeg Novi 
1%9 en Boston 1970) is door de 30 deelne-
mers zeer geslaagd genoemd, omdat het 
humanisme als gezamenlijke grondslag 
werd gevoeld en ook verduidelijkt kon 
worden in het kongres-thema „Humanisti-
sche toekomstverwachtingen en weten-
schappelijke vooruitzichten". 
Dat het negen jaar duurde voordat zo'n 
gesprek weer kon plaatsvinden heeft na-
tuurlijk te maken gehad met een weerstand 
in Oost-Europa tegen zulke open, kritische 
gesprekken. Dat er nu van marxistische 
zijde alleen Joegoslaven waren, had als 
voordeel dat er informeel en erg open ge-
diskussieerd kon worden. Het nadeel is 
natuurlijk dat Joegoslavië niet representa-
tief is voor 'het humanistische marxisme'. 
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Wanneer over enige tijd vermoedelijk in 
Israël de volgende dialoog gehouden zal 
worden, is het zeker de bedoeling dat men-
sen uit bijvoorbeeld Polen, Tsjechoslowa-
kije. Roemenië, wellicht ook uit Hongarije 
en de Sovjet-Unie erbij kunnen zijn. 

Drang naar vrijheid 
Een man als Markovie wijst erop dat niet 
alleen in zijn land, maar ook in de Sovjet-
Unie er een niet te stuiten drang is naar 
meer informatie- en bewegingsvrijheid, 
vooral onder jongeren. In Joegoslavië lijkt 
het regiem de laatste tijd weer iets te ver-
strakken, maar op langere termijn ver-
wacht hij toch verdergaande demokratise-
ring. Al was het maar om zijn optimisme 
kracht bij te zetten, kondigde Markovie 
vast aan dat de internationale editie van 
Praxis volgend jaar weer gaat verschijnen 
en wel in Londen. 
De enige echte zorg die Markovie wil uit-
spreken, en dat gaat dan ook velen bijzon-
der ter harte, is het lot van zijn land als Tito 
overleden zal zijn. Hij en zijn Praxis-
vrienden blijven daar vooral „omdat in de 
toekomst de vragen over verdergaande 
demokratisering weer open komen te lig-
gen." Want dit proces, de humanisering 
van het socialisme, ziet hij als de redding 
van het Joegoslavië na Tito. 
Het grootste gevaar vormen de nationalis-
tische konflikten (bijvoorbeeld tussen 
deelstaten) die dan mogelijk de kop opste-
ken, want, waarschuwt MarkoviC„ juist 
dat soort konflikten kunnen gebruikt wor-
den door konservatieve krachten en door 
enkele van onze buurlanden die veel be-
langstelling hebben voor Joegoslavië". 

Casper Vogel 

APPLIKATIE 
KURSUSSEN 
Voor het verzorgen van humanistisch 
vormingsonderwijs in de hoogste klassen 
van de openbare basischool, organiseert 
het Humanistisch Verbond regionale 
APPLIKATIEKURSUSSEN 
De opleiding duurt van september/oktober 
1979 tot en met mei/juni 1980. 
Naast een theoretisch gedeelte bestaat de 
kursus uit een praktisch gedeelte met een 
stage-periode. 
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deren 
— humanistisch georiënteerd. 
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010 - 650916 
— Utrecht: mevr. L. Fernhout, drs. Ja-
cobslaan 23, 3571 BK Utrecht; 
030 - 712629 
— Landelijk sekretariaat hvo, Postbus 114, 
3500 AC Utrecht; 030 - 318145 tst. 21. 
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(vervolg van pag. 1) 
Tweede Wereldoorlog zich vooral bezig-
gehouden met het individu. Het is eigenlijk 
pas sinds 1968 nadrukkelijker gaan zoeken 
naar een humanistisch maatschappijbeeld. 
Als je nu aan de Joegoslaven vraagt hoe zij 
de humanistische maatschappij zien, merk 
je dat hen eigenlijk vooral de mens bezig-
houdt. Opvallend is dat zij daarbij termen 
gebruiken die bij Nederlandse humanisten 
vanaf het begin ook populair waren, zoals 
zelfontplooiing, vrijheid en gelijkheid; 
kortom de mogelijkheid van ieder mens om 
zijn bestaan naar zijn wens te maken. Prof. 
Thoenes veronderstelt dat dit naar hun op-
vatting in de kapitalistische maatschappij 
nooit mogelijk was en dat in de socialisti-
sche samenleving de maatschappij al een 
zodanig nivo heeft bereikt dat dit niet eens 
meer ter diskussie staat, maar dat de per-
soonlijke ontplooiing de volgende stap is. 
Als voorbeeld noemt hij prof. Horvats le-
zing _Socialisme en wat daarna", waar het 
_daarna" niet ging over een nieuw maat-
schappijbeeld, maar over een mensbeeld 
dat in de volgende fase zou moeten worden 
verwezenlijkt. 
Betekent dit alles nu een naar elkaar toe-
groeien van het marxistische en niet-
marxistische (liberale) maatschappij-
beeld? Prof. Thoenes wijst er op dat het 
niet zo was dat wederzijds eenstemmige 
koortjes elkaar toezongen. „Uit het feit dat 
aan beide kanten een verscheidenheid van 
meningen was, kun je al afleiden dat dat 
proces inderdaad al onderweg is." 

Oosteuropese weerstanden 

Deze vierde dialoog (voorafgaande werden 
gehouden in Wenen 1968, Herzeg Novi 
1969 en Boston 1970) is door de 30 deelne-
mers zeer geslaagd genoemd, omdat het 
humanisme als gezamenlijke grondslag 
werd gevoeld en ook verduidelijkt kon 
worden in het kongres-thema „Humanisti-
sche toekomstverwachtingen en weten-
schappelijke vooruitzichten". 
Dat het negen jaar duurde voordat zo'n 
gesprek weer kon plaatsvinden heeft na-
tuurlijk te maken gehad met een weerstand 
in Oost-Europa tegen zulke open, kritische 
gesprekken. Dat er nu van marxistische 
zijde alleen Joegoslaven waren, had als 
voordeel dat er informeel en erg open ge-
diskussieerd kon worden. Het nadeel is 
natuurlijk dat Joegoslavië niet representa-
tief is voor 'het humanistische marxisme'. 

Eindelijk 

Van de Terschellingse huifkartocht, die 
ik u de vorige keer beschreven heb, naar 
de Champs Elysées in Parijs is een hele 
sprong, maar nu mijn man langzaam 
weer in het gewone gareel gaat komen, 
zien we blijkbaar tegen dit soort spron-
gen niet op. Nu ja, 't was ook eigenlijk te 
gek vond iedereen. Sinds 1961 hebben 
we achttien lange zomervakanties in 
Frankrijk doorgebracht. Kamperend, 
eerst tien keer met de kinderen, toen in 
een wat rustiger tempo, heerlijk met on-
ze vrienden Theo en Koks en de laatste 
jaren met ons tweeën, wat meer rond-
trekkend, rondsjouwend vaak in de 
bloedhitte door allerlei steden in 't Zui-
den, kastelen langs de Loire bezichti-
gend en kreunend van genoegen op 
terrasjes zittend. Al die jaren was dat zci 
zalig, dat we het gewoon zonde vonden, 
om die verrukkelijke vakanties te be-
korten, om ook nog eens, als een soort 
verplicht nummer, Parijs aan te doen. 
Maar eindelijk, half juli van dit jaar was 
het zover. Ineens liepen we hand in 
hand op de Champs Elysées, waar ons 
hotel vlakbij was, elkaar knijpend van 
plezier, dat dit toch ook weer gelukt was, 
na de maanden van ziekte van mijn man 
en de daarbij behorende spanningen, 
die we tenslotte nog steeds stap voor 
stap samen aan 't verwerken zijn. 
Daar liepen we dan, de wandelschoenen 
aan, want in Parijs moet je lopen, zegt 
iedereen, anders zie je niets. Nu, dat 
hebben we geweten. Gelukkig zijn er 
ontelbare terrasjes, dus we verdeelden 
onze tijd tussen kilometers wandelen en 
rondkijken en uitrusten achter minus-
cule kopjes koffie of glazen bier, die de 
grootte hadden van flinke bloemenva-
zen, om dan aan 't eind van de middag 
uitgevloerd op het hotelbed neer te 
ploffen en een paar uur later weer in de 
benen te gaan, op zoek naar een gezellig 
eethuisje. 
Op een ochtend stond de Sacré Coeur 
op het programma. We namen de lift 
naar boven, want die heuvel is zo hoog 
en we begonnen wel wat moe te worden. 
Daarboven werden we aangesproken 
door twee zigeunerinnen, die bedelend 
als klitten aan ons hingen. Net  liepen we 
wat geërgerd verder, toen mijn man z'n 
portefeuille miste. Onmiddellijk rende 
hij achter de twee vrouwen aan, waar-
van de een iets onder haar arm weg-
moffelde. Mijn man greep ernaar en de 
vrouw liet de portefeuille op de grond 
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Ans Spigt 
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Casper Vogel 
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- Arnhem: mevr. L. Stofberg, Kapellen-
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085 - 634258 
- Breda: mevr. S. Kok, Ginnekenweg 350, 
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030 - 712629 
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voor opgave jongerrenweekend (opsturen 
aan HumardsUsch Verbond, Jongeren-
weekend, Postbus 114, Utrecht) 

Hierbij geef ik me op voor het weekend op 5, 6 en 7 oktober 1979. De 
deelnemerskosten ad f 55,— maak ik gelijktijdig over op postgiro 19.79.30 van 
het Humanistisch Verbond, Utrecht, onder vermelding „jongerenweekend" 	 

Naam: 	  
Adres: 	  
Plaats 	  
Tel • 	  Leeftijd. 	 

Eventuele voorkeur voor 'n onderwerp of andere suggestie(s)' 	 

BON 

Zoals in het vorige nummer van „Humanist" stond aangekondigd, zal van 5 tot 7 oktober 
weer een jongerenweekend plaatsvinden. Er zal op dit weekend over een aantal konkrete 
thema's worden gepraat. (zie vorige nummer van Humanist), daarnaast kunnen deelne-
mers ook zelf nog onderwerpen inbrengen. Het weekend vindt weer plaats in de jeugd-
herberg te Elst (Utrecht), begint vrijdagavond om acht uur en eindigt zondagmiddag om 
half vier. 
Belangstellenden kunnen zich via onderstaande bon opgeven. 

Socrates-korlrerenfie 26 eau 27 oktober: 

• ONDERWIJS EN LEVENSBESCHOUWING 
Hoe denken humanisten over de rol van de 
levensbeschouwing in het onderwijs? Al 
jarenlang vinden in humanistische kring —
vaak emotionele — diskussies plaats over 
de relatie tussen onderwijs en levensbe-
schouwing. Daarom organiseert de huma-
nistische Stichting Socrates van vrijdag 26 
op zaterdag 27 oktober een konferentie 
over dit thema in Amsterdam. Getracht zal 
worden om door middel van een systema-
tische diskussie-opzet duidelijkheid te 
verkrijgen over de verschillende (en ver-
schillen van) inzichten, die op dit punt on-
der humanistisch geïnteresseerden leven. 
Het ligt in de bedoeling om in het voorjaar 
van 1980 op deze zaak terug te komen tij-
dens een grotere konferentie met een ma-
nifestatie-achtig karakter. 
Het is op de meer „interne" konferentie 
van 26/27 oktober zaak om een lijn te ont- 

dekken in het humanistische denken over 
onderwijs. De konferentie begint op vrij-
dagavond met diskussie in groepen over 
thema's als: inhoud en vorm van humanis-
tisch vormingsonderwijs (h.v.o.), de posi-
tie van de samenwerkingsschool, de ver-
houding openbaar-bijzonder onderwijs en 
de waarde die humanisten toekennen aan 
het rijke skala van onderwijsvormen, 
waarover men in Nederland kan beschik-
ken. Deze diskussies zullen op zaterdag-
ochtend worden vervolgd en op zaterdag-
middag worden besloten met een brede fo-
rumdiskussie, waarvoor zowel mensen 
met praktische als theoretische inzichten 
zijn uitgenodigd. 

De konferentie duurt van vrijdagavond 
20.00 uur tot zaterdagmiddag 16.00 uur en  

vindt plaats in het IVABO aan de Keizers-
gracht te Amsterdam, alsmede (zaterdag-
middag) in de vlak daarbij gelegen Amstel-
kerk. ledereeen die in het onderwerp 
geïnteresseerd is, kan zich aanmelden bij: 
Stichting Socrates, Onderwijskonferentie, 
Postbus 114, Utrecht. 
Er zal slechts een kleine vergoeding wor-
den gevraagd voor deelname en het infor-
matiecahier. De deelnemers wordt aange-
raden zelf het septembernummer van 'Re-
kenschap' aan te schaffen (f 8,50), dat 
grotendeels aan het thema onderwijs is 
gewijd. Voor overnachting dient men zelf 
zorg te dragen; een lijst van mogelijkheden 
zal aan de deelnemers worden toegezon-
den (de konferentie vindt plaats in het 
centrum van Amsterdam). Alle andere in-
formatie zal eveneens schriftelijk aan de 
deelnemers worden toegezonden. 

Weekend Veel vr jwilligers 6 en 7 okt 
Op 6 en 7 oktober zal in de Internationale 
School van Wijsbegeerte in Leusden een 
weekend worden gehouden voor medewer-
kers en vrijwillige raadslieden van de plaat-
selijke geestelijke verzorging. Het thema 
van dit weekend zal zijn: „Waar heeft de 
vrijwillige hulpverlener behoefte aan". 
Naast mogelijkheden voor informeel kon-
takt en het peilen van wat er bij de vrijwilli-
gers aan vragen leeft zijn er de volgende 
programma-onderdelen: 
Films: 
„Een stem wordt een gezicht" over de tele-
fonische hulpdienst, „Liever geen bezoek" 
over rouwverwerking, verder films over in-
dividuele gesprekstherapie, gedragsthera-
pie, inleving en leerling op zaal. 

VRUWWUGERS 
GEVRAAGD 

Het HV heeft kontakten met de 
Vereniging „Het Gesproken 
Weekblad" over het uitgeven van 
een editie van Humanist op de band, 
voor „hen, die in hun leesvermogen 
zijn beperkt" zoals zij dat zelf for-
muleren. 
Inlezen van Humanist zal per 14 da-
gen ongeveer één uur vergen vol-
gens de opnameleider van deze ver-
eniging. Hoewel het aantal mensen 
dat voor een luister-abonnement 
interesse heeft nog beperkt is, kan 
dat aanmerkelijk uitgebreid worden 
als er meer publiciteit aan wordt ge-
geven. 
GEVRAAGD: DAMES EN HEREN 
DIE HUN STEM WILLEN GEVEN 
AAN DE BLINDE MEDEMENS 
DOOR HET INLEZEN VAN (EEN 
GEDEELTE VAN) HUMANIST. 
Ais er meer vrijwilligers zijn, zal het 
misschien een kwartier per veertien 
dagen vergen. 
VRIJWILLIGERS GAARNE OP-
GEVEN BIJ COBY VOORNE-
VELD, telefoon 030-318145. 
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Daarnaast is er tijd om over de films te 
diskussféren. 
Verder staan er op het programma: oefe-
ningen in kOmmunikatieve vaardigheden, 
'creatief spel waarvan het doel nog nader is 
te bepalen, informatie van het nieuwe team 
Plaatselijke Geestelijke Verzorging van het 
centraal bureau in Utrecht en een informele 
zaterdagavond. 
Belangstellenden kunnen zich opgeven bij 
het centraal buro van het HV afdeling Plaat-
selijke Geestelijke Verzorging, telefoon 
030 - 318145 of schriftelijk onder vermel-
ding van „GV-weekend" met naam, adres 
en aantal personen. De kosten van het week-
end bedragen f 30,— per persoon, over te 
maken op giro 197930 t.n.v. het Humanis-
tisch Verbond te Utrecht. 
Verdere informatie wordt dan toegestuurd. 

