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.„-deffle,„ Kosmische samenhang 

mens, dier en plant 

De voorbereidingen voor de grote 
ledenwerfaktie van het Verbond in de 
komende herfst lopen goed. Onze ont-
werpers hebben fraai drukwerk ontwor-
pen, dat wij medio september aan enige 
tienduizenden adressen van mogelijk 
nieuwe leden gaan toezenden. In dat 
drukwerk nodigen wij de geadresseerden 
uit lid te worden van het Humanistisch 
Verbond. 

De  belangrijkste bron van namen en 
adressen van mogelijk nieuwe leden 
wordt gevormd door de opgaven van 
onze leden. Daarover hebben alle leden 
begin juli j.l. een speciale brief ontvan-
gen met het verzoek namen en adressen 
op te geven. Die opgaven stromen thans 
dagelijks binnen en hebben ons reeds 
enige duizenden namen opgeleverd. Ech-
ter, nog lang niet alle leden hebben op 
dit verzoek geantwoord. 

DAAROM VERZOEKEN WIJ 
HIERBIJ ALLE LEDEN, DIE HIER-
TOE NOG GEEN GELEGENHEID 
HEBBEN GEHAD, THANS ZO SPOE-
DIG MOGELIJK DE NAMEN EN 
ADRESSEN OP TE GEVEN VAN 
MENSEN DIE ZIJ KENNEN EN 

WAARVAN ZIJ VERWACHTEN, DAT 
DEZE WEL LID ZOUDEN WILLEN 
WORDEN VAN HET HUMANIS-
TISCH VERBOND. 

De  aktie bestaat niet alleen uit de ge-
noemde schriftelijke uitnodiging om lid 
te worden. Degenen, die niet antwoor- 
den, zullen zoveel mogelijk vanuit de 
afdelingen worden opgebeld. Daartoe 
worden thans over het gehele land werk-
groepen voor de ledenwerving gevormd. 
Met de leden van deze werkgroepen zal 
in de eerste helft van september a.s. een 
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reeks bijeenkomsten worden gehouden 
om de praktische gang van zaken van de 
ledenwerfaktie te bespreken. 

Het lijkt ons lang niet uitgesloten, 
dat ook een aantal leden de uitnodiging 
om lid te worden zullen ontvangen. Mo-
gelijk worden namelijk ook wel enige 
namen opgegeven van mensen, die al lid 
zijn, wat hun medelid echter niet bekend 
was. Als dat het geval is verzoeken wij 
u vriendelijk zich daaraan niet te ergeren. 
Het is op ons Centraal Bureau namelijk 
niet uitvoerbaar om alle opgegeven na-
men te vergelijken met het ledenregister. 
Waarschijnlijk kunt u voor het materiaal, 
dat u misschien ontvangt, wel een nuttige 
bestemming vinden. 

Gratis  11.1-7.-reklame 
Om de ,,vindbaarheid" van onze af-

delingen te vergroten de volgende sugges-
tie. Wij adviseren alle afdelingssekreta-
riaten voor hun telefoonabonnement nog 
een tweede vermelding aan te vragen als 
„Humanistisch Verbond, afdeling ..." 
Wanneer men dit in september aanvraagt, 
komt de vermelding in het nieuwe tele-
foonboek, dat in februari uitkomt. 

„Kontributiewerving" 
De  financiële situatie van het Ver-

bond is nog steeds zeer ernstig. U kunt 
deze verbeteren door uw kontributie over 
1972, voor zover nog niet voldaan, 
THANS OMGAAND te betalen.  DOE 
het NU op giro 304960 van het Huma-
nistisch Verbond. 

Jan de Leede 

Op het landgoed „Land en Bos", v. 
Leeuwenlaan 297, in 's-Gravenland orga-
niseert de afdeling Hilversum van het 
Humanistisch Verbond op zondag 3 sep-
tember een buitendag voor volwassenen 
en kinderen met als onderwerp „kosmi-
sche samenhang tussen mens, dier en 
plant". 

Aanvang tien uur 's ochtends. Om elf 
uur start de kauserie. Na de lunch is er 
gelegenheid tot wandelen op het landgoed 
en bezichtiging van de biologisch-dyna-
mische kwekerij. Aan het eind van de 
middag een gezamenlijke nabeschouwing. 

Ook niet-leden van het Verbond zijn 
hartelijk welkom. De kosten voor deze 
dag zijn voor volwassenen zeven gulden 
en voor kinderen half geld. Hierbij zijn 
alle konsumpties natuurlijk inbegrepen. 
Men kan zich opgeven en verder infor-
matie vragen, voor 21 augustus bij me-
vrouw E. Nicasie-Albers, Neuweg 176, 
in Hilversum telefoon 14397. 

Radio, Hilversum  2, 09.45-10.00 uur 

20 augustus 
Prof. dr. G. A. Kooy over de huidige rol 
van het gezin. 
27 augustus 
Een raadsman aan je bed. Een nieuwe 
stap opweg naar de geïntegreerde zorg 
voor patiënten. 
3 september 
Humanistisch Thuisfront, ruggesteun 
voor dienstplichtigen. 

TV, 2de net, voor  het laatste journaal 
10 september 
Presentatie ledenwerfaktie van het 
Humanistisch Verbond. 

3ockenverko©p 
gestaakt 

In verband  niet de opheffing van 

de stichting Humanistische Pers is 

de boekenverkoop met  ingang van 

1 augustus 1972  gestaakt. 

