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opgericht 
Door de „Weezenkas", Vereniging 
tot opvoeding en verzorging op hu-
manistische grondslag te Amsterdam, 
is in samenwerking met het Huma-
nistisch Veilend opgeecht de Stich-
ting HIVOS (Humanistisch Instituut 
voor Ontwikkeling-Samenwerking). 

Het doel van deze stichting is het 
voorbereiden, uitwerken en uitvoeren 
van ontwikkelingsprojecten op econo-
misch, sociaal, technisch, medisch en 
cultureel terrein. Ook het opleiden en 
uitzenden van deskundigen en andere 
hulpkrachten naar ontwikkelingslan-
den, alsmede het opleiden van perso-
nen uit ontwikkelingslanden ter 
plaatse of elders zal tot de taak der 
stichting behoren. Als humanistische 
organisatie voor ontwikkelingshulp 
zal HIVOS samenwerken met de in 
ons land reeds bestaande soortgelijke 
organisaties en deelnemen aan het 
overleg met nationale en internatio-
nale organ!satier., over de problemen 
die verband houden met vorenvermel-
de activiteiten. De Vereniging 
„Weezenkas" heeft voor de oprich-
ting van HIVOS een bedrag van 
twee millioen gulden beschikbaar ge-
steld. Prof. dr. j. Tinbergen en Dr. 
S. L. Mansholt hebben zich bereid 
verklaard als adviseurs der stichting 
op te treden. Het voorlopig adres der 
stichting is: Erasmushuis, Oudegracht 
152 te Utrecht. 

HUMANISTISCH JONGERE KONTAKT 

Beweging is een duidelijk kenmerk van jongerenaktiviteiten, ook in de 
organisatorische vormen. In nog geen vijf jaar werd een landelijke 
jongerengemeenschap opgeheven, was er een werkgroep Jeugd en Jon-
geren en kwam er, eind vorig jaar een stichting voor jeugd- en jonge-
renaktiviteiten: Humanistisch Jongerenkontakt. De werkgroep, die het 
hoofdbestuur van het Verbond hiertoe adviseerde, heeft overigens het 
gevoel dat de stichting slechts een overgangsfase is naar iets anders, 
al weet zij niet wanneer dat andere zal zijn en hoe dat er uit zal gaan 
zien. 

Wat wil Humanistisch Jongerenkontakt? Al datgene wat ook de werk-
groep op haar programma had staan, nl. het stimuleren en ko6rdineren 
van de plaatselijke jongerenaktiviteiten, als een van de voornaamste 
aspekten van het werk en vervolgens voorlichting; kadervorming; een 
eigen tijdschrift als een van de zo dringend noodzakelijke kommuni-
katiekanalen e.d. Of om het in de taal van het ontwerp statuut te zeg-
gen: het bevorderen van algemeen geestelijke en sociaal-kulturele ak-
tiviteiten, die leiden tot zelfbestemming in verbondenheid ten behoeve 
van niet-godsdienstige jongeren tot en met 25 jaar. 

Hoe werkt Humanistisch Jongerenkontakt? De stichting heeft een be-
stuur, waarvan de leden door het H.V. worden benoemd op voor-
dracht van een jongerenraad. Het merendeel van de bestuursleden zul-
len jongeren zijn en de jongerenraad zal alleen uit jongeren bestaan, 
omdat daarin de plaatselijke groepen vertegenwoordigd zullen zijn. 
Jongerenkontaktpersonen, meestal wat ouder, kunnen slechts waarne-
mer-lid van de raad worden. Alhoewel de werkgroep een grote open-
heid had, door al haar plannen en ideeën ter diskussie te stellen op 
studiedagen, wordt de medezeggenschap van jongeren thans groter om-
dat zij niet alleen ideeën kunnen opperen en wensen en kritiek kun-
nen uiten, maar in het bestuur en de raad ook mee verantwoordelijk-
heid zullen dragen voor beleid en uitvoering. 