Jongerenweekend 

HUMANITAS VOORJAARSLOTERIJ 

d.d. 4-1-1979. Trekking 31-8-1979 

TREKKINGSLIJST 
le PRIJS f 50.000,-, lotnummer 191012; 
2e PRIJS f 20.000,-, lotnummer 319467; 
3e PRIJS ƒ,10.000,-, lotnummer 300130; 
4e PRIJS f 5.000,-, lotnummer 387417; 
5e PRIJS f 2.500,-, lotnummer 397950; 
6e PRIJS f 1.000,-, lotnummer 331397; 
7e PRIJS f 500,-, lotnummer 342035; 
8e t/m 37e prijs f 100,-, alle lotnummers die 
eindigen op 5774; 
38e t/m 337e prijs f 10,-. alle lotnummers die 
eindigen op 441; - 
338e t/m 637e prijs f 10,-, alle lotnummers die 
eindigen op 532; 
638e t/m 937e prijs f TO, alle lotnumniers die 
eindigen op 922. 
BELANGRIJK VOOR DE PRIJSWIN- 
NAARS: Als u een prijs hebt gewonnen, stuur 
dan uw lot op naar Humanitas, J. W. Brouwers- 
straat 16 te Amsterdam, onder vermelding van 
naam, adres en eventueel giro- of banknummer. 
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IHEU-1)estutursvergaderin 
in Dubr©k  
Iets wat ik verdrietig ind, maar wat onvern-iijdelijk is bij 
een organisatie die all meer dan een kwart eeuw bestaat: het 
aantal leden van de oude garde dat altijd op onze jaarver-
gaderingen kwam, wordt steeds kleinnero Dit keer was er, 
nog maar één van de oorspronkelijke oprichters bij. Maar,  
hoera el het 1[HEU-bestuur geregeld wordt aangevuld en ook 
uitgebreid met nieuwe leden, ondanks all die nieuwe ge-
zichten zijn onze doelstellingen hetzelfde gebleven. En daar 
m erken we zo hard mogelijk aan. (Voor hen die nog niet zo 
goed op de hoogte zijn: de International Humanist and 
Ethicall Union is een overkoepelende organisatie van hu-
manistische groepen over de Dele werelld, die probeert on-
derlinge kontakten te stimuleren, bestaande groepen te 
steunen en nieuwe van de grond te brengen. Als „non- 
o ernmentai organization" is de IHEU vertegenwoordigd 

bij de United Nations, Unesco en de Raad van Europa). 

Nieuwelingen 

Eén zo'n nieuw gezicht is dat van Bert 
Schwarz (hoofdbestuurslid van het Huma-
nistisch Verbond en al een paar jaar bij 
IHEU-activiteiten betrokken) die Piet 
Thoenes is opgevolgd als één van de leden 
van het driemanschap dat de IHEU voorzit 
— de anderen zijn een Amerikaan (Howard 
Radest) en een Joegoslaaf (Mihailo Mar-
kowi0. Eindelijk eens niet een professor, 
wat Thoenes een sterke aanbeveling 
noemde. En daar ben ik het helemaal mee 
eens, als dat de reden is dat Schwarz voor-
stelde om op onze tweede vergaderdag 
heel vroeg te beginnen, een lange lunch-
pauze te nemen, en dan weer laat in de 
middag verder te gaan. Zo hebben we vol-
op de tijd gehad om op een rots in de zon te 
zitten of ons in de Adriatische Zee te laten 
drijven. 
Andere nieuwelingen waren de vertegen-
woordigster van de Israel Secular Asso-
ciation en de (in de ogen van de meeste 
georganiseerde humanisten) zeer jonge 
Luxemburgers en Zwitsers — van ieder 
twee. Sara Hasson bracht verslag uit van 
het verzet van de Israëlische humanisten 
tegen de „gelegaliseerde religieuze 
dwang" op het gebied van onderwijs, hu-
welijks- en andere wetten, waardoor het 
dagelijks leven van de Israëli's zo wordt 
beïnvloed. Door middel van lezingen en 
diskussies, optreden voor radio en televi-
sie, en een maandblad in het Hebreeuws, 
beginnen hun denkbeelden steeds meer 
publieke bekendheid te krijgen. De ISA 
geeft ook een Engelstalig tijdschriftje uit 
voor belangstellenden in het buitenland 
(Israel Humanist Review, P.O. Box 36965, 
Tel Aviv, Israel). 
De pas opgerichte Union Radical-Huma-
niste Luxembourgeoise (15 leden, ca. 100 
sympathisanten) onderhoudt nauw kon-
takt met allerlei meer gespecialiseerde or-
ganisaties op het terrein van onderwijs, 
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kultuur, mensenrechten etc. Dat gaat heel 
gemakkelijk omdat „iedereen in Luxem-
burg elkaar kent", zoals de enthousiaste 
voorzitter, Alexandre de Sterio, mij ver-
zekerde. 
In Zwitserland — waar maar in twee kan-
tons de scheiding van kerk en staat is door-
gevoerd — wil men naast de kleine klub van 
uiterst aktieve publicisten en sprekers een 
grote met Humanitas te vergelijken, orga-
nisatie beginnen voor de mensen die zich 
niet thuis voelen bij de meestal kerkelijke 
(Protestant of R.K.) hulpverleningsin-
stanties. 

Noorwegen 
Dit was maar een kleine keuze uit de ver-
halen over het wel en wee van de diverse 
humanistische organisaties in het afgelo-
pen jaar. Ook al ten gevolge van de inflatie 
vielen er vaak sombere geluiden te beluis-
teren — vooral wat het voortbestaan van de 
IHEU zelf betreft. Maar om mijn toch ook 
zonnige herinneringen aan Drubrovnik te 
versterken, wil ik het nog even hebben 
over een organisatie waar het heel goed 
mee gaat, het Human Etisk Forbund in 
Noorwegen. Daar is namelijk het leden-
aantal in 1978 met 2000 toegenomen en dit 
jaar verwacht men er weer ca. 1500 bij — nu 
is de stand 6000. Sinds kort heeft men een 
nieuw centrum bij de haven in Oslo met 
twee parttime betaalde krachten en een 
stuk of tien vrijwilligers van wie sommige 
elke dag komen. Het oude hoofdkwartier is 
nu beschikbaar gekomen voor de jonge-
renorganisatie. 
Het Noorse Verbond is typisch een belan-
genorganisatie voor niet-kerkelijken die 
zich nu al tot een groeiend aantal raadsle-
den kan wenden bij sociale of persoonlijke 
problemen (o.a. dienstweigering). Men 
biedt ook alternatieven voor kerkelijke ce-
remoniën, bij voorbeeld bij begrafenissen. 
Ten slotte nog een recent aktiepunt: terug- 

Eén van de nieuwe voorzitters van de 
IHEU Bert Schwarz. „Eindelijk eens 
niet een professor." 

gave van de door niet-kerkelijken reeds 
betaalde kerkbelasting. Daar is een wet 
voor nodig en men probeert nu het parle-
ment van de rechtvaardigheid van zo'n wet 
te overtuigen. 

Scheiding kerk en staat 

Behalve aan de gebruikelijke agendapun-
ten (jaarverslag, nieuwe ontwikkelingen en 
projekten, volgend kongres, financiën 
etc.) besteden we in de IHEU-vergaderin-
gen ook altijd een paar uur aan algemene 
diskussies over een bepaald onderwerp. 
Dit keer was dat de kwestie van scheiding 
van staat en kerk (of synagoge of moskee). 
In Nederland, waar die scheiding een feit 
is, maar waar de staat wel godsdienstige en 
levensbeschouwelijke instellingen subsi-
dieert, hoeven wij alleen maar(!) te vech-
ten voor een meer op de werkelijkheid af-
gestemde verdeling van de gelden. Maar 
omdat de staat zich niet bemoeit met de 
besteding daarvan, hebben wij weinig be-
zwaar tegen de situatie hier. Ook al omdat 
we niet weten waar we het anders vandaan 
zouden moeten halen. 
Veel Amerikanen staan daar principieel 
heel anders tegenover. Howard Radest (di-
rekteur van een humanistische school in 
New York met kleuter- tot voortgezet on-
derwijs, 1500 leerlingen) hield een boeiend 
betoog over de Amerikaanse opvattingen 
over staatshulp aan „kerkachtige" organi-
saties. Hij zei onder meer dat vooral de 
mensen die nergens bij horen, vinden dat 
hun belastinggeld daar niet voor gebruikt 
mag worden. Ook kan het riskant zijn om 
op subsidies te bouwen, want de staat heeft 

,het recht ermee te stoppen en dan kun je je 
zaakje wel opdoeken. Bovengenoemde 
school heeft heel konsekwent een aanbod 
van staatsgelden afgeslagen. 
Er is besloten een inventarisatie te maken 
van de staat-kerk verhouding in de ver-
schillende landen waar de IHEU leden 
heeft. Daar zal dan t.z.t. over geschreven, 
en als het kan, iets mee gedaan worden. 

Financiële bijdragen 

Zoals ik elk jaar weer zeg als ik verslag doe 

IHEU-bestuursveegadefing 
in Dubrovnfik 
Iets wat ik verdrietig vind, maar wat onvermijdelijk is hij 
een organisatie die al meer dan een kwart eeuw bestaat: het 
aantal leden van de oude garde dat altijd op onze jaarver-
gaderingen kwam, wordt steeds kleiner. Dit keer was er 
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Eén zo'n nieuw gezicht is dat van Bert 
Schwarz (hoofdbestuurslid van het Huma-
nistisch Verbond en al een paar jaar bij 
IHEU-activiteiten betrokken) die Piet 
Thoenes is opgevolgd als één van de leden 
van het driemanschap dat de IHEU voorzit 
— de anderen zijn een Amerikaan (Howard 
Radest) en een Joegoslaaf (Mihailo Mar-
kowie). Eindelijk eens niet een professor, 
wat Thoenes een sterke aanbeveling 
noemde. En daar ben ik het helemaal mee 
eens, als dat de reden is dat Schwarz voor-
stelde om op onze tweede vergaderdag 
heel vroeg te beginnen, een lange lunch-
pauze te nemen, en dan weer laat in de 
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kultuur, mensenrechten etc. Dat gaat heel 
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uiterst aktieve publicisten en sprekers een 
grote met Humanitas te vergelijken, orga-
nisatie beginnen voor de mensen die zich 
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stuk of tien vrijwilligers van wie sommige 
elke dag komen. Het oude hoofdkwartier is 
nu beschikbaar gekomen voor de jonge-
renorganisatie. 
Het Noorse Verbond is typisch een belan-
genorganisatie voor niet-kerkelijken die 
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dato 14 juni f979 

Onderstaande tekst werd ingesteld door het 
Kongres 1979 hij notariële akte verleden en 
ingeschreven in liet Verenigingsregister van 
de Kamer van Koophandel. 

STATUTEN 

Artikel 1 
NAAM en ZETEL 
De Vereniging van Humanisten in Nederland is een genootschap 
op geestelijke grondslag en draagt de naam „Humanistisch Ver-
bond". In deze statuten nader te noemen het „Verbond". Zij is 
statutair gevestigd te Utrecht. 

Artikel 2 
BEGINSEL 
Het humanisme is de levensovertuiging die probeert leven en 
wereld te begrijpen uitsluitend met menselijke vermogens. Het 
acht wezenlijk voor de mens zijn vermogen tot onderscheidend 
oordelen, waarvoor niets of niemand buiten hem verantwoorde-
lijk kan worden gesteld. 
Het humanisme wordt gekenmerkt door: 
1. de voortdurende bereidheid zich in denken en doen naar nor-
men van redelijkheid en zedelijkheid te verantwoorden; 
2. de helpende zorg voor de medemens om hem in staat te stellen 
zich te ontplooien tot een volwaardig bestaan in zelfbestemming; 
3. het streven naar een samenleving waarin vrijheid, gerechtig-
heid, verdraagzaamheid, eerbied voor de menselijke waardigheid 
en medemenselijkheid centraal staan. 

Artikel 3 
DOEL 
Het Humanistisch Verbond stelt zich ten doel: 
1. allen te verenigen die met het beginsel instemmen; 
2. een centrum te zijn voor verdieping, verbreiding en verdedi-
ging van de humanistische levensovertuiging; 
3. aktiviteiten te ontwikkelen of deel te nemen aan aktiviteiten 
van anderen welke bijdragen aan het ontstaan van een samenle-
ving van mensen, die zich hun verantwoordelijkheid voor zich 
zelf,hun medemens, de natuur en die samenleving bewust zijn. 

Artikel 4 
MIDDELEN 
Het Verbond tracht zijn doel te bereiken langs wettige weg en wel 
door: 
1. het organiseren van bijeenkomsten, kursussen en konferen- 
ties;  

2. het uitgeven van geschriften en periodieken; 
3. het verzorgen van radio- en televisieuitzendingen; 
4. het geven van geestelijke vorming en geestelijke verzorging; 
5. het bevorderen van kulturele aktiviteiten; 
6. het instellen van centra voor bezinning, vorming en ontspan-
ning; 
7. het onderhouden van kontakten met verwante groepen; 
8. het toepassen van alle andere wettige en dienstige middelen. 

Artikel 5 
ORGANISATIE 
1. Het Verbond heeft gemeenschappen 'welke worden gevormd 
door de leden, woonachtig in door het Hoofdbestuur vastgestelde 
geografische gebieden. Tot heden zijn de op de aan deze akte_ 
gehechte lijst vermelde gemeenschappen gevormd. 
2. Gemeenschappen binnen eenzelfde geografische omgeving 
kunnen zich voor het gezamenlijk verrichten van taken verenigen 
in een gewest. 
Het gewest bevordert de samenwerking tussen de aangesloten 
gemeenschappen en behartigt hun gezamenlijke belangen. 
3. Bestuur en werkwijze van gemeenschappen en gewesten wor-
den nader geregeld in het Huishoudelijk, dan wel in een bijzonder 
Reglement. 
Het congres kan andere groeperingen van leden erkennen. 
4. Vertegenwoordigers van de gemeenschappen, door en uit de 
leden daartoe gekozen, vormen het congres, zijnde de hoogste 
instantie van het Verbond. 