Ledenwerver en organisatiesekretaris Jan de Leede 

Stuur ons nog meer adressen 

Ledenwerfald 
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Studieweek van kritische bejaardenwerkers 

STAAN 
De enige maanden geleden in de Tweede Kamer kritisch besproken Nota Bejaar- 

denbeleid 1970, een werkstuk van enkele ministers en staatssekretarissen uit het 
inmiddels alweer voorlaatste kabinet, dat van De Jong, becijfert dat in 1974 140 
miljoen gulden extra zal worden uitgegeven aan gezinsverzorging, wijkverpleging en 
dienstencentra, om het toenemend aantal zelfstandig wonende 65-plussers te kunnen 
helpen. 

Thans wonen 820/o van de Neder-
landse bejaarden in een normale gezins-
woning, al dan niet zelfstandig bij an-
deren in, of in een tehuis voor minder 
dan vijf personen. Deze zelfstandig wo-
nenden ontvingen in 1969 82 miljoen 
aan uitkeringen in het kader van de bij-
standswet. De overige 180/o, die opgeno-
men is in een verzorgings- of verpleeg-
tehuis ontving 240 miljoen. 

Maar daarnaast is bekend dat in 1968 
150/o van de patiënten in algemene zie-
ken huizen 65 + was (100/o van de bevol-
king in dat jaar was 65 +). Een vakblad 
vermeldt dat een sociaal raadsman, er-
gens in een gewone wijk voor iedereen 
beschikbaar, voor 600/0 65plussers op zijn 
spreekuur krijgt. 

Uit deze zeer willekeurig opgelepel-
de cijfers wordt één ding duidelijk: Ne-
derland laat zijn bejaarden niet zonder 
meer aan hun lot over. 

Afkortingen 
Dat kan men ook afleiden uit de 

onmogelijk, door verzuiling, plaatselijke-
en groepsbelangen vermenigvuldigde 
reeks instellingen, die gezamenlijk het 
leed van, en de zorg voor bejaarden op 
hun schouders torsen. Afkortingen van 
deze klups (SKOB, SOB, SPOB ...) knet-
terden vaak over de tafels van de Volks-
hogeschool in Oisterwijk, toen daar de 
eerste week van augustus ruim twintig 
funktionarissen en bestuurders uit het 
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bejaardenwerk bijeen waren om zich kri-
tisch op de problemen van oudere men-
sen, en de maatschappelijke achtergron-
den daarvan te bezinnen. 

Op een vertegenwoordiger van een 
bejaardenbond na, waren bejaarden zelf 
daarbij afwezig. 

Terwijl oorspronkelijk op de Volks-
hogeschool het plan bestond in deze 
week een groep kritische bejaarden bij-
een te brengen. Dat dat niet lukte vorm-
de op zich al een aanwijzing voor de 
noodzaak de positie van oudere mensen 
in de samenleving fundamenteel te be-
zien. 

Desnoods toch maar weer „over U-
zonder U" Met een groep mensen, die 
als wijkpostleidster, konsulent van lande-
lijke, provinciale of plaatselijke organi-
saties, als kaboutervrijwilliger van de 
„Haast U-naast U" aktie in Amsterdam, 
als klinisch psycholoog in een verpleeg-
tehuis, als bestuurder van een bejaarden-
tehuisorganisatie, enz. enz., kortom als 
dienstverleners, dagelijks met oudere 
mensen en hun problemen te maken 
hebben. 

Een inventarisatie van deze proble-
men leek de beste manier om zicht op 
oorzaken en  achtergronden  te krijgen. 
Zonder veel moeite schudde men er met 
elkaar zo'n vijftien uit zijn mouw. Ik 
noem er enkele: verslechtering van de 
financiële situatie, wegvallen van oude 
kontakten, en het niet kunnen leggen 
van nieuwe, het gevoel niet nuttig meer 
te zijn, niets meer te presteren, en het 
idee dat de maatschappij,  de anderen je 
dat kwalijk nemen, het afhankelijk wor-
den, onder meer van de vrijwillige goed-
doeners, die zo goed weten wat goed 
voor je is, geestelijk isolement, de opge-
legde rol: zo hoort een bejaarde zich 
wel of niet te gedragen, het naderend 
levenseinde, en het daar eigenlijk met 
niemand over kunnen praten, het feit 
dat dieper liggende problemen door hulp-
verleners worden herleid tot het lichame-
lijke („ze takelt af") of het materiële. 

Tegenstelling 
Wat deze brainstorming ook oplever-

de was een vrij fundamentele tegenstel- 

ling in benadering bij verschillende deel-
nemers: 

„de bejaarden zijn te beschouwen als 
een bepaalde groep, met specifieke pro-
blemen die samen hangen met biologi-
sche en psychische veranderingen", te-
genover: „Het is onzinnig te zoeken naar 
problemen van bejaarden. Bejaarden zijn 
geen groep, ze hebben maar één kenmerk 
gemeen, namelijk hun leeftijd. Verder 
zijn er onder hen, zoals onder elke leef-
tijdsgroep, rijken en armen, machtigen en 
machtelozen, zieken en gezonden, ge-
schoolden en ongeschoolden, mensen met 
veel kansen op geluk, en anderen met 
minder. Bejaardenproblemen zijn mense-
lijke problemen. 

En het gevaar bestaat dat de maat-
schappij aan onze aandacht ontsnapt. 

Als we die aan de ouderdom gaan 
toeschrijven; dat de bejaarden wel eman-
ciperen, maar dat ze tegelijk geisoleerd 
worden van mensen die jonger zijn en 
dezelfde problemen hebben, zodat wer-
kelijke oplossingen achterwege blijven. 