Wanneer gaat Humanistisch Jongerenkontakt praktisch werken? Om 
redenen van technische en financiële aard gaat de stichting pas in de 
loop van dit jaar praktisch aan de slag. Bij al haar plannen en be-
sluiten houdt de werkgroep, die op het moment dat de stichting begint 
automatisch verdwijnt, reeds rekening met het bestaan van de stichting. 
Eind vorig jaar riep het Hoofdbestuur van het H.V. de stichting in 
het leven en benoemde een voorlopig bestuur en adviseurs. Ontwerp 
statuten zijn gereed, een huishoudelijk reglement is in de maak en bij 
het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk werd 
een verzoek om subsidie ingediend. 

De jongerenaktiviteiten, voortvloeiende uit de verantwoordelijkheid 
van een humanistische levesbeschouwing en het bestaan van het Ver-
bond, zijn in een nieuw jasje gestoken. Of er resultaten bereikt zullen 
worden, hangt niet af van het nieuwe jasje, maar van de bereidheid en 
het inzicht dat er bij jong en oud, plaatselijk en landelijk, zal bestaan 
voor dit belangrijke werk. 
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UITGAVEN HUMANISTISCH VERBOND ONTVANGSTEN 

1966 
Lasten Baten 

Landelijke organisatie en interne publiciteit f 129.150,— f 	6.090,— 
Pubiciteit en propaganda „ 97.880,— „ 68.740,— 
Wetenschappelijk werk, incl. Rekenschap „ 53.940,— „ 	24.910,— 
Radio en televisie „ 68.370,— „ 50.280,— 
Geestelijke vorming (Hum. vormingsonderwijs) „ 	26.690,— „ 	9.280,— 
Vakantiehuis „De Ark" „ 104.720,— „ 	91.330,— 
Jeugd- en jongerenwerk „ 	15.970,— 
Geestelijke verzorging algemeen „ 44.550,— „ 	3.820,— 
Geestelijke vorming buitenkerkelijken en arbeidskampen „ 	71.780,— „ 22.470,— 
Geestelijke verzorging inrichtingen van Justitie „ 47.060,— „ 28.000,— 
Vormingscentrum „Het Coornherthuis" „ 112.700,— „ 112.700,— 
Geestelijke verzorging studenten „ 	3.420,— 
Geestelijke verzorging plaatselijke gemeenschappen „ 25.660,— 
Geestelijke vorzorging Waterweggebied „ 23.070,— 
Internationale contacten „ 	16.270,— 
Contributie aan derden „ 	3.040,— 
Algemene bestuurskosten „ 42.820,— 
Rente „ 	4.620,— 
Diverse uitgaven „ 	2.290,— 
Afdracht contributies van leden „ 169.570,— 
Stichting Steunfonds Praktisch Humanisme „ 175.000,— 
Giften en legaten „ 28.320,— 
Ontvangen rente „ 20.850,— 
Diverse ontvangsten „ 	7.010,— 
Tekort over 1966 ', 	75.650,— 

totaaltelling f 894.070,— 	f 894.070,— 

   

De baten bij de verschillende uitgavenposten bestaan uit abonnements-
gelden, speciale contributies, advertenties, pensiongelden en subsidies. 
Bovenstaande bedragen hebben alle betrekking op het landelijk geleide 
werk. Daarnaast is er nog een bedrag van ruim f 100.000,— uitgege-
ven door de plaatselijke gemeenschappen voor hun eigen aktiviteiten. 
Dat betekent dat het Humanistisch Verbond in 1966 een bedrag van 
één miljoen gulden heeft uitgegeven! 

GESLAAGD VOOR HET H. 0. I. 

Een tweetal cursisten van het Huma-
nistisch Opleidings-Instituut behaalde 
in januari jl. hun einddiploma. Mevr. 
0. Passchier-van Meekeren uit Spij-
kenisse verwierf het diploma voor 
vormingsleidster, de heer C. J. Oort-
gijsen uit Delft het diploma voor 
geestelijk raadsman. 