Artikel 6 
LEDEN 
1. Ieder, die de leeftijd van zestien jaar heeft bereikt, en instemt 
met het beginsel van het Verbond, wordt op zijn schriftelijk of 
mondeling verzoek aan de secretaris van het Hoofdbestuur of van 
het Bestuur van een gemeenschap als lid toegelaten, 
2. De leden betalen een jaarlijkse contributie van tenminste het 
bedrag dat door het congres is bepaald. 
Elk lid stelt de door hem te betalen contributie zelf vast waarbij als 
richtlijn geldt een half procent van het jaarinkomen, met dien 
verstande dat paren hetzelfde kunnen betalen als alleenstaanden. 
3. Het lidmaatschap eindigt door overlijden, opzegging, of ont-
zetting. 
4. Opzegging van het lidmaatschap kan te allen tijde geschieden, 
bij de secretaris van de gemeenschap waartoe het lid behoort, of 
bij de secretaris van het Hoofdbestuur. Over het lopende kalen-
derjaar blijft contributie verschuldigd. 
5. Ontzetting is mogelijk: 
.a. ingeval van wanbetaling; 
b. indien een lid handelt in strijd met de statuten, reglementen of 
besluiten van het Verbond of dit op onredelijke wijze benadeelt. 
6. Ontzetting als bedoeld in het voorgaande lid geschiedt door het 
Hoofdbestuur, al dan niet op voordracht van het bestuur van de 
gemeenschap van het betrokken lid en — in het onder a. van lid 5 
bedoelde geval -- niet dan nadat betrokkene schriftelijk tevergeefs 
tot betaling is gemaand. 
Van het besluit tot ontzetting wordt ten spoedigste schriftelijk 
mededeling aarde betrokkene gedaan. De betrokkene kan binnen 
één maand na ontvangst van het besluit daarvan in beroep komen 
bij de Verbondsraad. Het beroep wordt schriftelijk ingediend bij 
het Hoofdbestuur. De betrokkene is geschorst gedurende de ter-
mijn van beroep en totdat op het ingestelde beroep is beslist. De 
ontzetting gaat in op de dag waarop de termijn voor beroep is 
verstreken zonder dat beroep is ingesteld, dan wel — het beroep is 
verworpen. 

Artikel 7 
GELDMIDDELEN EN BOEKJAAR 	• 
1. De inkomsten van het Verbond bestaan uit: 
— contributies en abonnementsgelden; 
— legaten en schenkingen; 
-- opbrengst van belegde gelden; 
— opbrengst van verkochte geschriften; 
— subsidies; 
— andere inkomsten. 
2. Het boekjaar van de vereniging valt samen met twee opeenvol-
gende kalenderjaren, zulks te rekenen vanaf één januari negen-
tienhonderd negen en zeventig, 

Artikel 8 
CONGRES 
1. Aan het congres komen alle bevoegdheden toe, welke niet door 
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ingeschreven in het.Verenigingsregister van 
de Kamer van Koophandel. 
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Artikel 1 
NAAM en ZETEL 
De Vereniging van Humanisten in Nederland is een genootschap 
op geestelijke grondslag en draagt de naam „Humanistisch Ver-
bond". In deze statuten nader te noemen het „Verbond". Zij is 
statutair gevestigd te Utrecht. 

Artikel 2 
BEGINSEL 
Het humanisme is de levensovertuiging die probeert leven en 
wereld te begrijpen uitsluitend met menselijke vermogens. Het 
acht wezenlijk voor de mens zijn vermogen tot onderscheidend 
oordelen, waarvoor niets of niemand buiten hem verantwoorde-
lijk kan worden gesteld. 
Het humanisme wordt gekenmerkt door: 
1. de voortdurende bereidheid zich in denken en doen naar nor-
men van redelijkheid en zedelijkheid te verantwoorden; 
2. de helpende zorg voor de medemens om hem in staat te stellen 
zich te ontplooien tot een volwaardig bestaan in zelfbestemming; 
3. het streven naar een samenleving waarin vrijheid, gerechtig-
heid, verdraagzaamheid, eerbied voor de menselijke waardigheid 
en medemenselijkheid centraal staan. 

Artikel 3 
DOEL 
Het Humanistisch Verbond stelt zich ten doel: 
1. allen te verenigen die met het beginsel instemmen; 
2. een centrum te zijn voor verdieping, verbreiding en verdedi-
ging van de humanistische levensovertuiging; 
3. aktiviteiten te ontwikkelen of deel te nemen aan aktiviteiten 
van anderen welke bijdragen aan het ontstaan van een samenle-
ving van mensen, die zich hun verantwoordelijkheid voor zich 
zelf,hun medemens, de natuur en die samenleving bewust zijn. 

Artikel 4 
MIDDELEN 
Het Verbond tracht zijn doel te bereiken langs wettige weg en wel 
door: 
1. het organiseren van bijeenkomsten, kursussen en konferen- 
ties;  

2. het uitgeven van geschriften en periodieken; 
3. het verzorgen van radio- en televisieuitzendingen; 
4. het geven van geestelijke vorming en geestelijke verzorging; 
5. het bevorderen van kulturele aktiviteiten; 
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ning; 
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gehechte lijst vermelde gemeenschappen gevormd. 
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kunnen zich voor het gezamenlijk verrichten van taken verenigen 
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Het gewest bevordert de samenwerking tussen de aangesloten 
gemeenschappen en behartigt hun gezamenlijke belangen. 
3. Bestuur en werkwijze van gemeenschappen en gewesten wor-
den nader geregeld in het Huishoudelijk, dan wel in een bijzonder 
Reglement. 
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ontzetting gaat in op de dag waarop de termijn voor beroep is 
verstreken zonder dat beroep is ingesteld, dan wel — het beroep is 
verworpen. 
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GELDMIDDELEN EN BOEKJAAR 
1. De inkomsten van het Verbond bestaan uit: 
— contributies en abonnementsgelden; 
— legaten en schenkingen; 
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de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen. 
2. Het aantal afgevaardigden, dat door een gemeenschap naar een 
congres kan worden afgevaardigd, wordt berekend naar het aantal 
leden, dat de gemeenschap op één januari van het jaar, waarin het 
congres gehouden wordt, telt. Wanneer dit aantal minder dan 
driehonderd bedraagt kunnen twee leden worden afgevaardigd; 
bedraagt het driehonderd pf meer, doch minder dan éénduizend 
dan kunnen drie afgevaardigden worden aangewezen; bedraagt 
het éénduizend of meer, doch minder dan tweeduizend, dan kun-
nen vier afgevaardigden worden aangewezen en vervolgens kan 
voor elk duizendtal boven de éénduizend één lid meer worden 
afgevaardigd. 
Het aantal stemmen, waarop een gemeenschap ten congresse 
recht heeft, wordt eveneens berekend naar het aantal leden be-
doeld in het vorige lid. 
Het bedraagt voor iedere gemeenschap twee, vermeerderd met 
één voor elk honderdtal leden. 
Elke afgevaardigde moet voorzien zijn van een geloofsbrief, 
waarin aangegeven wordt hoeveel stemmen door hem/haar wor-
den uitgebracht. Hij/zij treedt op zonder bindend mandaat. 
3. Tenminste éénmaal per twee jaar wordt in de maanden april, 
mei of juni een congres gehouden, dat door het Hoofdbestuur 
wordt bijeengeroepen. 
Op dit congres wordt, respectievelijk worden: 
a. door het Hoofdbestuur verantwoording afgelegd van het ge-
voerde beleid; 
b. door de secretaris verslag uitgebracht over de werkzaamheden 
van het Hoofdbestuur en over de toestand van het Verbond; 
c. door de penningmeester rekening en verantwoording afgelegd 
over het gevoerde beheer; 
d. door een financiële commissie, waarvan benoeming bij Huis-
houdelijk Reglement wordt geregeld, verslag uitgebracht; 
e. door het Hoofdbestuur een nota inzake het te voeren beleid ter 
behandeling en vaststelling voorgelegd; 
f. door de penningmeester een begroting ter behandeling en vast-
stelling voorgelegd; 
g. in behandeling genomen hetgeen door de gemeenschappen en 
het Hoofdbestuur bij bovengenoemde onderwerpen.en anderszins 
ter tafel is gebracht; 
h. de leden van het Hoofdbestuur gekozen en, uit hun midden, 
voorzitter, onder-voorzitters, secretaris en penningmeester, zo- 
mede plaatsvervangers van beide laatstgenoemden, aangewezen; 
i. leden van de Verbondsraad benoemd. 
4. Zo vaak het Hoofdbestuur dit nodig acht of indien een aantal 
gemeenschappen, vertegenwoordigende tenminste één/tiende 
van het aantal leden van het Verbond, met schriftelijke opgave 
van de te behandelen onderwerpen dit verzoeken, wordt binnen 
twee maanden een buitengewoon congres belegd door het Hoofd-
bestuur. Blijft het Hoofdbestuur in gebreke te voldoen aan zoda-
nig verzoek, dan hebben bedoelde gemeenschappen het recht zelf 
daartoe over te gaan. 

Artikel 9 
STEMMEN 
1. Over alle voorstellen wordt bij meerderheid van stemmen be- 
slist, voor zover de statuten niet anders bepalen. Staken de stem-
men, dan wordt het voor-stel geacht te zijn verworpen. 
2. Stemming over personen geschiedt bij ongetekende, gesloten 
briefjes. Als kandidaten voor enige funktie worden alleen be-
schouwd zij, die schriftelijk hebben verklaard, een eventuele be-
noeming te zullen aanvaarden dan wel ter plaatse en ten tijde dat 
de keuze moet worden gedaan, mondeling een zodanige verkla-
ring afleggen. 
Bij eerste stemming over personen beslist de volstrekte meerder-
heid der uitgebrachte stemmen. Wanneer bij eerste stemming over 
personen niet het vereiste aantal de volstrekte meerderheid heeft 
verkregen, heeft een herstemming plaats tussen diegenen van de 
niet-gekozenen, die de meeste stemmen op zich hebben verenigd 
en wel zo mogelijk tussen het dubbele van het aantal van de 
personen, dat gekozen moet worden. 
Bij herstemming zijn zij gekozen, die de meeste stemmen op zich 
verenigen; bij staking van de stemmen is de oudste in jaren geko-
zen. 

Artikel 10 
HOOFDBESTUUR 
Het Hoofdbestuur bestaat uit tenminste dertien leden. Deze wor-
den gekozen voor de periode tussen twee landelijke congressen en 
zijn na afloop van hun termijn herkiesbaar volgens een door het 
congres vastgesteld verkiezingsreglement. In tussentijdse vakatu-
res voorziet de Verbondsraad. Het Hoofdbestuur bestuurt het  

Verbond. Voorzitter en secretaris (of hun vervangers) vertegen-
woordigen gezamenlijk het Verbond — in en buiten rechte. 
Het Hoofdbestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten 
tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen. 
van overeenkomsten waarbij het Verbond zich als borg of hoofde-
lijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of 
zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een. derde ver-
bindt. In het Huishoudelijk Reglement worden taak en werkwijze 
van het Hoofdbestuur nader geregeld. 

Artikel 11 
VERBONDSRAAD 
De Verbondsraad bestaat uit vertegenwoordigers van gemeen-
schappen en gewesten en uit leden voorgedragen door het Hoofd-
bestuur. Hij komt als regel drie maal per jaar bijeen, samengeroe-
pen door zijn voorzitter. Hij behandelt al datgene dat in de statu-
ten en bij Huishoudelijk Reglement daartoe is aangewezen, dan 
wel door het congres aan de Verbondsraad is gedelegeeál, voor-
zover toelaatbaar onder de bepalingen van Boek 2 van het Burger-
lijk Wetboek. Hij dient voorts het Hoofdbestuur desgevraagd of 
eigener beweging van advies. 
Het Huishoudelijk Reglement regelt de samenstelling en werkwij-
ze van de Verbondsraad nader. 

Artikel 12 
FUNCTIONARISSEN 	 • 
Het Hoofdbestuur is bevoegd functionarissen aan te stellen, te 
schorsen, te ontslaan en hun arbeidsvoorwaarden en rechtspositie 
te bepalen. Het Hoofdbestuur kan nader bepalen in hoeverre 
functionarissen bevoegdheid tot vertegenwoordiging kan worden 
toegekend. 

Artikel 13 
GEMEENSCHAPPEN EN GEWESTEN 
I. De Besturen der gemeenschappen zijn verplicht overeenkom- 
stig de aanwijzingen van het Hoofdbestuur, dat Hoofdbestuur op 
de hoogte te houden van hun beleid. 
2. Iedere gemeenschap stelt haar eigen huishoudelijk reglement 
vast, dat evenals latere wijzigingen daarin, eerst in werking treedt 
na goedkeuring door het Hoofdbestuur. Het mag geen bepalingen 
bevatten, die strijdig zijn met deze Statuten of het Huishoudelijk .  

Reglement van het Verbond. 
3. De afgevaardigden naar een congres worden op een tot dat doel 
uitgeschreven vergadering der plaatselijke gemeenschap geko-
zen. 
4. De vorming van een gewest behoeft de goedkeuring van het 
Hoofdbestuur. Alvorens terzake een beslissing te nemen, raad-
pleegt het Hoofdbestuur de Verbondsraad. Bestuur, werkwijze en 
bevoegdheden van gewesten worden bij bijzonder reglement door 
het Hoofdbestuur vastgesteld. 

Artikel 14 
HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
Het Huishoudelijk Reglement van het Verbond wordt vastgesteld 
en gewijzigd door het kongres. Het regelt de onderyverpen, waar-
van de nadere uitwerking in deze statuten aan dat reglement wordt 
overgelaten en andere punten van huishoudelijke aard. Het mag 
geen bepalingen bevatten, die in strijd zijn met deze statuten. 

Artikel 15 
WIJZIGING DER STATUTEN 
De Statuten kunnen slechts gewijzigd worden door een congres-
besluit, genomen met tenminste twee/derde der aldaar uitge-
brachte stemmen. Het voorstel daartoe moet tenminste zes weken 
voor het congres aan de leden bekend gemaakt zijn. Wijzigingen in 
de Statuten treden niet in werking dan nadat zij zijn opgenomen in 
een notariële akte. 