Dit was typisch een verschil van in-
zicht, dat in verdere diskussies telkens 
opnieuw naar voren kwam. Zij het, dat 
vrijwel de enige discipline die ontbrak 
de medische was (zijn er geen kritische 
geriaters?), en dat wellicht daardoor de 
lichamelijke aspekten, het biologische 
verouderingsproces en de mentale gevol-
gen daarvan, weinig naar voren kwa- 
men. 	 (doorlezen op pag. 4) 



Kortak t 
Er zijn versch Bende maatrege-

len in voorbereiding om het kontakt 
tussen de leden, resp. afdelingen en 
het H.B. een flink stuk te verbete-
ren. Daartoe zal o.m. regelmatig 
een inzicht worden gegeven in de 
vele zaken, die in de vergaderingen 
van het H.B. aan de orde komen. 
Het is onjuist, dat allerlei belang-
rijke zaken, die door het H.B. wor-
den behandeld, vaak onbekend bij 
de leden blijven. Aan de andere 
kant is het alleen maar nuttig, wan-
neer het H.B. bij zijn besluitvorming 
rekening kan houden met hetgeen 
er bij de leden resp. afdelingen, 
leeft. 

In de H.B.-vergadering van 
18 augustus j.l. vormden allereerst 
de relatie met en de situatie in de 
afdelingen een punt van periodiek 
overleg. Voorts bracht o.m. de di-
rekteur verslag uit van de zijns in-
ziens bevredigende stand van zaken 
met betrekking tot de ledenwerf-
actie. Nadat de plaats van het H.V. 
in het Contactorgaan van Levens-
overtuigingen besproken was, wijd-
de het H.B. aandacht aan de voor-
bereidingen van een te houden 
weekendconferentie van het H.B. 
over ecologie-vraagstukken, met 
name het ethische aspect ervan. Dit 
ter voorbereiding van de behande-
ling van dit vraagstuk in de afde-
lingen begin volgend jaar. Deze 
zaken zouden dan hun afsluiting 
kunnen vinden in een standpunt.. 
bepaling door het kongres, dat in 
mei 1973 zal worden gehouden. 

De bemanning van de door het 
H.B. ingestelde commissie „Cen-
trale persoonsregistratie" vond 
voortgang. Naar bekend vrezen ve-
len van deze registratie een moge-
lijkheid tot manipulatie door de 
staat met persoonlijke gegevens van 
de staatsburger. De commissie gaat 
hiertoe een pre-advies voor het 
H.B. formuleren. Dit laatste zal 
ook gebeuren door een andere 
werkgroep met betrekking tot de 
zedelijkheidswetgeving.  

Voor de H.B.-vergadering van 
8 september a.s. zijn o.m. de be-
handeling voorzien van een kon-
sept-beginselverklaring, die in mei 
1973 aan het Congres zal worden 

Na de gebruikelijke rapportage 
over de komende ledenwerfactie, 
staat o.m. nog op de agenda de 
voorziening in H.B.-vacatures in 
mei a.s. (hierover zijn de afdelingen 
reeds geraadpleegd). 

Voorts vormt de positie van en 
de relatie met de diverse Stichtin-
gen een punt van beraad. 

Uiteraard komen er in iedere 
H.B.-vergadering nog allerhande 
actualiteiten aan de orde, zoals b.v. 
verzoeken van leden om een stand-
puntbepaling in overweging te ne-
men met betrekking tot de vele mis-
standen in eigen en andere landen. 
Verder verzoeken om nadere moti-
vering van een ingenomen stand-
punt (wat het ene lid sterk toejuicht, 
wordt door het andere lid als ver-
foeilijk verworpen). 

Voorts moeten allerlei perso-
neels-, administratieve en beheers-
zaken, die van importantie zijn 
voor het H.B. de revue passeren. 
Doorgaans is het dan ook een la-
tertje, mede omdat er vaak heel 
principiële zaken aan de orde ko-
men, waarvan allerlei aspecten eerst 
grondig moeten worden  doorge-
sproken, alvorens er een besluit kan 
worden genomen. 

(Omdat de heer Wichers nog 
met vakantie is, wordt zijn H.B.-
kolom waargenomen door de heer 
Fiege, direkteur van het Verbond.) 

voorgelegd. Uiteraard zullen de af-
delingen ruimschoots gelegenheid 
krijgen zich over dit konsept te 
beraden. Het accountantsverslag 
over het jaar 1971 rapporteerde een 
tekort van rond f. 80.000,—. In 
aansluiting op een notitie hierover 
van de directeur komt dan een 
nota van de penningmeester in be-
handeling. Nu de reserves zijn uit-
geput en ook over 1972 met een 
tekort in even genoemde orde van, 
grootte rekening moet worden ge-
houden, moeten voor 1973 dus in-
grijpende maatregelen worden ge-
nomen. (Heeft u uw contributie al 
betaald"' ' '1 

t- 

Stuur o s meer-
adressen 
OOK 	kent wel enige mensen ti  
die wel lid zouden willen worden 
van het Humanistische Verbond, als 
hun dat eens wordt gevraagd. 
Geef de namen en adressen van 
deze mensen spoedig op aan bet 
Centraal Bureau van het H.V., 
Postbus 114 te Utrecht. 

MailECDMDM TIEHLEM 
dreven kwaadsprekerij, zo niet erger, en 
ook nog ethische rivaliteit. 

Elke geheimzinnigheid over opgesla-
gen en onverkoopbare hoeveelheden 
fluor moet uit de wereld geholpen wor-
den en op het milieubeheersingsterrein 
terechtkomen. 

En de fluor kan ook weer uit het 
drinkwater gehaald worden. 

Fluor (4) 
Veel wordt en werd er door voor- en 

vooral tegenstanders van fluor in het 
drinkwater geschreven, deskundig en min-
der deskundig. 

Volgens mij als geïnteresseerde leek is 
er veel te emotioneel en te druk over fluor 
door de tegenstanders geschreven. 