INTERN.JONGERENKONGRES 

Van 13 tot 16 april a.s. vindt te Sint-
Niklaas het eerste door de Belgische 
H. J. B. georganiseerde internationale 
humanistische jongerenkongres plaats. 
Het thema is KUNST EN MO-
RAAL, de openingsrede zal door de 
I.H.E.U.-voorzitter prof. dr. J. P. van 
Praag worden uitgesproken en ver-
der staan interessante en aktuele on-
derwerpen op het programma, zoals 
pornografie, censuur, film- en toneel-
voorstellingen, psychedelic, enz. Deel-
nemersprijs inklusief logies en maal-
tijden Bfr. 350. Inlichtingen en opga-
ve bij G. de Munter, De Cauwer-
straat 45, Sint-Niklaas (Waas), 
België. 

GEWESTEN - FEDERARATIES 

De federatie Amsterdam organiseerde 
op 10 februari een kaderconferentie 
over het onderwerp: Sociale wijkop-
bouw. Bijna alle gemeenschappen 
worden wel eens geconfronteerd met 
het begrip wijkcentrum of wijkop-
bouworgaan, met name omdat ook 
het Humanistisch Verbond wordt ge-
vraagd één of meer vertegenwoor-
digers in het bestuur te benoemen. 
Daarom is het belangrijk, dat hier en 
daar in het verbond het kader zich 
wel eens bezig houdt met de vraag: 
wat is eigenlijk zo'n sociaal-cultureel 
wijkcentrum en hoe kan onze bijdra-
ge daaraan er uit zien. 

Het gewest Zuid-Holland-noord wijdt 
op 7 april a.s. een gewestelijke stu-
diedag aan het tema: „Onze woning 
als raakvlak tussen individu en sa-
menleving." Op deze conferentie zul-
len allerlei vragen rondom het wonen 
aan de orde worden gesteld te be-
ginnen met: „wat betekent wonen 
eigenlijk voor een mens"' 

Het gewest Zuid-Holland-zuid heeft 
met ingang van 1 januari een nieuwe 
vorm gegeven aan het gewestelijke 
ledenorgaan, thans een keurig ge-
drukte krant, waarin de leden van de 
gemeenschappen uit dit gewest alle 
mededelingen en nieuws van hun ge-
meenschappen op een goed leesbare 
wijze kunnen vinden. 
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ILIMIT:DE GEMEENSCHAPPEN 

In de krantjes en circulaires van de 
gemeenschappen vinden we vele aan-
kondigingen van bijeenkomsten, waar 
interessante onderwerpen worden be-
sproken. Veel teveel om allemaal af-
zonderlijk op te noemen. Wij kunnen 
op deze plaats niet meer doen dan u 
adviseren: ga eens naar de bijeen-
komsten in uw eigen gemeenschap 
toe, ook uw bijdrage tot gesprek en 
gezelligheid worden op prijs gesteld. 

Uit de uitnodigingen, die wij ont-
vangen blijkt ook dat de tijd weer 
is aangebroken voor de gebruikelijke 
jaarvergaderingen in de gemeen-
schappen. Jaarvergaderingen hebben 
in de meeste verenigingen geen goede 
naam en worden gewoonlijk slecht 
bezocht. Toch hebben zij een onmis-
bare functie: zij maken een stukje de-
mocratie levend. Bovendien biedt de 
jaarvergadering van onze gemeen-
schappen wel degelijk mogelijkheden 
voor een zinvolle diskussie. Of vindt 
u vragen als: „wat heeft het huma-
nisme hier ter plaatse te betekenen, 
wat hebben we bereikt en wat gaan 
we verder doen?" soms niet belang-
rijk? Het lijkt ons van veel betekenis 
als vele leden eenmaal per jaar samen 
met het bestuur over deze vragen be-
raad plegen. 

De gemeenschappen Winschoten en 
Veendam/Wildervank hebben aan het 
begin van dit seizoen besloten bijeen-
komsten gezamenlijk te gaan houden, 
afwisselend in Winschoten en Veen-
dam. Intussen is reeds gebleken dat 
deze samenwerking goed voldoet. Zo 
was er onlangs veel belangstelling voor 
een lezing van drs. S. C. Derksen 
over het door hem geschreven boek: 
„Hoe leren we de vrede". 