Artikel 16 
ONTBINDING 
1. Tot ontbinding van het Verbond kan niet worden overgegaan 
dan krachtens een besluit van het congres, genomen met tenmin-
ste twee/derde der aldaar uitgebrachte stemmen. Het voorstel 
daartoe moet tenminste zes weken voor dat congres schriftelijk 
aan de leden zijn bekend gemaakt en toegelicht. 
2. Ingeval tot ontbinding wordt besloten, moet met de gelden en 
bezittingen van het Verbond worden gehandeld, als door het 
congres, waarin het besluit tot ontbinding is genomen, zal worden 
beslist met gewone meerderheid. 
Het besluit tot ontbinding bevat tevens de aanwijzing van perso-
nen, aan wie de vereffening van zaken wordt opgedragen. 

de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen. 
2. Het aantal afgevaardigden, dat door een gemeenschap naar een 
congres kan worden afgevaardigd, wordt berekend naar het aantal 
leden, dat de gemeenschap op één januari van het jaar, waarin het 
congres gehouden wordt, telt. Wanneer dit aantal minder dan 
driehonderd bedraagt kunnen twee leden worden afgevaardigd; 
bedraagt het driehonderd pf meer, doch minder dan éénduizend 
dan kunnen drie afgevaardigden worden aangewezen; bedraagt 
het éénduizend of meer, doch minder dan tweeduizend, dan kun-
nen vier afgevaardigden worden aangewezen en vervolgens kan 
voor elk duizendtal boven de éénduizend één lid meer worden 
afgevaardigd. 
Het aantal stemmen, waarop een gemeenschap ten congresse 
recht heeft, wordt eveneens berekend naar het aantal leden be-
doeld in het vorige lid. 
Het bedraagt voor iedere gemeenschap twee, vermeerderd met 
één voor elk honderdtal leden. 
Elke afgevaardigde moet voorzien zijn van een geloofsbrief, 
waarin aangegeven wordt hoeveel stemmen door hem/haar wor-
den uitgebracht. Hij/zij treedt op zonder bindend mandaat. 
3. Tenminste eenmaal per twee jaar wordt in de maanden april, 
mei of juni een congres gehouden, dat door het Hoofdbestuur 
wordt bijeengeroepen. 
Op dit congres wordt, respectievelijk worden: 
a. door het Hoofdbestuur verantwoording afgelegd van het ge-
voerde beleid; 
b. door de secretaris verslag uitgebracht over de werkzaamheden 
van het Hoofdbestuur en over de toestand van het Verbond; 
c. door de penningmeester rekening en verantwoording afgelegd 
over het gevoerde beheer; 
d. door een financiële commissie, waarvan benoeming bij Huis-
houdelijk Reglement wordt geregeld, verslag uitgebracht; 
e. door het Hoofdbestuur een nota inzake het te voeren beleid ter 
behandeling en vaststelling voorgelegd; 
f. door de penningmeester een begroting ter behandeling en vast-
stelling voorgelegd; 
g. in behandeling genomen hetgeen door de gemeenschappen en 
het Hoofdbestuur bij bovengenoemde onderwerpen en anderszins 
ter tafel is gebracht; 
h. de leden van het Hoofdbestuur gekozen en, uit hun midden, 
voorzitter, onder-voorzitters, secretaris en penningmeester, zo- 
mede plaatsvervangers van beide laatstgenoemden, aangewezen; 
i. leden van de Verbondsraad benoemd. 
4. Zo vaak het Hoofdbestuur dit nodig acht of indien een aantal 
gemeenschappen, vertegenwoordigende tenminste één/tiende 
van het aantal leden van het Verbond, met schriftelijke opgave 
van de te behandelen onderwerpen dit verzoeken, wordt binnen 
twee maanden een buitengewoon congres belegd door het Hoofd- 
bestuur. Blijft het Hoofdbestuur in gebreke te voldoen aan zoda-
nig verzoek, dan hebben bedoelde gemeenschappen het recht zelf 
daartoe over te gaan. 

Artikel 9 
STEMMEN 
1. Over alle voorstellen wordt bij meerderheid van stemmen be- 
slist, voor zover de statuten niet anders bepalen. Staken de stem-
men, dan wordt het voor-stel geacht te zijn verworpen. 
2. Stemming over personen geschiedt bij ongetekende, gesloten 
briefjes. Als kandidaten voor enige funktie worden alleen be-
schouwd zij, die schriftelijk hebben verklaard, een eventuele be-
noeming te zullen aanvaarden dan wel ter plaatse en ten tijde dat 
de keuze moet worden gedaan, mondeling een zodanige verkla-
ring afleggen. 
Bij eerste stemming over personen beslist de volstrekte meerder-
heid der uitgebrachte stemmen. Wanneer bij eerste stemming over 
personen niet het vereiste aantal de volstrekte meerderheid heeft 
verkregen, heeft een herstemming plaats tussen diegenen van de 
niet-gekozenen, die de meeste stemmen op zich hebben verenigd 
en wel zo mogelijk tussen het dubbele van het aantal van de 
personen, dat gekozen moet worden. 
Bij herstemming zijn zij gekozen, die de meeste stemmen op zich 
verenigen; bij staking van de stemmen is de oudste in jaren geko-
zen. 

Artikel 10 
HOOFDBESTUUR 
Het Hoofdbestuur bestaat uit tenminste dertien leden. Deze wor-
den gekozen voor de periode tussen twee landelijke congressen en 
zijn na afloop van hun termijn herkiesbaar volgens een door het 
congres vastgesteld verkiezingsreglement. In tussentijdse vakatu-
res voorziet de Verbondsraad. Het Hoofdbestuur bestuurt het  

Verbond. Voorzitter en secretaris (of hun vervangers) vertegen-
woordigen gezamenlijk het Verbond — in en buiten rechte. 
Het Hoofdbestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten 
tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, 
van overeenkomsten waarbij het Verbond zich als borg of hoofde-
lijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of 
zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde ver-
bindt. In het Huishoudelijk Reglement worden taak en werkwijze 
van het Hoofdbestuur nader geregeld. 

Artikel 11 
VERBONDSRAAD 
De Verbondsraad bestaat uit vertegenwoordigers van gemeen-
schappen en gewesten en uit leden voorgedragen door het Hoofd-
bestuur. Hij komt als regel drie maal per jaar bijeen, samengeroe-
pen door zijn voorzitter.. Hij behandelt al datgene dat in de statu-
ten en bij Huishoudelijk Reglement daartoe is aangewezen, dan 
wel door het congres aan de Verbondsraad is gedelegeerd, voor-
zover toelaatbaar onder de bepalingen van Boek 2 van het Burger, 
lijk Wetboek. Hij dient voorts het Hoofdbestuur desgevraagd of 
eigener beweging van advies. 
Het Huishoudelijk Reglement regelt de samenstelling en werkwij-
ze van de Verbondsraad nader. 

Artikel 12 
FUNCTIONARISSEN 
Het Hoofdbestuur is bevoegd functionarissen aan te stellen, te 
schorsen, te ontslaan en hun arbeidsvoorwaarden en rechtspositie 
te bepalen. Het Hoofdbestuur kan nader bepalen in hoeverre 
functionarissen bevoegdheid tot vertegenwoordiging kan worden 
toegekend. 

Artikel 13 
GEMEENSCHAPPEN EN GEWESTEN 
1. De Besturen der gemeenschappen zijn verplicht overeenkom-
stig de aanwijzingen van het Hoofdbestuur, dat Hoofdbestuur op 
de hoogte te houden van hun beleid. 
2. Iedere gemeenschap stelt haar eigen huishoudelijk reglement 
vast, dat evenals latere wijzigingen daarin, eerst in werking treedt 
na goedkeuring door het Hoofdbestuur. Het mag geen bepalingen 
bevatten, die strijdig zijn met deze Statuten of het Huishoudelijk.  
Reglement van het Verbond. 
3. De afgevaardigden naar een congres worden op een tot dat doel 
uitgeschreven vergadering der plaatselijke gemeenschap geko-
zen. 
4. De vorming van een gewest behoeft de goedkeuring van het 
Hoofdbestuur. Alvorens terzake een beslissing te nemen, raad-
pleegt het Hoofdbestuur de Verbondsraad. Bestuur, werkwijze en 
bevoegdheden van gewesten worden bij bijzonder reglement door 
het Hoofdbestuur vastgesteld. 

Artikel 14 
HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
Het Huishoudelijk Reglement van het Verbond wordt vastgesteld 
en gewijzigd door het kongres. Het regelt de onderwerpen, waar-
van de nadere uitwerking in deze statuten aan dat reglement wordt 
overgelaten en andere punten van huishoudelijke aard. Het mag 
geen bepalingen bevatten, die in strijd zijn met deze statuten. 

Artikel 15 
WIJZIGING DER STATUTEN 
De Statuten kunnen slechts gewijzigd worden door een congres-
besluit, genomen met tenminste twee/derde der aldaar uitge-
brachte stemmen. Het voorstel daartoe moet tenminste zes weken 
voor het congres aan de leden bekend gemaakt zijn. Wijzigingen in 
de Statuten treden niet in werking dan nadat zij zijn opgenomen in 
een notariële akte. 

Artikel 16 
ONTBINDING 
1. Tot ontbinding van het Verbond kan niet worden overgegaan 
dan krachtens een besluit van het congres, genomen met tenmin-
ste twee/derde der aldaar uitgebrachte stemmen. Het voorstel 
daartoe moet tenminste zes weken voor dat congres schriftelijk 
aan de leden zijn bekend gemaakt en toegelicht. 
2. Ingeval tot ontbinding wordt besloten, moet met de gelden en 
bezittingen van het Verbond worden gehandeld, als door het 
congres, waarin het besluit tot ontbinding is genomen, zal worden 
beslist met gewone meerderheid. 
Het besluit tot ontbinding bevat tevens de aanwijzing van perso-
nen, aan wie de vereffening van zaken wordt opgedragen. 



Om een zeker begrip te krijgen van een 
verschijnsel moet er onderscheiden wor-
den. Ik meen, dat er een groot onderscheid 
is tussen een ongezochte, verrassende 
mystieke ervaring en een gezochte, bewust 
voorbereide beleving van de eenheid, van 
de „unio mystica". Ik moet direkt meede-
len, dat ik het niet zal hebben over de 
Oosterse mystiek, en wel omdat wij in het 
Westen legen en omdat het schrijven daar-
over specialistische kennis vereist, die ik 
niet heb. 
Als iemand intens geniet van een zonson-
dergang, van een schilderij, van een mu-
ziekstuk, van een seksueel kontakt, kan er 
een moment komen waarin a.h.w. de eigen 
persoon verlaten wordt en men opgaat in 
de natuur, het kunstwerk of de medemens. 
Eén moment is er dan éénheid, een ver-
smelting van persoon en objekt. Dit mo-
ment kan pas na afloop van de beleving, als 
het bewustzijn terug is, herkend worden. 
De beschouwing van de beleving, naar de 
benaming van J. van Praag is op het mo-
ment zelf niet mogelijk. Vergis ik mij niet, 
dan mag in de genoemde gevallen van ex-
tase gesproken worden. Het oorspronke-
lijk Griekse woord geeft aan, dat de mens, 
die genoemde ervaring heeft a.h.w. boven 
zijn „standplaats" wordt uitgeheven. „Ik 
was verrukt", — een afgesleten term—heeft 
oorspronkelijk dezelfde betekenis. Nu is 
het wel mogelijk om de komst van de mys-
tieke ervaring een flinke hand te helpen. 
Tijdens de mysteriediensten in de Oudheid 
werd eindeloos gedanst en/of gedronken, 
voordat het beeld van de vereerde godheid 
getoond werd. In de eindeloos lange, ri-
tuele dansen van primitieve stammen, op 
zang en tromgeroffel, gaan de deelnemers 

van een IHEU-bestuursvergadering: ik 
kan onmogelijk een volledig overzicht ge-
ven van alles wat er is besproken. Bij een 
volgende gelegenheid zal ik iets vertellen 
over onze vorderingen met de instelling 
van een Humanistisch Ombudsman en 
over andere zaken die ons erg bezighou-
den. Eén daarvan is van financiële aard en 
als u ook vindt dat de IHEU moet blijven 
voortbestaan, kunt u ons daarbij helpen. 
Voor inlichtingen en giften: IHEU, Oude-
gracht 152, Utrecht, giro 16.32.969. 
(Ik heb al weer zo'n tijd niet gebedeld dat ik 
vind dat het wel weer eens kan!) 

Nettie Klein 

op in de godheid; een mystieke ervaring. 
Wanneer wij echter in de Westerse wereld, 
en daarbij in het kader van het christelijke 
geloof, van mystiek spreken, bedoelen wij 
een langdurig, bewust gewild proces om 
tenslotte de eenheid van de ziel en God of 
Christus te bereiken.' olgens de mystieke 
denkers heeft de mens, in de diepste laag, 
een goddelijke vonk, en door een moei-
zaam proces van versterven, waarbij de 
aardse wensen en verlangens overwonnen 
moeten worden kan hij het opgaan in God 
of Christus bereiken. Zijn natuurlijke be-
grenzingen zijn dan verdwenen; de mens 
„denkt" zich in God, God „denkt" zich in 
de mensa Dit proces voltrekt zich in een 
aantal fasen of „trappen", maar de weg 
van het versterven geeft geen garantie, dat 
de laatste trede, de éénwording, bereikt 
wordt. Omdat gevoelens niet ondèr woor-
den gebracht kunnen worden (je kunt zeg-
gen: ik heb het koud of ik ben verliefd maar 
je kunt niet zeggen wat je voelt) moeten er 
vergelijkingen — symbolen — gevonden 
worden om de weg naar de eenheid en het 
bereiken van de eenheid te beschrijven. Er 
zijn dan uitsluitend de woorden, die ge-
bruikt worden bij de beschrijving van de 
menselijke, aardse liefde — op zichzelf 
symbolen! — voorhanden. Ruusbroec, een 
beroemde Zuidnederlandse mysticus 
spreekt dan ook van een „geestelijke 
bruiloft" en alle mystieke geschriften zijn 
geschreven in aardse liefdestaal. 
De éénwording van de mens met God, met 
Christus, duurt één moment en pas achter-
af — het werd vermeld — kan hij daarover 
iets meedelen, als hij, afgedaald van de 
hoogste trede, zich de éénwording herin-
nert. 
De mystieke ervaring is niet overdraagbaar 
en kan niet geleerd worden. De mystieke 
denkers — men spreekt van katholieke — en 
van protestante mystiek, maar de ver-
schillen zijn minimaal — hebben geen be-
hoefte aan dogma's, dus niet aan een leer, 
hebben nauwelijks behoefte aan sakra-
menten en ceremoniën en dat is de reden 
waarom de verschillende kerken nooit 
goed raad hebben geweten met hen. Soms 
werden zij als ketters beschouwd, omdat 
zij onverschillig tegenover de leer stonden, 
soms lieten de kerken hen begaan, omdat 
zij geen gevaarlijke konkurrenten waren en 
zichzelf als oprechte katholieken be-
schouwden, soms werden zij geëerd als de 
ware gelovigen. Ik meen wel, dat de mys-
tiek beter past in de rooms-katholieke ge- 

loofswereld — de konsekratie heeft een 
sterk mystieke zijde en de vrouwelijke 
kloosterlingen dragen een trouwring en 
worden de „Bruiden van Christus" ge-
noemd, —dan in de protestante, omdat daar 
de kloof tussen God en de door de erfzonde 
geschonden mens dieper is. 
Maar hoe het zij, de mystieke denkers en 
hun volgelingen hebben in de geschiedenis 
van het christelijk geloof een aparte plaats 
gehad, ter zijde van de officiële godsdienst 
die er niet op gericht is, de éénwording der 
gelovigen tijdens het leven te stimuleren. 
Het bijna woordeloos gestamel of de exta-
tische woordenstroom van de mystici, die 
de éénwording hadden ervaren, heeft er 
misschien toe geleid, dat zij, die geen een-
heidsverlangen kennen, het woord mys-
tiek gebruiken om iets onbegrijpelijks of 
iets vaags aan te duiden. 
De godsdienstigen onder de mystici zullen 
verlangen naar de éénwording met God of 
met Christus, in wie God zich geopenbaard 
heeft. Zij, die geen ervaring hebben van 
God als een boven en in de wereld levende 
„persoon" met eigenschappen, maar wel 
de éénwording zoeken te bereiken, zullen 
spreken van het opgaan in het Al, de Al-
geest, de Natuur, De Wereldziel of hoe zij 
de totaliteit willen noemen. Zij, die het be-
staan met de beperkingen en de Tijdelijk-
heid niet als benauwend ervaren zullen het 
verlangen naar de éénwording niet kennen, 
maar zij zullen wellicht wel de mystieke 
ervaring hebben — een enkele maal — op het 
terrein van de natuur, de kunst en de liefde. 
Zij, die onder geen enkele omstandigheid 
hun „zelf—  kunnen of willen verliezen en 
hun ervaringen blijven kontroleren, zullen 
van de mystiek niets begrijpen. 
Ieder moet maar nagaan bij welke van de 
genoemde groeperingen hij of zij hoort. 
Maar ieder, die belangstelling heeft voor 
de mensen en hun geschiedenis, zal moe-
ten toegeven, dat de mystiek niet alleen het 
leven van tallozen verrijkt heeft, maar ook, 
dat de mystieke denkers en dichters tot de 
fijnste en diepzinnigste geesten van het 
mensdom gerekend moeten worden. 