Fluor is giftig, zwaar giftig, en komt 
reeds in het menselijk lichaam voor, en 
in „hoge" concentratie in oceanen heb 
ik o.a. gelezen. 

Het komt reeds sinds mensenheuge-
nis vrij in de natuur voor in drinkwater, 
waar mensen gezond bij blijven, mits 
het „te" als bij zoveel niet wordt. 

De meeste deskundigen zijn van me-
ning, dat fluor geen aantoonbare scha-
delijke gevolgen heeft bij het ouder wor-
den en bij het nageslacht. 

Nu de meningen zo scherp tegenover 
elkaar blijken te moeten staan, zullen 
volgens mij politieke overwegingen een 
rol moeten spelen. Hierbij denk ik aan 
financieel-economische aspekten en over- 
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C V Nog azt niet onderdu4(en 
De konflikten rond de benoeming van sommige bisschoppen, de streep in 

Rome door het Landelijk Pastoraal Beraad getrokken, dit zijn uitingen van 
ontwikkelingen in de Rooms Katholieke kerk, die  veel  publicitaire aandacht 
krijgen. Wat op het tweede plan in de publieke aandacht is de reorganisatie 
(naar centralisatie) van de kerkelijke bureaus geraakt. Waarschijnlijk ten on-
rechte. Deze bureaus hebben, met hun wetenschappelijke kern en hun adviezen, 
invloed op het kerkelijk werk, op beleidsorganen van alle niveaus. 

Dezer dagen ontvingen de relaties van het Pastoraal Instituut van de Neder-
landse Kerkprovincie, een progressief sociaal wetenschappelijk georiënteerde 
instelling, de volgende brief: 

„Zeer geachte Heer, Mevrouw, 
Op 1 september a.s. zal wegens een reorganisatie van de kerkelijke 

bureaus het Pastoraal Instituut van de Nederlandse Kerkprovincie wor-
den opgeheven. Het nieuwe Centraal Bureau van de R.K.-kerk wordt 
gevestigd te Utrecht, Biltstraat 121. 

Kardinaal B. Alfrink en de nederlandse bisschoppen hebben hun 
grote waardering en dank uitgesproken voor de studies en aktiviteiten 
van ons instituut sinds 1963. 

De direkteur en de stafmedewerkers zullen hun wetenschappelijk 
werk elders voortzetten. Zij danken U zeer hartelijk voor de aangename 
relaties en de prettige samenwerking met U in de afgelopen jaren." 

Volgen de ondertekening namens het gehele personeel door de direkteur, 
de socioloog prof. Walter Goddijn, en de korrespondentie-adressen van de aan 
het bureau verbonden medewerkers. 

Ze gaan dus nog niet onderduiken. Maar aanleiding voor enige argwaan is 
er wel, nu blijkt dat geen enkel staflid bereid (of vergund?) is naar het nieuwe 
centraal bureau over te gaan. Iets voor onze vertegenwoordigers in het Kontakt-
orgaan voor levensovertuiging, om naar te informeren? 

Marten Hoekstra 

humanist 
Redaktie 
Oetske Varkevisser 
Kees Doets 
Marten Hoekstra 
Jan de Leede 
Rob Tielman 
Casper Vogel 

Eindredaktie en 
redaktiesekretariaat 
Franklin van Galen Last 

lay-out 
Lody van Vlodrop 

druk: Lumax Utrecht 

Redaktieadres 
Oudegracht 152 
Utrecht 
tel. 030 - 318145 

N Hoewel de vervroegde verkiezingen 
het allemaal iets anders doen ver-

lopen dan de bedoeling was, lijkt de 
christen-demokratische 	samenwerking 
tussen KVP, ARP en CHU een aardig 
eind op weg. 

Onlangs immers bereikte de Contact-
raad, het overlegorgaan van de drie par-
tijen, overeenstemming over een advies 
aan de drie partijbesturen in de vorm 
van de nota „Op weg naar een verant-
woordelijke maatschappij, een politieke 
strategie voor de zeventiger jaren". 

De nota ziet de samenleving „als een 
veelvormige gemeenschap van mensen, 
groepen en volken, die ten aanzien van 
elkaar een wezenlijke verantwoordelijk-
heid dragen en ook gezamenlijk verant-
woordelijk zijn". 

Gepleit wordt voor een verantwoor-
delijke maatschappij „waarbij wij denken 
aan de menselijke waardigheid, verdraag-
zaamheid, persoonlijke verantwoordelijk-
heid en sociale gerechtigheid". 

N „De mens, nu toegerust met voldoen- 
de vermogen aan kennis en inzicht, 

bepaalt in principe zijn eigen toekomst, 
ten goede of ten kwade (. . .), en de over-
heid wordt gezien „als de representant 
van de publieke rechtsgemeenschap". 

De vraag dringt zich op: hoe chris-
telijk is christen-demokratisch? Gelukkig 
geeft de laatste pagina een antwoord: het 
evangelie wordt hier een „uitdaging, een 
opgave en een gave tegelijk" genoemd, 
echter „het is geen landkaart, maar het 
is veeleer een kompas dat de richting 
aanwijst". 

Nu doet zich echter een belangrijke 
onduidelijkheid voor: enerzijds wil de 
christen-demokratische 	samenwerking 
„bij voortduring de uitdaging van de 
Evangelische oproep beantwoorden", 
maar anderzijds wil zij „zich richten tot 
ieder in ons volk zonder onderscheid 
naar geloofsovertuiging of maatschappe-
lijke groepering". 

id Eén van de twee. Ofwel men gaat als 

n  politieke partij uit van de levensbe-
schouwing en men aksepteert verschil-
len in konkrete maatschappelijke opstel-
ling (zoals KVP, ARP en CHU tot op 
heden gedaan hebben), 6f wel men gaat 
uit van die konkrete maatschappelijke 
opstelling en aksepteert zowel christe-
lijke als humanistische levensbeschouwing 
(zie VVD, PVDA en D'66). Deze nota 
echter doet geen duidelijke keuze en 
levert daarmee vlees noch vis op. 	Red. 