De gemeenschap Leiden heeft af-
scheid genomen van de man, die tien 
jaar lang de functie van secretaris 
heeft vervuld: die heer H. Lammerée. 
Deze moest zijn functie neerleggen 
niet omdat hij er genoeg van had, 
maar wegens vertrek naar elders. De 
gemeenschap bood de heer Lammerée 
een fraai, door een medelid geschil-
derd schilderij aan, dat in zijn mo-
derne opvatting, forse lijnen en har-
monische kleuren geheel in overeen-
stemming was met de wijze, waar-
op de scheidende secretaris zijn werk 
steeds had verricht. 

JONGEIRENKAIDERTRAINING 

Met de voorbereidingen voor de ka-
dertraining is de werkgroep Jeugd en 
Jongeren thans zeer ver gevorderd. In 
een voorbespreking met enkele toe-
komstige deelnemers is het voorlopige 
programma doorgenomen en zijn er 
nog enkele zaken aan toegevoegd. 
Er staan thans onderwerpen op het 
lijstje als „een modern mensbeeld", 
„groepsbeleven", „hoe organiseren we 
feest en waarom", „waar, niet waar, 
onbeslist", „gespreksgroepen", „an-
dere stromingen", „seksualiteit en 
onze groepen", „alctualiteiten: euthe-
nasie, polemologie, nieuwste litera-
tuur, diskriminatie e.d. En dit alles 
niet alleen met theoretische inleidin-
gen, maar ook met praktische voor-
beelden en oefeningen. Indien er nog 
belangstellenden mochten zijn; er kan 
nog een enkele deelnemer worden in-
geschreven, maar dan wel per om-
gaande opgeven bij het secretariaat 
van de werkgroep, Marathonweg 71 
huis, Amsterdam, tel. (020) 721569. 
De data van de kadertraining zijn: de 
weekenden 23-24 maart en 8-9 juni en 
de zaterdagen 6, 27 april, 11, 25 mei. 

Ook de gemeenschap Amersfoort no-
digde een schrijver uit te spreken 
over zijn eigen werk, hier echter een 
auteur uit de literaire sektor en wel 
de bekende Jan Wolkers. Met ruime 
gelegenheid voor diskussie. 

De gemeenschap Groningen is bezig 
goede ervaringen op te doen met bij-
eenkomsten, die in hoofdzaak gericht 
zijn op gezelligheid. In december wer-
den op een avond alle leden uitge-
nodigd alleen maar een kopje koffie 
te komen drinken. Tot verbazing van 
het bestuur kwamen er meer dan 
zestig leden en werd het een zeer ge-
animeerde aangelegenheid. Even goed 
slaagde een nieuwjaarsbijeenkomst, 
waar in een feestelijke stemming de 
avond om vloog met praten, dansen, 
zingen en spelen. Groningen schrijft 
ons: „We zijn er van overtuigd, dat 
er grote behoefte bij de leden bestaat 
elkaar persoonlijk te leren kennen en 
ook eens iets van de dagelijkse zor-
gen kwijt te kunnen." Bovendien wer-
den met Kerstmis in samenwerking 
met Humanitas vierhonderdtwintig 
zieken en bejaarden verrast met fruit 
of bloemen. 

De gemeenschap Oss gaat de diskus-
sie over de herkenbaarheid, die wij 
vorig jaar in het verbond zijn begon-
nen, nog eens voortzetten door in 
een forum een pater, een dominee en 
een humanist te laten vertellen wat 
de wezenlijke kern is van hun levens-
overtuigingen. 

jeugdkampen 

De kommissie jeugdkampen van de 
Werkgroep Jeugd en Jongeren van 
het Verbond organiseert komende zo-
mer enkele tentenkampen, t.w. 

1. een kiilderkamp (10 t/m 12 jaar) 
van 29 juni tot 6 juli a.s. in Rijs-
sen (Overijssel). 