H. Bonger 

Goed & kwaad 
De schrijver beschouwt dit boek als zijn 
eigen onderzoek naar goed en kwaad. Hij 
benadrukt het belang van de persoonlijk-
heid, ook binnen de meest intieme relatie 
en van de noodzaak naar zichzelf te leren 
luisteren. Hij waarschuwt tegen het 
scheppen van behoeften aan hulpverlening 
ten gunste van de uitbreiding van het wel-
zijnswerk; veel mensen zouden elkaar 
kunnen helpen zonder professionele hulp. 
De getekende vogelveertjes, die de erva-
ringen en bezinningen markeren, symboli-
seren dat het moeilijke onderwerp op 
luchtige, speelse en originele wijze, die de 
lezer een uitstekend inzicht geeft in de the-
rapie, is behandeld. 

WAT IS GOED, WAT IS KWAAD? Ethiek 
van gestalt, door B. de Roeck, Haarlem, 
De Toorts, 1979. 180 blz., albn. 
ing. f 26,50 

In alle eeuwen zijn ta➢➢ ozenn niet tevreden geweest met hun ➢ ot, d.w.z. 
met de beperkingen van het bestaan. (lik spreek niet van het ➢ot in 
maatschappelijke zin). Het leven is kort, het ➢ ichaam is begrensd, de 
zintuigen dus ook en a➢➢ es wat ervaren wordt, staat onder de heer-
schappij van ruimte en tijd. Het ver➢angen om de eindigheid en de 
begrenzingen te doorbreken, om op te gaan in het geheel, waarvan de 
mensen deel uit maken, om de eeuwigheid te beleven is het begin van 
een bewust streven om die eenheid te bereiken. Dit is de kern van wat 
mystiek wordt genoemd. De middeleeuwse dichteres Hadewijck 
beent, in een klassiek geworden gedicht, dit verlangen zo onder 
woorden gebracht: „Alle dingen zijn mij te eng, 

Ik ben zo wijd . ." 
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ben zo wijd . ." 

Om een zeker begrip te krijgen van een 
verschijnsel moet er onderscheiden wor-
den. Ik meen, dat er een groot onderscheid 
is tussen een ongezochte, verrassende 
mystieke ervaring en een gezochte, bewust 
voorbereide beleving van de eenheid, van 
de „unio mystica". Ik moet direkt meede-
len, dat ik het niet zal hebben over de 
Oosterse mystiek, en wel omdat wij in het 
Westen leven en omdat het schrijven daar-
over specialistische kennis vereist, die ik 
niet heb. 
Als iemand intens geniet van een zonson-
dergang, van een schilderij, van een mu-
ziekstuk, van een seksueel kontakt, kan er 
een moment komen waarin a.h.w. de eigen 
persoon verlaten wordt en men opgaat in 
de natuur, het kunstwerk of de medemens. 
Eén moment is er dan éénheid, een ver-
smelting van persoon en objekt. Dit mo-
ment kan pas na afloop van de beleving, als 
het bewustzijn terug is, herkend worden. 
De beschouwing van de beleving, naar de 
benaming van J. van Praag is op het mo-
ment zelf niet mogelijk. Vergis ik mij niet, 
dan mag in de genoemde gevallen van ex-
tase gesproken worden. Het oorspronke-
lijk Griekse woord geeft aan, dat de mens, 
die genoemde ervaring heeft a.h.w. boven 
zijn „standplaats" wordt uitgeheven. „Ik 
was verrukt" , — een afgesleten term — heeft 
oorspronkelijk dezelfde betekenis. Nu is 
het wel mogelijk om de komst van de mys-
tieke ervaring een flinke hand te helpen. 
Tijdens de mysteriediensten in de Oudheid 
werd eindeloos gedanst en/of gedronken, 
voordat het beeld van de vereerde godheid 
getoond werd. In de eindeloos lange, ri-
tuele dansen van primitieve stammen, op 
zang en tromgeroffel, gaan de deelnemers 

van een IHEU-bestuursvergadering: ik 
kan onmogelijk een volledig overzicht ge-
ven van alles wat er is besproken. Bij een 
volgende gelegenheid zal ik iets vertellen 
over onze vorderingen met de instelling 
van een Humanistisch Ombudsman en 
over andere zaken die ons erg bezighou-
den. Eén daarvan is van financiële aard en 
als u ook vindt dat de IHEU moet blijven 
voortbestaan, kunt u ons daarbij helpen. 
Voor inlichtingen en giften: IHEU, Oude-
gracht 152, Utrecht, giro 16.32.969. 
(Ik heb al weer zo'n tijd niet gebedeld dat ik 
vind dat het wel weer eens kan!) 

Nettie Klein 
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op in de godheid; een mystieke ervaring. 
Wanneer wij echter in de Westerse wereld, 
en daarbij in het kader van het christelijke 
geloof, van mystiek spreken, bedoelen wij 
een langdurig, bewust gewild proces om 
tenslotte de eenheid van de ziel en God of 
Christus te bereiken.' olgens de mystieke 
denkers heeft de mens, in de diepste laag, 
een goddelijke vonk, en door een moei-
zaam proces van versterven, waarbij de 
aardse wensen en verlangens overwonnen 
moeten worden kan hij het opgaan in God 
of Christus bereiken. Zijn natuurlijke be-
grenzingen zijn dan verdwenen; de mens 
„denkt" zich in God, God „denkt" zich in 
de mens. Dit proces voltrekt zich in een 
aantal fasen of „trappen", maar de weg 
van het versterven geeft geen garantie, dat 
de laatste trede, de éénwording, bereikt 
wordt. Omdat gevoelens niet ondèr woor-
den gebracht kunnen worden (je kunt zeg-
gen: ik heb het koud of ik ben verliefd maar 
je kunt niet zeggen wat je voelt) moeten er 
vergelijkingen — symbolen — gevonden 
worden om de weg naar de eenheid en het 
bereiken van de eenheid te beschrijven. Er 
zijn dan uitsluitend de woorden, die ge-
bruikt worden bij de beschrijving van de 
menselijke, aardse liefde — op zichzelf 
symbolen! — voorhanden. Ruusbroec, een 
beroemde Zuidnederlandse mysticus 
spreekt dan ook van een „geestelijke 
bruiloft" en alle mystieke geschriften zijn 
geschreven in aardse liefdestaal. 
De éénwording van de mens met God, met 
Christus, duurt één moment en pas achter-
af — het werd vermeld — kan hij daarover 
iets meedelen, als hij, afgedaald van de 
hoogste trede, zich de éénwording herin-
nert. 
De mystieke ervaring is niet overdraagbaar 
en kan niet geleerd worden. De mystieke 
denkers — men spreekt van katholieke — en 
van protestante mystiek, maar de ver-
schillen zijn minimaal — hebben geen be-
hoefte aan dogma's, dus niet aan een leer, 
hebben nauwelijks behoefte aan sakra-
menten en ceremoniën en dat is de reden 
waarom de verschillende kerken nooit 
goed raad hebben geweten met hen. Soms 
werden zij als ketters beschouwd, omdat 
zij onverschillig tegenover de leer stonden, 
soms lieten de kerken hen begaan, omdat 
zij geen gevaarlijke konkurrenten waren en 
zichzelf als oprechte katholieken be-
schouwden, soms werden zij geëerd als de 
ware gelovigen. Ik meen wel, dat de mys-
tiek beter past in de rooms-katholieke ge- 

loofswereld — de konsekratie heeft een 
sterk mystieke zijde en de vrouwelijke 
kloosterlingen dragen een trouwring en 
worden de „Bruiden van Christus" ge-
noemd, — dan in de protestante, omdat daar 
de kloof tussen God en de door de erfzonde 
geschonden mens dieper is. 
Maar hoe het zij, de mystieke denkers en 
hun volgelingen hebben in de geschiedenis 
van het christelijk geloof een aparte plaats 
gehad, ter zijde van de officiële godsdienst 
die er niet op gericht is, de éénwording der 
gelovigen tijdens het leven te stimuleren. 
Het bijna woordeloos gestamel of de exta-
tische woordenstroom van de mystici, die 
de éénwording hadden ervaren, heeft er 
misschien toe geleid, dat zij, die geen een-
heidsverlangen kennen, het woord mys-
tiek gebruiken om iets onbegrijpelijks of 
iets vaags aan te duiden. 
De godsdienstigen onder de mystici zullen 
verlangen naar de éénwording met God of 
met Christus, in wie God zich geopenbaard 
heeft. Zij, die geen ervaring hebben van 
God als een boven en in de wereld levende 
„persoon" met eigenschappen, maar wel 
de éénwording zoeken te bereiken, zullen 
spreken van het opgaan in het Al, de Al-
geest, de Natuur, De Wereldziel of hoe zij 
de totaliteit willen noemen. Zij, die het be-
staan met de beperkingen en de Tijdelijk-
heid niet als benauwend ervaren zullen het 
verlangen naar de éénwording niet kennen, 
maar zij zullen wellicht wel de mystieke 
ervaring hebben—een enkele maal—op het 
terrein van de natuur, de kunst en de liefde. 
Zij, die onder geen enkele omstandigheid 
hun „zelf' kunnen of willen verliezen en 
hun ervaringen blijven kontroleren, zullen 
van de mystiek niets begrijpen. 
Ieder moet maar nagaan bij welke van de 
genoemde groeperingen hij of zij hoort. 
Maar ieder, die belangstelling heeft voor 
de mensen en hun geschiedenis, zal moe-
ten toegeven, dat de mystiek niet alleen het 
leven van tallozen verrijkt heeft, maar ook, 
dat de mystieke denkers en dichters tot de 
fijnste en diepzinnigste geesten van het 
mensdom gerekend moeten worden. 

H. Bonger 

Goed & kwaad 
De schrijver beschouwt dit boek als zijn 
eigen onderzoek naar goed en kwaad. Hij 
benadrukt het belang van de persoonlijk-
heid, ook binnen de meest intieme relatie 
en van de noodzaak naar zichzelf te leren 
luisteren. Hij waarschuwt tegen het 
scheppen van behoeften aan hulpverlening 
ten gunste van de uitbreiding van het wel-
zijnswerk; veel mensen zouden elkaar 
kunnen helpen zonder professionele hulp. 
De getekende vogelveertjes, die de erva-
ringen en bezinningen markeren, symboli-
seren dat het moeilijke onderwerp op 
luchtige, speelse en originele wijze, die de 
lezer een uitstekend inzicht geeft in de the-
rapie, is behandeld. 

WAT IS GOED, WAT IS KWAAD? Ethiek 
van gestalt, door B. de Roeck, Haarlem, 
De Toorts, 1979. 180 blz., afbn. 
ing. f 26,50 



tiestaat". De geheime politie speurtvoort-
durend rond om na te gaan of de onderda-
nen zich wel naar de voorschriften van hun 
leider gedragen, en wee degene die in ge-
breke is. Amnesty International had daar-
over reeds eerder berichten doorgegeven. 
Verderop lezen wij: „Roemeense intel-
lectuelen . . . hebben vaak het gevoel dat 
de Westerse macht de abjecte politiek die 
de Roemeense Communistische partij te-
genover de eigen bevolking voert, min of 
meer negeert uit dankbaarheid voor de on-
afhankelijkheid die Boekarest ten opzichte 
van Moskou aan de dag legt". 
Tenslotte nog een bericht uit de Ver. Sta-
ten. 
Daar heeft zich sinds 1975 in de gezond-
heidszorg een tendens ontwikkeld, die 
wordt aangeduid als „humanistic medeci-
ne". Deze is zelfs in 1976 wettelijk als zo-
danig erkend, en wordt door subsidies ge-
steund. Het begrip is omschreven als „een 
geneeskundig denken en handelen waarbij 
de mens als totaliteit wordt gezien zodat 
zijn lichaam, gevoelens, geest, strevingen, 
biogtafie en sociale achtergronden alle 
worden betrokken bij problemen omtrent 
ziekte, gezondheid en genezing, lijden, in-
validiteit en sterven." Deze opvatting 
heeft ook in Nederland aanhangers gevon-
den. Er bestaat echter, voorzover ik weet, 
geen relatie met enige humanistische orga-
nisatie. Maar het woord „humanistic" 
heeft ook in dit verband een positieve ge-
voelstoon. F. N. Sickenga (Den Haag) 

Pedofilie 

In de ,,Humanist" van 15 juni j.l. las ik het 
artikel van H. G. Hagelen en dit werkte op 
mij enigszins bevrijdend. Wat er in staat 
over de arts die zelf pedofiel was en is en 
dit in „Een groot uur U" toelichtte, heb ik 
ook zo aangehoord. Namelijk met stomme 
verbazing en afgrijzen. 
Ik verwachtte toen dat er iemand op zou 
staan en zou bulderen: „en nu is het afge-
lopen. Nu gaan we duidelijke taal spreken 
en dat is: pedofilie is een afwijking waar 
geen enkel kind aan opgeofferd mag wor-
den en dat strafbaar is." Waarom zei die 
arts niet , ja, ik heb die afwijking. Ik wil er 
tegen vechten. Help me." Nee, er kwam 
een sfeer van wat-zijn-we-ruim en niemand 
zei wat. 
Dat een kind dat eerst slachtoffer geweest 
is van zo'n iemand en daarna bij een 
rechtsvervolging in de knel komt, is duide-
lijk. Dan kom je dus bij de nuances terecht. 
Het kind moet niet bij zo'n verhoor be-
trokken zijn maar de schuldige blijft de 
zwijmelende pedofiel die het ook nog 
tracht goed te praten. 

L. H. Terwee (Amsterdam) 

Vg=  

Aktiepunten voor de 
komende maanden 

In een brief aan de besturen van de ge-
meenschappen van eind augustus '79 vra-
gen wij aandacht voor enkele punten. die 
wij hier kort weergeven: 

Sprekers en schrijvers 

In het HV zijn veel mensen bezig met 
noodzakelijk organisatiewerk, maar dat 
werk is steeds gericht op een inhoud, die 
gewoonlijk door weer andere mensen 
wordt gepresenteerd. Die taak wordt 
meestal vervuld door een inleider/spreker, 
en daartoe beschikt het HV ook over een 
sprekerslijst. Ons probleem is, dat er op dit 
moment op die lijst te weinig namen en 
onderwerpen staan. Daarom vragen wij 

.00k op deze plaats aan een ieder, die bereid 
en in staat is op dit gebied een bijdrage te 
leveren aan het verbondswerk zich te mel-
den. Rechtstreeks aan ondergetekende of.  
via het bestuur van de gemeenschap. Er 
zijn ook mensen, die liever of beter schrij-
ven dan spreken. Voor zulke medewerkers 
heeft de redaktie van Humanist grote be-
langstelling. 