Hoofdbestuurs- 
vergaderingen 
ogenges 

Bij wijze van experiment zullen de 
hoofdbestuursvergaderingen van het Hu-
manistisch Verbond van september tot 
januari opengesteld zijn voor afdelings-
besturen. 

Dit besluit is genomen naar aanlei-
ding van een voorstel van de afdeling 
Wageningen op 26 april j.l. 

Ook de suggestie van Wageningen 
om voor zo ver mogelijk agendapunten 
met daarop een toelichting te publiceren 
in de Humanist is overgenomen. De HB-
kolom zal hier voortaan in voorzien. Niet 
aangenomen is het voorstel van een 
„vragenhalfuurtje" voor bezoekende af-
delingsbestuursleden. Daarentegen is het 
inbrengen van aktuele onderwerpen wel 
mogelijk. Het is de bedoeling dat de 
aanwezige toehoorders diskretie zullen 
betrachten ten aanzien van de vergader-
stof. 

De eerste opengestelde vergadering is 
vrijdagavond 8 september om 19.30 uur. 

Verbondsraad 
vergadert 
eind september 

Op de komende Verbondsraadverga-
dering van het Humanistisch Verbond 
zullen naast de gebruikelijke  agendapun-
ten  aan de orde komen de ledenwerf-
aktie, vakatures in het hoofdbestuur en 
de kontributie 1973. 

De Verbondsraadvergadering wordt 
gehouden op zaterdag 30 september in 
het Erasmushuis in Utrecht. Aanvang 
10.30 uur. 

De Verbondsraadvergaderingen zijn 
openbaar. 
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Maquette van een fraai bejaardentehuis te bouwen door de Humanistische Stichting 
voor Huisvesting Bejaarden 

(Vervolg van pag. I.) 

Be- L2lire 

besLIErn 
• 1 nies 

Van mogelijke oorzaken van de op-
gesomde problemen bleek een nog lan-
gere lijst aan te leggen. Na wat ordenen 
zijn die onder te brengen in drie, onder-
ling samenhangende rubrieken: 

— Ten eerste de struktuur van de 
samenleving, en de snelle veranderingen 
daarin. De overgang naar een industriële 
maatschappij heeft een aantal breuken 
in het menselijke leven met zich mee ge-
bracht, zoals die tussen arbeid en vrije 
tijd, de scheiding van wonen en werken, 
van produceren en niet-produktief zijn, 
van gezin en buurt. Een kategorie men-
sen, die daarvoor eigenlijk nauwelijks be-
stond (en nu in ontwikkelingslanden nog 
nauwelijks bestaat), de bejaarden, werd 
steeds groter door verbetering van ma-
teriële levensomstandigheden, ontwikke-
ling van de gezondheidszorg enz. Maar 
juist voor die kategorie viel het moeilijk 
een positie te vinden in de „gebroken" 
levenspatronen van de industriële maat-
sehanPil . Hun inbreng van levenserva-
ring wordt weinig op prijs gesteld, de 
snelle veranderingen maken deze op het 
eerste gezicht minder adekwaat dan ver-
mogen tot leren, verwerken van steeds 
nieuwe informatie. 

De oudere werknemer is met zijn 
zogenaamde verouderde kennis en erva-
ring uiterst kwetsbaar en voelt zich on-
zeker. Alles wijst er op dat men het wel 
zonder hem kan. Na het pensioen ont-
valt hem ook nog de mogelijkheid het 
tegendeel te bewijzen. Voor vrouwen, die 
geen baan hebben, geldt sterk dat ze 
opgroeien met een toekomstbeeld van 
trouwen, kinderen krijgen en verzorgen, 
iets dat in feite maar de helft of een 
derde van hun leven als volwassene een 
vervulling kan geven. Met de tijd daarna 
hebben ze niet leren leven, net zo min 
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als hun echtgenoot met de tijd na uit-
stoting uit het arbeidsproces door pen-
sioen of werkloosheid. 

De maatschappelijke verandering, die 
ekonomische groei heet, en die in infla-
tie ontaardt, groeit daarbij over de ou-
deren heen. De produktieverhoudingen 
en machtskonstellatie van deze maat-
schappij moeten veranderen, om levens-
patronen die (ook) de bejaardenproble-
men veroorzaken te wijzigen. 

Waarden • 
— Ten tweede dacht men oorzaken 

voor de problemen te kunnen vinden in 
de sfeer van waarden en kultureel be-
paalde rollen in de samenleving. Het 
taboe rond alles wat met de dood samen-
hangt, en dat rond de sexualiteit, dat 
voor bejaarden nog levensgroot overeind 
staat. Jeugd en lenigheid, prestatie, snel-
heid zijn hooggenoteerde kwaliteiten; 
zij zijn ook nodig voor de produktie. De 
mens zit in het keurslijf van zijn sociale rollen. 