2. twee jongerenkampen (13 t/m 15 
jaar) van 6-16 en van 17-27 juli 
a.s. in Helvoirt 

Inl.: F111111. Verbond, Postbus 114, 
Utrecht. 
bejaardenweken - de ark 

Evenals voorgaande jaren wordt in 
het voorjaar een aantal weken in „De 
Ark" gereserveerd voor onze leden 
van 60 jaar en ouder. 
Deze weken zijn: 27 april t/m 4 mei, 
4 t/m 11 en 11 t/m 18 mei. 
De prijs bedraagt f 65,— per week. 
Een folder met volledige inlichtingen 
kunt u schriftelijk aanvragen bij: 
Hum. Vakantie-Oord „De Ark", Bel-
védèrelaan 14, Nunspeet, tel. 
(0 3412) 2404. 
Geïnteresseerden, haast u. Er is veel 
belangstelling voor deze weken. 

PUBLIKATIE 
Het Humanistisch Verbond, 141 blz. 
In deze handige pocket, te beschou-
wen als een vervolg op „Humanis-
tisch Credo", .,Bevrijdend Humanis-
me" en „Jezus van Nazaret", komt 
vrijwel alles in en om de humanisti-
sche organisatie aan de orde. Initia-
tiefnemer voor dit boekje is de hoofd-
raadsman voor militairen, de heer H. 
J. J. Lips, geweest, die behalve het 
voorwoord ook de hoofdstukken over 
een  humanistische opvoeding en over 
internationaal humanisme voor zijn 
rekening neemt. Verder komen ach-
tereenvolgens aan de orde: geschie-
denis van het humanisme, oprichting 
van het Verbond, modern humanisme, 
geschiedenis van het H.V., de ver-
scheidenheid, Humanitas, resp. door 
A. L. Constandse, H. Bonger, J. P. 
van Praag, P. Spigt, W. van Dooren, 
en T. van Grootheest. Tot slot be-
luistert een katholiek (rooms), dr. B. 
A. Willems humanistische geluiden, 
geeft een katholiek-reformatorisch 
christen, prof. dr. A. A. van Ruler, 
een kijk op het H.V. en beziet een 
niet-aangeslotene, prof. dr. H. M. J. 
Oldewelt, het Verbond. 
Het boekje is te bestellen door stor-
ting of overschrijving van f 2,— op 
postrekening 30.49.60 t.n.v. het Hu-
manistisch Verbond te Utrecht onder 
vermelding van de titel. 



Ik geef geld 

jij geeft geld hij geeft geld wij geven geld 

jullie geven geld zij geven geld 

steunfonds 
Het Humanistisch Verbond vraagt herhaaldelijk om geld. Het vraagt 
telkens het werkwoord „geld geven" op alle mogelijke manieren te 
vervoegen. Geld voor contributies, voor abonnementen en elk jaar in 
maart voor de Stichting Steunfonds Praktisch Humanisme. 

Sommige mensen vinden dat voortdurende gebedel om geld vervelend. 
Wij ook! Wij zouden heel, heel graag willen, dat het verbond een 
vaste en solide stroom van inkomsten had, waaruit al het werk zonder 
al te veel financiële zorgen zou kunnen worden gefinancierd. Op dit 
moment is dat echter nog een wens en geen werkelijkheid. In de hui-
dige situatie kunnen we niet anders dan op deze manieren aan onze 
leden èn aan niet-leden vragen om ons werk mogelijk te maken. 

Wat ons echter wel nodig lijkt, is aan onze geldgevers een inzicht te 
geven in de wijze, waarop hun geld, uw geld wordt besteed. Het finan-
ciële overzicht over 1967 is nog niet klaar. Daarom laten wij u in het 
overzicht over 1966 zien, hoe de financiële huishouding van het ver-
bond er uitziet. Als u deze lijst eens rustig bekijkt ziet u vanzelf hoe 
onmisbaar uw bijdragen zijn. Kleine en grote. 

Ik gaf geld 
jij hebt geld gegeven 

hij zal geld geven 
geeft geld 
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