Handleidingen 

Ten behoeve van het organisatiewerk be-
staat er in het verbond een losbladige ver-
zameling handleidingen in de zgn. 'doku-
mentatiemap'. Die map is aan herziening 
en aanvulling toe, waar in de komende 
herfst druk aan zal worden gewerkt. 

Gedecentraliseerd welzijnsbeleid 

Er wordt in veel gemeenten gewerkt aan de 
uitvoering van vanuit Den Haag gepre-
senteerde plannen voor een zgn. gedecen-
traliseerd welzijnsbeleid, inklusief de ont-
wikkeling van plaatselijk edukatief werk. 
Dat kan ook van veel belang zijn voor onze 
gemeenschappen. Medio 1978 is over deze 
zaak een uitvoerige brief geschreven aan 
de gemeenschappen. Thans vragen wij om 
een rapportje over de ervaringen, die de 
gemeenschappen in de eerste helft van dit 
jaar hiermede hebben opgedaan. 

Beleidsnota 

De beleidsnota, die aan het kongres van 
mei jl. is gepresenteerd en besproken, 
moet verder in de gemeenschappen wor-
den besproken en op verschillende punten 
ook al worden uitgevoerd. Aan de gemeen- 

Minder mensen, meer wellzijrli? 

 

lezers 
schrijven 

 

Erew oord 

In het nr. van 15 maart wordt er door de 
voorzitter van het Verbond over geklaagd 
dat er van diverse zijden, vooral door de 
E.O., een soort anti-humanistische hetze 
is ontketend. Daar staat echter iets anders 
tegenover. De woorden „humanisme" en 
„humanistisch" worden soms als een 
soort erewoord gebruikt door mensen van 
wie men dit niet zou verwachten, zelfs van 
kerkelijke zijde, hetgeen aanleiding kan 
geven tot zonderlinge woordcombinaties. 
Deze vlag dekt zeer uiteenlopende ladin-
gen. 
In N.R.C./Handelsblad van 2 maart j.l. 
stond een ingezonden stuk, waarin ervoor 
gepleit werd, niet alleen het woord „joden-
streek", maar ook het woord ,jezuieten-
streek" uit alle Nederlandse woordenboe-
ken te schrappen, als zijnde discrimine-
rend. Er werd gewezen op de grote ver-
diensten van de jezuieten o.a. voor een z.g. 
„humanistische theologie". Het stuk was 
ondertekend door drie leden van andere 
congregaties. 
Evenmin zou men verwachten het woord 
„humanisme" te horen uit de mond van 
een communistische machthebber met 
dictatoriale neigingen. In N.R.C./Han-
delsblad van 20 maart stond een interview 
met de president van Roemenië, Ceauses-
cu. Hij noemt zich „conducator", hetgeen 
onaangename associaties met het begrip 
„leider" in ongunstige zin oproept. Over 
de binnenlandse situatie zei hij het volgen-
de: 
„Nieuwe wetten moeten worden uitge-
werkt, — inclusief een nieuw wetboek van 
strafrecht —, waarin rekening wordt ge-
houden met de huidige stand van ontwik-
keling van onze socialistische samenle-
ving, een duidelijker revolutionair huma-
nisme, de zorg voor de medemens en de 
mogelijkheid om degenen, die de wet 
overtreden of afwijken van de normen van 
de sociale gemeenschap, te verbeteren." 
Maar hij wil ook de banden met de wester-
se democratieën aanhouden en nog ver-
sterken, voornamelijk op economisch ge-
bied. Daarbij wordt ook het woord huma-
nisme gebruikt, maar dan in een meer om-
vattende betekenis: 
„Terwijl . . we gekant zijn tegen fascisti-
sche activiteiten, chauvinisme en racisme, 
tegen oorlogspropaganda, zijn we tevens 
actief bezig in de geest van vriendschap en 
samenwerking tussen mensen en volken, 
van breed humanisme, in de overweging 
dat we, wat ook de problemen in het ene of 
andere land mogen zijn, onwankelbaar 
moeten handelen in de geest van vriend-
schap en solidariteit, van een humanisme 
dat ieder individu de mogelijkheid moet 
geven zijn eigen persoonlijkheid te bewa-
ren". 
Op deze mooie woorden werd helaas een 
domper gezet door een artikel in 
N.R.C./Handelsblad van 22 maart, geti-
teld: „Ceausescu's Roemenië is een poli- 

Een bewerking voor een breed publiek van 
het rapport van de Staatskommissie Be-
volkingsvraagstuk o.l.v. prof. Munten-
dam. Een diepgaand en overzichtelijk 
overzicht van de gevolgen van de bevol-
kingsomvang voor het natuurlijke, ruimte-
lijke, sociale milieu, de werkgelegenheid 
en de ontplooiingskansen van mensen. 

Met 66 aanbevelingen en 42 voorstellen. 
Het Humanistisch Verbond besteedde in 
haar Nationale Ecologieconferentie in fe-
bruari 1975 eveneens veel aandacht aan de 
bevolkingsproblematiek. In vervolg daar-
op bevat deze publikatie belangwekkend 
studie en diskussiemateriaal. 
(Aulaboek no. 615, 284 blz., f 12,50). 
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ving, een duidelijker revolutionair huma-
nisme, de zorg voor de medemens en de 
mogelijkheid om degenen, die de wet 
overtreden of afwijken van de normen van 
de sociale gemeenschap, te verbeteren." 
Maar hij wil ook de banden met de wester-
se democratieën aanhouden en nog ver-
sterken, voornamelijk op economisch ge-
bied. Daarbij wordt ook het woord huma-
nisme gebruikt, maar dan in een meer om-
vattende betekenis: 
„Terwijl . . we gekant zijn tegen fascisti-
sche activiteiten, chauvinisme en racisme, 
tegen oorlogspropaganda, zijn we tevens 
actief bezig in de geest van vriendschap en 
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dat we, wat ook de problemen in het ene of 
andere land mogen zijn, onwankelbaar 
moeten handelen in de geest van vriend-
schap en solidariteit, van een humanisme 
dat ieder individu de mogelijkheid moet 
geven zijn eigen persoonlijkheid te bewa-
ren". 
Op deze mooie woorden werd helaas een 
domper gezet door een artikel in 
N.R.C./Handelsblad van 22 maart, geti-
teld: „Ceausescu's Roemenië is een poli- 

tiestaat". De geheime politie speurt-voort-
durend rond om na te gaan of de onderda-
nen zich wel naar de voorschriften van hun 
leider gedragen, en wee degene die in ge-
breke is. Amnesty International had daar-
over reeds eerder berichten doorgegeven. 
Verderop lezen wij: „Roemeense intel-
lectuelen . . . hebben vaak het gevoel dat 
de Westerse macht de abjecte politiek die 
de Roemeense Communistische partij te-
genover de eigen bevolking voert, min of 
meer negeert uit dankbaarheid voor de on-
afhankelijkheid die Boekarest ten opzichte 
van Moskou aan de dag legt". 
Tenslotte nog een bericht uit de Ver. Sta-
ten. 
Daar heeft zich sinds 1975 in de gezond-
heidszorg een tendens ontwikkeld, die 
wordt aangeduid als „humanistic medeci-
ne". Deze is zelfs in 1976 wettelijk als zo-
danig erkend, en wordt door subsidies ge-
steund. Het begrip is omschreven als „een 
geneeskundig denken en handelen waarbij 
de mens als totaliteit wordt gezien zodat 
zijn lichaam, gevoelens, geest, strevingen, 
biografie en sociale achtergronden alle 
worden betrokken bij problemen omtrent 
ziekte, gezondheid en genezing, lijden, in-
validiteit en sterven." Deze opvatting 
heeft ook in Nederland aanhangers gevon-
den. Er bestaat echter, voorzover ik weet, 
geen relatie met enige humanistische orga-
nisatie. Maar het woord „humanistic" 
heeft ook in dit verband een positieve ge-
voelstoon. F. N. Sickenga (Den Haag) 

Pedofilie 

In de ,;Humanist" van 15 juni j.l. las ik het 
artikel van H. G. Hagelen en dit werkte op 
mij enigszins bevrijdend. Wat er in staat 
over de arts die zelf pedofiel was en is en 
dit in „Een groot uur U" toelichtte, heb ik 
ook zo aangehoord. Namelijk met stomme 
verbazing en afgrijzen. 
Ik verwachtte toen dat er iemand op zou 
staan en zou bulderen: „en nu is het afge-
lopen. Nu gaan we duidelijke taal spreken 
en dat is: pedofilie is een afwijking waar 
geen enkel kind aan opgeofferd mag wor-
den en dat strafbaar is." Waarom zei die 
arts niet „ja, ik heb die afwijking. Ik wil er 
tegen vechten. Help me." Nee, er kwam 
een sfeer van wat-zijn-we-ruim en niemand 
zei wat. 
Dat een kind dat eerst slachtoffer geweest 
is van zo'n iemand en daarna bij een 
rechtsvervolging in de knel komt, is duide-
lijk. Dan kom je dus bij de nuances terecht. 
Het kind moet niet bij zo'n verhoor be-
trokken zijn maar de schuldige blijft de 
zwijmelende pedofiel die het ook nog 
tracht goed te praten. 

L. H. Teevee (Amsterdam) 

Een bewerking voor een breed publiek van 
het rapport van de Staatskommissie Be-
volkingsvraagstuk o.l.v. prof. Munten-
dam. Een diepgaand en overzichtelijk 
overzicht van de gevolgen van de bevol-
kingsomvang voor het natuurlijke, ruimte-
lijke, sociale milieu, de werkgelegenheid 
en de ontplooiingskansen van mensen. 

Sprekers en schrijvers 

In het HV zijn veel mensen bezig met 
noodzakelijk organisatiewerk, maar dat 
werk is steeds gericht op een inhoud, die 
gewoonlijk door weer andere mensen 
wordt gepresenteerd. Die taak wordt 
meestal vervuld door een inleider/spreker, 
en daartoe beschikt het HV ook over een 
sprekerslijst. Ons probleem is, dat er op dit 
moment op die lijst te weinig namen en 
onderwerpen staan. Daarom vragen wij 
'ook op deze plaats aan een ieder, die bereid 
en in staat is op dit gebied een bijdrage te 
leveren aan het verbondswerk zich te mel-
den. Rechtstreeks aan ondergetekende of 
via het bestuur van de gemeenschap. Er 
zijn ook mensen, die liever of beter schrij-
ven dan spreken. Voor zulke medewerkers 
heeft de redaktie van Humanist grote be-
langstelling. 

Handleidingen 

Ten behoeve van het organisatiewerk be-
staat er in het verbond een losbladige ver-
zameling handleidingen in de zgn. 'doku-
mentatiemap'. Die map is aan herziening 
en aanvulling toe, waar in de komende 
herfst druk aan zal worden gewerkt. 

Gedecentraliseerd welzijnsbeleid 

Er wordt in veel gemeenten gewerkt aan de 
uitvoering van vanuit Den Haag gepre-
senteerde plannen voor een zgn. gedecen-
traliseerd welzijnsbeleid, inklusief de ont-
wikkeling van plaatselijk edukatief werk. 
Dat kan ook van veel belang zijn voor onze 
gemeenschappen. Medio 1978 is over deze 
zaak een uitvoerige brief geschreven aan 
de gemeenschappen. Thans vragen wij om 
een rapportje over de ervaringen, die de 
gemeenschappen in de eerste helft van dit 
jaar hiermede hebben opgedaan. 

Beleidsnota 

De beleidsnota, die aan het kongres van 
mei jl. is gepresenteerd en besproken, 
moet verder in de gemeenschappen wor-
den besproken en op verschillende punten 
ook al worden uitgevoerd. Aan de gemeen- 

Met 66 aanbevelingen en 42 voorstellen. 
Het Humanistisch Verbond besteedde in 
haar Nationale Ecologieconferentie in fe-
bruari 1975 eveneens veel aandacht aan de 
bevolkingsproblematiek. In vervolg daar-
op bevat deze publikatie belangwekkend 
studie en diskussiemateriaal. 
(Aulaboek no. 615, 284 blz., f 12,50). 

Minder mensen, meer wellzlijn? 
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VERBOND OP RTV 

TELEVISIE 

19 september Nederland 1, 22.50 uur. 
KINDEREN (Children) 
In deze uit Zweden afkomstige (deels 
geanimeerde) film wordt een beeld 
getoond van de positie van het kind in 
de samenleving door de eeuwen heen. 
Hoe zijn kinderen door volwassenen 
opgevoed en behandeld en welke 
motieven speelden hierbij een rol? 
Vanuit een historisch overzicht be-
landen we in onze eigen tijd. Ouders 
kunnen zich nu de vraag stellen: 
„hoeveel aandacht besteden we nog 
zelf aan onze kinderen, hoe moeten 
we ze opvoeden en waartoe?" 

26 september Nederland 1, 22.50 uur 
KRANKZINNIGE VREDE 
Door een absurde wapenwedloop 
weten we een Derde Wereldoorlog 
nog uit te stellen. De verontrusting 
over kernbewapening heeft ook de 
krijgsmacht bereikt. 
Terwijl vanuit de NAVO de druk op 
Nederland toeneemt om nieuwe 
atoom-taken te gaan vervullen, spre-
ken nu ook militairen zich uit tegen 
kernwapens. 

Deze film gaat over de bewustwording 
rondom onze nucleaire defensietaak 
en de problemen die dit o.m. voor mi-
litairen kan opleveren. Maar de 
krijgsmacht is een instrument van de 
hele samenleving en zo word je als 
kijker uiteindelijk gekonfronteerd met 
de gewetensvraag waarvoor jij aan-
sprakelijk bent. 
Medewerkenden o.a. kapitein Mein-
dert Stelling, generaal-majoor M. H. 
von Meyenfeldt, ex-sergeant-majoor 
Willem Pauli en humanistisch geeste-
lijk raadsman Henk Bos. 
Kamera: Maarten Schmidt; research: 
Inge le Cointre; eindredaktie en inter-
views: Casper Vogel; regie: Marc 
Jambos; geluid: Wim Mulder. 

5 oktober Nederland 1, 23.00 uur. 
BETER LAAT DAN NOOIT 
Vanavond het eerste van een serie van 
drie programma's waarin Germaine 
Groenier praat met mensen over ou-
der worden. Deze uitzending heeft als 
thema: ouder worden en het uiterlijk. 
Medewerking verlenen Frank Govers, 
Hans Dorrestijn en vele anderen 
Regie: Wouter van Praag. 

RADIO 

23 september Hilversum 2, 9.30 uur 
„DE TOP-TIEN VAN ANTON CON-
STANDSE" — deel 1 
Anton Constandse werd deze maand 
80 jaar. Op verzoek van het Humanis-
tisch Verbond heeft hij een aantal ge-
beurtenissen uit de afgelopen 80 jaar 
genoemd die van grote betekenis voor 
hem waren. 
Op de geluidsfragmenten die de sa-
menstellers bij die gebeurtenissen 
zochten geeft hij vervolgens zijn 
kommentaar. 
Samenstelling: Ruud Jans en Rina 
Spigt. 