Charit s 
— Ten derde zag men problemen 

veroorzaakt door de hulpverlening aan 
bejaarden zelf. Deze helpt de apartheid 
van de bejaarden te bestendigen, als ze 
alleen op hen gericht is. Charitas viert 
hoogtij in deze tak van welzijnszorg, 
de boodschap van de helper staat vaak 
centraler dan de feitelijke problemen 
waar de geholpene mee zit. Veel bestu-
ren van oneindig veel verzuilde instel-
lingen berijden hoog gezeten hun eigen 
stokpaarden en wensen niet de bejaar-
den zelf, die gebruik maken van de dien-
sten van tehuis of instelling of de ei 
lijke werkers bij de besluitvorming te - be

-
trekken.

gen 
 

Dat stimuleert de zelfwerkzaamheid 
uiteraard niet. 

Daarbij komt dat de meer gespecia-
liseerde, zich binnen de muren van een 
gebouw waar men wordt opgenomen 
gegeven dienstverlening (in zogenaamde 
intramurale voorzieningen, zoals verzor-
gings- en verpleegtehuizen), een veel 
grotere armslag heeft dan de diensten 
die zomaar door iedereen zijn in te roe-
pen. Terwijl juist die eerste hulp kan 
voorkomen, dat er zo veel mensen de  

weg inslaan naar de intramurale instel-
lingen — veelal een weg met eenrich-
tingsverkeer, die doodloopt. 

Er is bijzonder weinig onderzoek op 
het gebied van de bejaardenzorg. De ge-
zamenlijke welzijnszorg is meer een kon-
glomeraat van instellingen die op hun 
eigen akkertje het onkruid van mense-
lijke ellende wieden, dan een geheel dat 
integrale verantwoordelijkheid voor het 
welzijn aanvaardt. 

De aanwezige kritisch ingestelde 
funktionarissen realiseerden zich vaak 
zelf aktief met dingen bezig te zijn, die 
de fouten in de dienstverlening besten-
digen. De bewustwording hiervan lijkt op 
zich al een belangrijk effekt van de stu-
dieweek. Maar men wil meer. Met de 
ontwikkeling van ideeën over hoe nu tot 
verbeteringen in de positie van bejaarden 
te komen, is alleen een eerste begin ge-
maakt. Men wil in de toekomst geregeld 
bijeen blijven komen om daar verder aan 
te werken. 

Liberaal 
Een zo op het oog interessant idee 

over wat er zou kunnen worden gedaan, 
is dat de hulpverlening veel aktiever „de 
markt" moet benaderen. Omdat die in-
stellingen geen reklame maken, zo was 
de redenering, weten veel mensen die 
hulp nodig hebben niet waar die te krij-
gen. Alleen zij die het hardst schreeuwen 
of die weten waar ze moeten schreeuwen 
komen aan bod. Dat maakt dat velen 
niet geholpen worden, anderen te laat 
(die moeten dan naar dure intramurale 
diensten door); ook is een effekt dat de 
subsidies laag blijven, omdat de overheid 
die afstemt op het feitelijk aantal gehol-
penen in plaats van op de eigenlijke be-
hoefte. Het tekort aan middelen maakt 
weer, dat de instellingen niet aktief zijn 
in het opsporen van probleemgevallen; 
ze hebben het al zo druk. Zo is de cirkel 
rond, en konstateren we dat de hulpver-
lening zichzelf klein houdt op grond van 
de liberale gedachtengang „wie het nodig 
heeft zal het wel weten te vinden". 

Niemand twijfelde aan de funktie 
van bejaardentehuizen. Maar er was een 
bedenking.  

Die intramurale instellingen, die te- 
huizen, hebben, hoe noodzakelijk ze ook 
zijn en met hoeveel enorme toewijding 
en energie ze, ook van humanistische 
zijde, worden opgezet, juist door hun 
herkenbaarheid een nadeel. De fraaie 
gazons en moderne, open architektuur 
kan mensen, die wat ouder worden, het 
idee geven dat het met hun oude dag wel 
mee zal vallen. Dat versterkt het gevaar, 
dat ze verzuimen zich te oriënteren op 
de laatste levensfase; ze trachten niet 
anders, kreatiever te leren leven. Ze kun-
nen het daar later uiterst moeilijk mee 
krijgen. 

Bewustwording van jezelf, van je re- 
laties met je omgeving en van  de  maat-
schappelijke mechanismen die je  gedrag 

sterk bepalen is  nodig om gelukkiger te 

leven,  ook als je oud wordt. 
De sleutel voor oplossing van een 

akuut  bejaardenprobleem kan de sleutel 
van een kamer in een tehuis zijn. Maar 
de sleutel voor voorkéomen van veel van 
die  problemen  moet je eerder bekijken, 
of liever: zelf vinden. 

Daar zou veel meer aandacht, zorg, 
en dienstverlening op moeten worden ge-
richt. 

Marten Hoekstra 



In opdracht van de Stichting 
tot bevordering van sociaal-onder-
zoek minderheden, en gesubsi-
dieerd door het ministerie van Cul-
tuur, Recreatie en Maatschappe-
lijk Werk, verricht het Seminarium 
voor Massapsychologie van de 
Universiteit van Amsterdam een 
aantal onderzoekingen naar be-
lemmeringen die homofielen in de 
maatschappij ondergaan. 

In bijgaand artikel bespreken 
wij het eerste deelonderzoek (van 
drs. B. Manschot) over de proble-
men voor homoseksuelen in het 
bedrijfsleven. 

• 

    -aprfifie  in 
co, 

1(0 	172 	 leirn 

voor zeer velen de zin van het menselijk 
bestaan gelegen was in het krijgen van 
kinderen. 

Binnen een dergelijke levensbeschou-
wing is vanzelfsprekend geen plaats voor 
homoseksualiteit en wordt deze zelfs als 
een bedreiging van eigen zekerheden op-
gevat. 

Eén op de twintig Nederlanders is 
homofiel. 

Dat betekent ook: één op twintig van 
Uw familieleden, Uw kennissen, buren 
of kollega's op Uw werk. 

Misschien heeft U hier nog nooit 
over nagedacht, misschien vormt het een 
probleem waar U niet goed raad mee 
weet. 

Hoe is homofilie een probleem kun-
nen worden, wat houdt dat probleem in, 
en wat kunnen wij er zelf aan doen om 
dat probleem op te lossen? Hopelijk kan 
onderstaand artikel, met name toege- 

spitst op de diskriminatie in het bedrijfs-
leven, ertoe bijdragen een antwoord op 
deze vragen te vinden. 

Sncrnannli ipwaDtpfleerran 

Vanuit het christendom werd seksua-
liteit alleen maar toegestaan als middel 
tot voortplanting, en dan nog alleen bin-
nen het huwelijk. De hele opvoeding der 
kinderen stond in het teken van trou-
wen en kinderen krijgen. 

Het is dan ook geen wonder dat (af-
gezien van godsdienstige overwegingen) 

Aanvaarding van homoseksualiteit 
treedt dan ook pas op in een samenleving 
waarin seksualiteit wordt gezien als een 
uitingsmogelijkheid van menselijke ex-
pressie of als een manier van kommu-
niceren tussen mensen. 

Bovendien is daarbij belangrijk dat 
niet zozeer het hebben van kinderen op 
zichzelf als waarde geldt, als wel het 
werken aan een samenleving waarin ook 
toekomstige generaties vrij en gelukkig 
kunnen zijn. 

Het is dan ook niet toevallig dat juist 
in Nederland, waar deze levensbeschou- 
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welijke ontwikkelingen zich het meest 
doen gelden, de aanvaarding van homo-
seksualiteit als een gelijkwaardige vorm 
van menselijk gedrag het verst gevorderd 
is. 

Individueel probleem 
Met name diegenen die zich bewust 

worden van hun eigen homoseksualiteit, 
worden op pijnlijke wijze gekonfronteerd 
met de kracht waarmee (oude) maat-
schappelijke waarden in ieders persoon-
lijkheid gegrift zijn. 

Zoals vanuit vrouwenemancipatiebe-
wegingen terecht wordt gesteld, doen de 
bestaande man-vrouw-rollenpatronen on-
recht aan de mens die zoekt naar eigen, 
vrije en bewuste ontplooiingsvormen. 

Kenmerkend voor de vooroordelen 
rond homoseksualiteit (bv. „verwijfde 
mannen", en „manwijven") is dat zij pro-
beren het verouderd man-vrouw-rollen-
patroon ook hier toe te passen. 

Wat we in feite echter zien gebeuren, 
is dat de vooroordelen „mannelijk" en 
_vrouwelijk" steeds meer verdwijnen en 
dat daar voor in de plaats het besef 
groeit dat iedereen het recht heeft zijn 
of haar eigen levensvormen te kiezen. 

Waar vroeger nog vele homofielen 
zich volgens de maatschappelijke voor-
oordelen gingen gedragen (het zichzelf 
waar makende vooroordeel), ziet men nu 
dat grote groepen met name jongere 
homofielen erin slagen om net als hun 
generatiegenoten een meer op de eigen 
persoonlijkheid afgestemde leefvorm te 
vinden. 

Homofielen onderscheiden zich dan 
behalve in partnerkeuze in niets meer 

(Doorlezen op pag. 6) 



weinig ervaring heeft met homofielen 
denkt eerder dat ze niet geschikt zijn 
voor allerlei (met name leidinggevende) 
funkties, en dat de omgeving bezwaren 
zal maken. 

Maar zult U zeggen: hoe kan men 
weinig ervaring hebben met homofiele 
werknemers als één op de twintig homo-
fiel is? Met deze vraag raken we één van 
de kernproblemen rond de diskrimina-
tie van homofielen. 

naar de situatie bij het onderwijs, onder 
artsen en voorlichters) is een belangrijk 
hulpmiddel bij het begrijpen van de vraag 
hoe sociale onrechtvaardigheid kan ont-
staan en wat eraan gedaan kan worden 
de situatie te verbeteren. 

Met dit onderzoek alleen echter is 
men er niet: er zullen ook mensen en 
organisaties moeten zijn die zich daad-
werkelijk voor de gewenste humanise-
ring gaan inzetten. 

Rob Tielman 

(Vervolg van pag. 5) 
van niet-homofielen, of kortweg in de 
vaak gebruikte slagzin: „homofielen be-
staan niet". 

Maatschappij 
De algemene situatie is echter nog 

lang niet zo als onder vele jongeren het 
geval is. 

Als men alleen al bedenkt dat onge-
veer 100.000 homofielen (al dan niet op 
advies van artsen of geestelijken) ge-
trouwd zijn met de vaak afschuwelijke 
problemen die daar het gevolg van zijn, 
dan begrijpt men dat er nog ontelbare 
problemen op te lossen zijn. 

Enkele van die problemen worden 
duidelijk uit het onlangs gepubliceerde 
onderzoek van drs. B. Manschot naar de 
problemen voor homoseksuelen in het 
bedrijfsleven. 

Het onderzoek is gehouden onder de 
Gewestelijk ArbeidsBuro's  (GAB) en 
personeelschefs. 

Het algemene beeld wat uit dit on-
derzoek naar voren komt, sluit ongeveer 
aan bij de landelijke situatie: éénderde 
van de bevolking is intolerant, éénderde 
tolerant en eveneens éénderde is aan-
vaardend t.a.v. homoseksualiteit. Met 
„aanvaardend" wordt bedoeld dat men 
niet blijft bij een enigszins neerbuigende 
tolerantie, maar dat men homoseksuali-
teit als gelijkwaardig aanvaardt. 