30 september, Hilversum 2, 9.30 uur 
DE TOP-TIEN VAN ANTON CON-
STANDSE — deel 2 

STUDENTENWERK 
IN WAGENINGEN 
Onze studentenraadsvrouw aan de Land-
bouwhogeschool te Wageningen, Edith 
Nagel 'vraagt in een uitnodiging aandacht 
voor het volgende: 
„Mensen die in hun praktijktijd of na hun 
studie ontwikkelingswerk gaan doen, wor-
den vaak gekonfronteerd met tot op dat 
moment voor hen onvoorstelbare situa-
ties, ondanks hun pogingen om zich daar 
terdege op voor te bereiden. Het eist veel 
improvisatietalent en levenskunst om zo'n 
verblijf „goed" door te komen — in de 
ruimste zin van het woord, en niet als een 
gedesillusioneerd man of vrouw terug te 
komen. Om een bijdrage te leveren tot be-
zinning over de verschillende kultuurpa-
tronen in die landen en onze westerse sa-
menleving zijn er 3 bijeenkomsten. 
3 okt. 'Werken in ontwikkelingslanden' 
door Rutger Engelhard (direkteur Hivos). 
10 okt. 'Levensbeschouwing, rem of drijf-
veer' 

 
door prof. Enno Hommes 

17 okt. 'Ethische vragen bij ontwikke-
lingswerk' door prof. J. P. van Praag. 
Naast dit programma worden gespreks-
groepen georganiseerd over humanisme, 
verdraagzaamheid en persoonlijke ethiek, 
alsmede enkele ontmoetingsgroepen. Wij 
hopen, dat Marian Wimmers er in zal sla-
gen een dergelijk patroon van aktiviteiten 
aan alle universiteiten en hogescholen tot 
ontwikkeling te brengen. 

!!!' schappen wordt gevraagd deze nota op hun 
programma te plaatsen. 

Diskussie vredesproblematiek 

Medio september wordt een speciale dis-
kussienota aan de gemeenschappen ge-
zonden over de vredesproblematiek, ter 
uitvoering van het kongresbesluit aan dit 
onderwerp bijzondere aandacht te beste-
den en te trachten te komen tot een huma-
nistische standpuntbepaling. Via uw ge-
meenschapsbestuur kunt u in het bezit 
komen van een eksemplaar van deze nota 
in de verwachting, dat u zult willen deel-
nemen aan het plaatselijk beraad. - 

Jan de Leede 

BUEENIKOMSTEN 
Vanaf half augustus komen de krantjes en 
uitnodigingen van de gemeenschappen 
weer bij ons binnen. In deze rubriek doen 
wij een keuze uit de verschillende onder-
werpen, die ter sprake worden gebracht 
om daarmee een beeld te geven van het-
geen de gemeenschappen en wij belangrij-
ke thema's vinden, die mogelijk ook eens 
in andere gemeenschappen aan de orde 
kunnen komen. Ter vermijding van mis-
verstanden: dit is geen agenda van alles 
wat er gebeurt. We hebben hier slechts 
plaats voor een lepel krenten uit de pap: 

Assen: op 24 sept. spreekt ons nieuwe HB-
lid. Erik van der Hoeven over een onder-
werp, dat ook op de agenda van het hoofd-
bestuur zelf staat, nl. hoe pakken we een 
brede maatschappelijke diskussie over de 
(kern)energie aan? 
Arnhem organiseert elke eerste zondag-
morgen van de maand een informeel hu-
manistisch ontmoetingscentrum. In een 
gemeenschap met 550 leden moet er o.i. 
heel wat te ontmoeten en te praten vallen. 
Almelo praat op 2 oktober over een onder-
werp, dat óók al op de agenda van het HB 
prijkt, nl. de betekenis van de faktor arbeid 
voor de zingeving aan het bestaan. Wellicht 
komt de groep in Almelo er aan toe enkele 
kernpunten te formuleren, die zouden 
kunnen worden opgenomen in een tekst in 
Humanistisch Perspektief, waar het HB 
aan werkt. 
Eindhoven bespreekt op 7 oktober een on-
derwerp, waar wij met veel zorg tegen 
aankijken, nl. de gevolgen van de Islamise-
ring voor het binnen- en buitenlandse aan-
zien van de landen in het nabije oosten. 
Rotterdam biedt weer een uitgebreid pro-
gramma. Wij noemen hier: een reeks the-
ma-avonden over 'humanisme en energie', 
diskussieavonden over de inhoud van het 
humanisme n.a.v. het boekje van Cees 
Schonk, „Humanisme, ook uw kijk op het 
leven?", een studiegroep over het boek 
van Eric Fromm, 'De zelfstandige mens' en 
op 30 sept. een bijeenkomst waar een 
overzicht zal worden gegeven van het 
werk van een, van de belangrijkste huma-
nistische denkers van deze tijd: Eric 
Fromm.  
In 's-Hertogenbosch praat de gemeenschap 
op 1 okt. over het vluchtelingenvraagstuk. 
Tenslotte Zwolle. Daar spreekt op 16 okto-
ber Albert Nieuwland over relatie en ver-
vreemding. Ga eens luisteren en meepra-
ten. U gaat weg met minder vervreemding 
en meer relaties, dan u eerst had. 

JdL. 

Ontmoetingsgroep 
Utrecht 
In oktober start te Utrecht een nieuwe 
ontmoetingsgroep. De groep komt gedu-
rende 8 weken elke maandagavond bijeen 
onder deskundige leiding, terwijl ook een 
weekend is inbegrepen. De eerste avond is 
een open kennismakingsavond op 1 okto-
ber om 20.00 uur Nieuwe Gracht 30 (zaal 4, 
le etage). Kosten f 150,— (exklusief ver-
blijfkosten, e.d. weekend). Geïnteresseer-
den gelieven zich schriftelijk op te geven 
(vrijblijvend) bij H. L. de Koningh, Adm. 
van Gentstr. 39, Utrecht. Inlichtingen: 
030 - 786931. 

Verbondsraad 
De eerstvolgende vergadering van de Ver-
bondsraad zal worden gehouden op zater-
dag 13 oktober. Naast de gebruikelijke 
agendapunten, zal er worden gesproken 
over het kongresvoorstel van Bilthoven, 
dat naar de Verbondsraad is verwezen en 
dat gaat over de relatie van het HV en 
politieke aktiviteiten, alsmede over de 
verdeelsleutel kontributie 1980. 

Ktirsussen voor bestuurs-
leden hit Friesland' 
De gewestelijke besturen van Humanitas 
en het Humanistisch Verbond in Friesland 
organiseren op drie plaatsen in de provin-
cie kursussen voor bestuursleden van 
plaatselijke afdelingen en gemeenschap-
pen en hebben de uitvoering daarvan in 
handen gelegd van de funktionaris voor de 
samenlevingsopbouw van Humanitas in 
Friesland, Roelf Zant. Wij juichen dit ini-
tiatief zeer toe, hopen dat het goed zal sla-
gen en navolging zal vinden in andere pro-
vincies. 
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VERBOND OP RTV 

TELEVISIE 

19 september Nederland 1, 22.50 uur. 
KINDEREN (Children) 
In deze uit Zweden afkomstige (deels 
geanimeerde) film wordt een beeld 
getoond van de positie van het kind in 
de samenleving door de eeuwen heen. 
Hoe zijn kinderen door volwassenen 
opgevoed en behandeld en welke 
motieven speelden hierbij een rol? 
Vanuit een historisch overzicht be-
landen we in onze eigen tijd. Ouders 
kunnen zich nu de vraag stellen: 
„hoeveel aandacht besteden we nog 
zelf aan onze kinderen, hoe moeten 
we ze opvoeden en waartoe?" 

26 september Nederland 1, 22.50 uur 
KRANKZINNIGE VREDE 
Door een absurde wapenwedloop 
weten we een Derde Wereldoorlog 
nog uit te stellen. De verontrusting 
over kernbewapening heeft ook de 
krijgsmacht bereikt. 
Terwijl vanuit de NAVO de druk op 
Nederland toeneemt om nieuwe 
atoom-taken te gaan vervullen, spre-
ken nu ook militairen zich uit tegen 
kernwapens. 

Deze film gaat over de bewustwording 
rondom onze nucleaire defensietaak 
en de problemen die dit o.m. voor mi-
litairen kan opleveren. Maar de 
krijgsmacht is een instrument van de 
hele samenleving en zo word je als 
kijker uiteindelijk gekonfronteerd met 
de gewetensvraag waarvoor jij aan-
sprakelijk bent. 
Medewerkenden o.a. kapitein Mein-
dert Stelling, generaal-majoor M. H. 
von Meyenfeldt, ex-sergeant-majoor 
Willem Pauli en humanistisch geeste-
lijk raadsman Henk Bos. 
Kamera: Maarten Schmidt; research: 
Inge le Cointre; eindredaktie en inter-
views: Casper Vogel; regie: Marc 
Jambos; geluid: Wim Mulder. 

5 oktober Nederland 1, 23.00 uur. 
BETER LAAT DAN NOOIT 
Vanavond het eerste van een serie van 
drie programma's waarin Germaine 
Groenier praat met mensen over ou-
der worden. Deze uitzending heeft als 
thema: ouder worden en het uiterlijk. 
Medewerking verlenen Frank Govers, 
Hans Dorrestijn en vele anderen 
Regie: Wouter van Praag. 

RADIO 

23 september Hilversum 2, 9.30 uur 
„DE TOP-TIEN VAN ANTON CON-
STANDSE" — deel 1 
Anton Constandse werd deze maand 
80 jaar. Op verzoek van het Humanis-
tisch Verbond heeft hij een aantal ge-
beurtenissen uit de afgelopen 80 jaar 
genoemd die van grote betekenis voor 
hem waren. 
Op de geluidsfragmenten die de sa-
menstellers bij die gebeurtenissen 
zochten geeft hij vervolgens zijn 
kommentaar. 
Samenstelling.: Ruud Jans en Rina 
Spigt. 

30 september, Hilversum 2, 9.30 uur 
DE TOP-TIEN VAN ANTON CON-
STANDSE — deel 2 

!

schappen wordt gevraagd deze nota op hun 
f programma te plaatsen. 

Diskussie vredesproblematiek 

Medio september wordt een speciale dis-
kussienota aan de gemeenschappen ge-
zonden over de vredesproblematiek, ter 
uitvoering van het kongresbesluit aan dit 
onderwerp bijzondere aandacht te beste-
den en te trachten te komen tot een huma-
nistische standpuntbepaling. Via uw ge-
meenschapsbestuur kunt u in het bezit 
komen van een eksemplaar van deze nota 
in de verwachting, dat u zult willen deel- 
nemen aan het plaatselijk beraad. 	- 

Jan de Leede 

STUDENTENWERK 
IN WAGENINGEN 
Onze studentenraadsvrouw aan de Land-
bduwhogeschool te Wageningen, Edith 
Nagel vraagt in een uitnodiging aandacht 
voor het volgende: 
„Mensen die in hun praktijktijd of na hun 
studie ontwikkelingswerk gaan doen, wor-
den vaak gekonfronteerd met tot op dat 
moment voor hen onvoorstelbare situa-
ties, ondanks hun pogingen om zich daar 
terdege op voor te bereiden. Het eist veel 
improvisatietalent en levenskunst om zo'n 
verblijf „goed" dooi: te komen — in de 
ruimste zin van het woord, en niet als een 
gedesillusioneerd man of vrouw terug te 
komen. Om een bijdrage te leveren tot be-
zinning over de verschillende kultuurpa-
tronen in die landen en onze westerse sa-
menleving zijn er 3 bijeenkomsten. 
3 okt. 'Werken in ontwikkelingslanden' 
door Rutger Engelhard (direkteur Hivos). 
10 okt. 'Levensbeschouwing, rem of drijf- , 
veer' door prof. Enno Hommes 
17 okt. 'Ethische vragen bij ontwikke-
lingswerk' door prof. J. P. van Praag. 
Naast dit programma worden gespreks-
groepen georganiseerd over humanisme, 
verdraagzaamheid en persoonlijke ethiek, 
alsmede enkele ontmoetingsgroepen. Wij 
hopen, dat Marian Wimmers er in zal sla-
gen een dergelijk patroon van aktiviteiten 
aan alle universiteiten en hogescholen tot 
ontwikkeling te brengen. 

BIJEENKOMSTEN 
Vanaf half augustus komen de krantjes en 
uitnodigingen van de gemeenschappen 
weer bij ons binnen. In deze rubriek doen 
wij een keuze uit de verschillende onder-
werpen, die ter sprake worden gebracht 
om daarmee een beeld te geven van het-
geen de gemeenschappen en wij belangrij-
ke thema's vinden, die mogelijk ook eens 
in andere gemeenschappen aan de orde 
kunnen komen. Ter vermijding van mis-
verstanden: dit is geen agenda van alles 
wat er gebeurt. We hebben hier slechts 
plaats voor een lepel krenten uit de pap: 

Assen: op 24 sept. spreekt ons nieuwe HB-
lid Erik van der Hoeven over een onder-
werp, dat ook op de agenda van het hoofd-
bestuur zelf staat, nl. hoe pakken we een 
brede maatschappelijke diskussie over de 
(kern)energie aan? 
Arnhem organiseert elke eerste zondag-
morgen van de maand een informeel hu-
manistisch ontmoetingscentrum. In een 
gemeenschap met 550 leden moet er o.i. 
heel wat te ontmoeten en te praten vallen. 
Almelo praat op 2 oktober over een onder.' 
werp, dat óók al op de agenda van het HB 
prijkt, nl. de betekenis van de faktor arbeid 
voor de zingeving aan het bestaan. Wellicht 
komt de groep in Almelo er aan toe enkele 
kernpunten te formuleren, die zouden 
kunnen worden opgenomen in een tekst in 
Humanistisch Perspektief, waar het HB 
aan werkt. 
Eindhoven bespreekt op 7 oktober een on-
derwerp, waar wij met veel zorg tegen 
aankijken, nl. de gevolgen van de Islamise-
ring voor het binnen- en buitenlandse aan-
zien van de landen in het nabije oosten. 
Rotterdam biedt weer een uitgebreid pro-
gramma. Wij noemen hier: een reeks the-
ma-avonden over 'humanisme en energie', 
diskussieavonden over de inhoud van het 
humanisme n.a.v. het boekje van Cees 
Schonk, „Humanisme, ook uw kijk op het 
leven?", een studiegroep over het boek 
van Eric Fromm, 'De zelfstandige mens' en 
op 30 sept. een bijeenkomst waar een 
overzicht zal worden gegeven van het 
werk van een, van de belangrijkste huma-
nistische denkers van deze tijd: Eric 
Fromm. 
In 's-Hertogenbosch praat de gemeenschap 
op 1 okt. over het vluchtelingenvraagstuk. 
Tenslotte Zwolle. Daar spreekt op 16 okto-
ber Albert Nieuwland over relatie en ver-
vreemding. Ga eens luisteren en meepra-
ten. U gaat weg met minder vervreemding 
en meer relaties, dan u eerst had. 

JdL. 

Ofittmoctingsgrocp 
Utrecht 
In oktober start te Utrecht een nieuwe 
ontmoetingsgroep. De groep komt gedu-
rende 8 weken elke maandagavond bijeen 
onder deskundige leiding, terwijl ook een 
weekend is inbegrepen. De eerste avond is 
een open kennismakingsavond op 1 okto-
ber om 20.00 uur Nieuwe Gracht 30 (zaal 4, 
le etage). Kosten f 150,— (exklusief ver-
blijfkosten, e.d. weekend). Geïnteresseer-
den gelieven zich schriftelijk op te geven 
(vrijblijvend) bij H. L. de Koningh, Adm. 
van Gentstr. 39, Utrecht. Inlichtingen: 
030 - 786931. 

Verbondsraad 
De eerstvolgende vergadering van de Ver-
bondsraad zal worden gehouden op zater-
dag 13 oktober. Naast de gebruikelijke 
agendapunten, zal et worden gesproken 
over het kongresvoorstel van Bilthoven, 
dat naar de Verbondsraad is verwezen en 
dat gaat over de relatie van het HV en 
politieke aktiviteiten, alsmede over de 
verdeelsleutel kontributie 1980. 

Km-sussen voor bestuurs-
leden in Friesland 
De gewestelijke besturen van Humanitas 
en het Humanistisch Verbond in Friesland 
organiseren op drie plaatsen in de provin-
cie kursussen voor bestuursleden van 
plaatselijke afdelingen en gemeenschap-
pen en hebben de uitvoering daarvan in 
handen gelegd van de funktionaris voor de 
samenlevingsopbouw van Humanitas in 
Friesland, Roelf Zant. Wij juichen dit ini-
tiatief zeer toe, hopen dat het goed zal sla-
gen en navolging zal vinden in andere pro-
vincies. 
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STICHTING HIVOS 
HIVOS is een kleine, dynamische organisatie aktief in ontwik-
kelingslanden en in Nederland. In ontwikkelingslanden geeft 
HIVOS financiële steun aan autochtone non-profit organisa-
ties bij de uitvoering van projekten die een strukturele verbe-
tering van de positie van de arme bevolkingsgroepen beogen. 
In Nederland steunt HIVOS vrijwilligersgroepen (HIVOS-Ko-
mitees) in hun aktiviteiten gericht op de ontwikkelingsproble-
matiek. De doelgroep waarop HIVOS haar aktiviteiten in Ne-
derland richt, is met name haar humanistische achterban. 
In verband met het vertrek van een van de veldwerkers naar 
Kameroen zoekt HIVOS op korte termijn een 

VORMINGSWERKER/STER 
(full-time) 
taakomschrijving: 
— het begeleiden van de aktiviteiten van de HIVOS-Komitees in 

Nederland 
— het organiseren en verzorgen van korte trainingen en an-

dere vrijwilligersaktiviteiten 
— het verzorgen van korte kursussen (inleidingen) over de 

Derde Wereldproblematiek 
— het participeren in de beleidsvorming ten aanzien van de 

aktiviteiten van HIVOS in Nederland 
— het onderhouden van kontakten met andere groepen en 

organisaties in Nederland die zich bezighouden met de Der-
de Wereldproblematiek 

vereisten: 
— HBO of enige jaren universitair onderwijs (een voltooide 

akademische opleiding in een van de gedragswetenschap-
pen strekt tot aanbeveling) 

— liefst enige ervaring op het gebied van vrijwilligerswerk of 
het volwassenen-onderwijs in Nederland 

— affiniteit met de ontwikkelingsproblematiek 
(ervaring in het werken met basisg roepen in de Derde We- 
reld strekt tot aanbeveling) 

— organisatorische kwaliteiten 
— bereidheid om op onregelmatige werktijden te werken 
— vermogen om in een klein team samen te werken 
Standplaats: Den Haag 
Salaris: f 2.500,— -- f 3.755,— (afhankelijk van ervaring en op-
leiding) 
Sollicitaties met curriculum vitae binnen twee weken schrifte-
lijk richten aan: Direkteur HIVOS, Huygenspark 37, 2515 BA 
DEN HAAG 
Telefonische inlichtingen: 070 - 882264. 

Herhaalde Oproep 

STICHTING HUMANISTISCH 
OPLEIDINGS INSTITUUT 

De Stichting Humanistisch Opleidings Instituut 
verzorgt een driejarige hogere beroepsoplei-
ding voor geestelijk werk. 
Wij willen graag zo spoedig mogelijk in kontakt 
komen met geïnteresseerden voor de funktie: 

Docent(e) praktijk van het Humanistisch 
Vormingsonderwijs (10 onderwijsuren) 
taak: 

— het geven van lessen in de praktijk van het humanistisch 
vorm ingsonderwijs; 

— het geven van supervisie; 
— praktijktheoretische en methodische reflektie op het verder 

ontwikkelen van geestelijk werk, in het bijzonder met be-
trekking tot het humanistisch vormingsonderwijs. 

Vereisten: 
— bij voorkeur afgestudeerd aan het Humanistisch Opleidings 

Instituut 
— een ruime praktijkervaring 
— bereidheid en vermogen tot theoretische verdieping 
— het vervullen van een parttime funktie in het werkveld waar-

om het gaat is gewenst 
— goede kontaktuele eigenschappen 
— lidmaatschap van het Humanistisch Verbond 

Salaris en arbeidsvoorwaarden volgens rijksregeling. 
De sollicitatie-kommissie bestaat uit: bestuurslid, studie- 
koërdinator, docent en kursist. 

Sollicitaties binnen 14 dagen richten aan de studie-koërdina-
tor, de heer T. Jorna, Postbus 278,Ridderstraat 42, Culemborg. 
Telefoon 03450-2630. 

Het Leo Polak Huis is een gekombineerd ver-
pleeg- en verzorgingstehuis met ca. 400 bewo-
ners en 250 medewerkers. 

Binnenkort start onze verpleeghuisarts met een eigen huisartsenpraktijk. De vrijge-
komen funktie willen wij gaan opsplitsen in twee delen, een medisch adjunkt-di-
rekteur en een part-time verpleeghuisarts (50%) 
Daarom zoeken wij gegadigden voor de funktie: 

een part-time 
verpleeghuisarts (50°h) 
Hij wordt verantwoordelijk voor de medische gang van zaken op een afdeling met 50 
somatisch zieken en gaat voorts medewerken aan de opleiding van ziekenverzor-
genden. 

Wij vragen voor deze funktie enige geriatrische kennis en ervaring. 
Leeftijd bij voorkeur tussen 30 en 40 jaar. 

De bereidheid tot het volgen van de kursus Verpleeghuisarts dient aanwezig te zijn. 

Van de kandidaten wordt een aktieve benadering van de humanistische levensbe-
schouwing verwacht. 

Wij bieden een salaris konform de adviezen van de L.A.D. 

Voor de overige arbeidsvoorwaarden is de CAO voor het Ziekenhuiswezen van 
toepassing. 

Een psychotechnisch onderzoek kan deel uitmaken van de selektieprocedure. 

Nadere informatie over deze funktie wordt verstrekt door de heer P. Cremers, 
algemeen direkteur, tel. (020) 19 53 33. 

Belangstellenden worden uitgenodigd hun schriftelijke sollicitatie, voorzien van 
curriculum vitae, te richten aan het Leo Polak Huis, Ookmeerweg 268, 1069 MZ 
Amsterdam-Osdorp. 

40Polakhuis 
Amsterdam 

HUMANISTISCHE STICHTING VOOR HUIS- 
VESTING, VERZORGING EN VERPLEGING 

„'S-GRAVENHAGE EN OMSTREKEN" 

korrespondentie-adres 
postbus 32570 
2503 AG 's-Gravenhage 
telefoon: 070 - 88 92 13 

In het binnenkort te openen verzorgingstehuis voor ouderen 
het Wijndaaldershuis (132 bewoners en ongeveer 46 mede-
werkers), gelegen in de wijk Nieuw Waldeck te 's-Gravenha-
ge, aangesloten bij de HumanistischeStichting voor Huisves-
ting van Bejaarden te Amsterdam, is plaats voor een 

humanistisch 
raadsman/vrouw 

voor voorlopig 12 uur per week die, in samenwerking met 
direktie en staf, begeleidt bij levensmoeilijkheden en werk-
zaam is ten behoeve van het geestelijk welzijn van bewoners 
en medewerkers. 

Opleiding: Humanistisch Opleidings Instituut of overeen-
komstig niveau. 

Schriftelijke sollicitaties worden gaarne ingewacht bij de di-
rekteur van het Wijndaaldershuis, Postbus 32570, 2503 AG 
's-Gravenhage. 
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STICHTING HIVOS 
HIVOS is een kleine, dynamische organisatie aktief in ontwik-
kelingslanden en in Nederland. In ontwikkelingslanden geeft 
HIVOS financiële steun aan autochtone non-profit organisa-
ties bij de uitvoering van projekten die een strukturele verbe-
tering van de positie van de arme bevolkingsgroepen beogen. 
In Nederland steunt HIVOS vrijwilligersgroepen (HIVOS-Ko-
mitees) in hun aktiviteiten gericht op de ontwikkelingsproble-
matiek. De doelgroep waarop HIVOS haar aktiviteiten in Ne-
derland richt, is met name haar humanistische achterban. 
In verband met het vertrek van een van de veldwerkers naar 
Kameroen zoekt HIVOS op korte termijn een 

VORMINGSWERKER/STER 
(full-time) 
taakomschrijving: 
— het begeleiden van de aktiviteiten van de HIVOS-Komitees in 

Nederland 
— het organiseren en verzorgen van korte trainingen en an-

dere vrijwilligersaktiviteiten 
— het verzorgen van korte kursussen (inleidingen) over de 

Derde Wereldproblematiek 
— het participeren in de beleidsvorming ten aanzien van de 

aktiviteiten van HIVOS in Nederland 
— het onderhouden van kontakten met andere groepen en 

organisaties in Nederland die zich bezighouden met de Der-
de Wereldproblematiek 

vereisten: 
— HBO of enige jaren universitair onderwijs (een voltooide 

akademische opleiding in een van de gedragswetenschap-
pen strekt tot aanbeveling) 

— liefst enige ervaring op het gebied van vrijwilligerswerk of 
het volwassenen-onderwijs in Nederland 

— affiniteit met de ontwikkelingsproblematiek 
(ervaring in het werken met basisgroepen in de Derde We- 
reld strekt tot aanbeveling) 

— organisatorische kwaliteiten 
— bereidheid om op onregelmatige werktijden te werken 
— vermogen om in een klein team samen te werken 
Standplaats: Den Haag 
Salaris: f 2.500,— — f 3.755,— (afhankelijk van ervaring en op-
leiding) 
Sollicitaties met curriculum vitae binnen twee weken schrifte-
lijk richten aan: Direkteur HIVOS, Huygenspark 37, 2515 BA 
DEN HAAG 
Telefonische inlichtingen: 070 - 882264. 

Herhaalde Oproep 

STICHTING HUMANISTISCH 
OPLEIDINGS INSTITUUT 

De Stichting Humanistisch Opleidings Instituut 
verzorgt een driejarige hogere beroepsoplei-
ding voor geestelijk werk. 
Wij willen graag zo spoedig mogelijk in kontakt 
komen met geïnteresseerden voor de funktie: 

Docent(e) praktijk van het Humanistisch 
Vormingsonderwijs (10 onderwijsuren) 
taak: 

— het geven van lessen in de praktijk van het humanistisch 
vormingsonderwijs; 

— het geven van supervisie; 
— praktijktheoretische en methodische reflektie op het verder 

ontwikkelen van geestelijk werk, in het bijzonder met be-
trekking tot het humanistisch vormingsonderwijs. 

Vereisten: 
— bij voorkeur afgestudeerd aan het Humanistisch Opleidings 

Instituut 
— een ruime praktijkervaring 
— bereidheid en vermogen tot theoretische verdieping 
— het vervullen van een parttime funktie in het werkveld waar-

om het gaat is gewenst 
— goede kontaktuele eigenschappen 
— lidmaatschap van het Humanistisch Verbond 

Salaris en arbeidsvoorwaarden volgens rijksregeling. 
De sollicitatie-kommissie bestaat uit: bestuurslid, studie- 
koOrdinator, docent en kursist. 

Sollicitaties binnen 14 dagen richten aan de studie-koOrdina-
tor, de heer T. Jorna, Postbus 278,Ridderstraat 42, Culemborg. 
Telefoon 03450-2630. 

Het Leo Polak Huis is een gekombineerd ver-
pleeg- en verzorgingstehuis met ca. 400 bewo-
ners en 250 medewerkers. 

Binnenkort start onze verpleeghuisarts met een eigen huisartsenpraktijk. De vrijge-
komen funktie willen wij gaan opsplitsen in twee delen, een medisch adjunkt-di-
rekteur en een part-time verpleeghuisarts (50%) 
Daarom zoeken wij gegadigden voor de funktie: 

een part-time 
verpleeghuisarts (50%) 

Hij wordt verantwoordelijk voor de medische gang van zaken op een afdeling met 50 
somatisch zieken en gaat voorts medewerken aan de opleiding van ziekenverzor-
genden. 

Wij vragen voor deze funktie enige geriatrische kennis en ervaring. 
Leeftijd bij voorkeur tussen 30 en 40 jaar. 

De bereidheid tot het volgen van de kursusVerpleeg huisarts dient aanwezig te zijn. 

Van de kandidaten wordt een aktieve benadering van de humanistische levensbe-
schouwing verwacht. 

Wij bieden een salaris konform de adviezen van de L.A.D. 

Voor de overige arbeidsvoorwaarden is de CAO voor het Ziekenhuiswezen van 
toepassing. 

Een psychotechnisch onderzoek kan deel uitmaken van de selektieprocedure. 

Nadere informatie over deze funktie wordt verstrekt door cie heer P. Cremers, 
algemeen direkteur, tel. (020) 19 53 33. 

Belangstellenden worden uitgenodigd hun schriftelijke sollicitatie, voorzien van 
curriculum vitae, te richten aan het Leo Polak Huis, Ookmeerweg 268, 1069 MZ 
Amsterdam-Osdorp. 

40Polakhuis 
Amsteraam 

HUMANISTISCHE STICHTING VOOR HUIS- 
VESTING, VERZORGING EN VERPLEGING 

„'S-GRAVENHAGE EN OMSTREKEN" 

korrespondentie-adres 
postbus 32570 
2503 AG 's-Gravenhage 
telefoon: 070 - 88 92 13 

In het binnenkort te openen verzorgingstehuis voor ouderen 
het Wijndaaldershuis (132 bewoners en ongeveer 46 mede-
werkers), gelegen in de wijk Nieuw Waldeck te 's-Gravenha-
ge, aangesloten bij de Humanistische Stichting voor Huisves-
ting van Bejaarden te Amsterdam, is plaats voor een 

humanistisch 
raadsman/vrouw 

voor voorlopig 12 uur per week die, in samenwerking met 
direktie en staf, begeleidt bij levensmoeilijkheden en werk-
zaam is ten behoeve van het geestelijk welzijn van bewoners 
en medewerkers. 

Opleiding: Humanistisch Opleidings Instituut of overeen-
komstig niveau. 

Schriftelijke sollicitaties worden gaarne ingewacht bij de di-
rekteur van het Wijndaaldershuis, Postbus 32570, 2503 AG 
's-Gravenhage. 
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