Ook in andere opzichten vertoont de 
situatie in bet bedrijfsleven hetzelfde 
beeld als in de samenleving als geheel: 
wen  iis intoleranter naarmate de oplei-
ding  lager, de godsdienstigheid groter, de 
leeftijd hoger is, naarmate men in een 
kleinere gemeente woont, of (in dit kon-
krete geval) naarmate er sprake is van 
een kleiner bedrijf. 

En, om het spiegelbeeld kompleet te 
maken, het meest positief t.a.v. homo- 
opleidingitt iemand die een hogere 

heeft, minder kerkgebonden is, 
jonger is, in een grotere stad woont, of 
(weer in dit konkrete geval) personeels-
chef is in een groot bedrijf. Hiermee 
worden de resultaten van vorige onder-
zoekingen die hetzelfde beeld opleverden, 
bevestigd. 

Een echter vrij nieuw en belangrijk 
gegeven is echter dat blijkt dat diskri-
_itnatie t.o.v. homofiele werknemers in 

b'elangrijke mate samenhangt met een 

gebrek aan ervaring met homofielen: wie 
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Oplossing 

Er bestaan nog steeds grote vooroor- 
delen en negatieve houdingen tegenover 
homoseksualiteit. Iemand die tot de ont- 
dekking komt homofiel te zijn, kan zich 
in deze vooroordelen niet herkennen of is 
bang voor de negatieve sociale druk. Hij 
of zij is daardoor meestal geneigd zijn 
of haar homoseksualiteit te verzwijgen. 
Daardoor komt homoseksualiteit, ook in 
het bedrijfsleven, alleen tot uiting als er 
moeilijkheden ontstaan. Uit dit onder-
zoek komen met name de vrees voor pro-
blemen met minderjarigen en de onze-
kerheid over vergrote chanteerbaarheid 
naar boven. Maar het zijn juist weer deze 
problemen die de meeste homoseksuelen 
ervan weerhouden naar buiten te treden, 
waardoor de vicieuze cirkel gesloten is. 

Gelukkig blijkt uit het onderzoek van 
Manschot waar deze vicieuze cirkel het 
best doorbreekbaar is: in grotere bedrij-
ven, in het westen van het land en waar 
sprake is van hogere opleidingen.  Het is 
ook om die reden dat de Nederlandse 
Vereniging  tot  Integratie van Homosek-
sualiteit COC bij het bekend worden van 
deze onderzoekresultaten heeft aange-
kondigd twee dingen te gaan doen. 

Enerzijds wil het COC bevorderen 
dat homoseksuelen meer naar buiten gaan 
treden om vooroordelen te doorbreken 
en het uit dit onderzoek gebleken posi-
tieve effekt van persoonlijke konfronta-
tie te bereiken. En anderzijds wil het 
COC via voorlichting aan GAB's afde-
lingen personeelszaken en de vakbonden 
bevorderen dat er ook een klimaat ont-
staat waarin homoseksuelen op minder 
weerstanden zullen stuiten bij de door-
breking van vooroordelen. 

Belangrijk 

Dit onderzoek naar de situatie in het 
bedrijfsleven (en het lopend onderzoek 

Radio, Hilversum 2, 9.45-10.00 uur 
3 september 
Humanistisch Thuisfront, ruggesteun 
voor dienstplichtigen. 
10 september 
Ledenwerfkampagne 1972. 
Een verslag van de in Den Haag 
gepresenteerde ledenwerfaktie van 
het Humanistisch Verbond. 
17 september 
Ledenwerfaktie Humanistisch Verbond. 
Redden we het met onszelf? 

TV, Nederland I, voor het laatste 
journaal. 
10 september 
Ledenwerfkampagne 1972. 
Een filmverslag van de in Den Haag 
gepresenteerde ledenwerfaktie van 
het Humanistisch Verbond. 
Presentatie: Joos Elfferich. 
Regie: Wouter van Praag. 
17 september 
Wat doe je met je humanisme? 
Een gefilmd portret van de familie 
Eleveld in Amstelveen. 
Presentatie: Joos Elfferich. 
Regie: Gerard van der Meijden. 



TweelEarlijkse bestuursvergadering van de 1.11.E. U. 
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ni[st2n or rus- stokers" 

 

  

De redaktie vroeg mij een kort „sfeer-
verslag" te maken van de tweejaarlijkse 
bestuursvergadering van de International 
Humanist and Ethical Union (IHEU), 
welke van 9 t/m 11 augustus in Cam-
bridge (Engeland) is gehouden. 

Dit trachtende te doen, ben ik mij 
bewust van het feit dat dit een subjek-
tief verslag gaat worden, terwijl ik weet, 
dat andere Nederlandse aanwezigen de 
bijeenkomst anders hebben gewaardeerd 
dan ik. Het zij zo. 

Een „sfeer"verslag vraagt geen op-
somming van alle agendapunten. Een 
groot deel zijn trouwens de gebruikelijke, 
die men op alle huishoudelijke kongres-
sen behandelt. Ze weten de aanwezigen 
nauwelijks te boeien. De uren welke 
eraan besteed moeten worden zijn vaak 
de spitsuren van het stokpaardrijden en 
het inbrengen van onhanteerbare gedach-
tengangen. Het zijn de uren van het op 
formele gronden afwijzen of als dat 
te gek is het verwijzen naar in te stellen 
kommissie's, die toch niet op gang ko-
men. 

Routine 
De behandeling van het routine-deel 

van agenda is een taaie zaak, die om het 

Prof. dr. G. P. van Praag op de twee-
jaarlijkse bestuursvergadering van de 
I.H.E.U.: „humanisten moeten overal 
waar ze inhumane situaties tegenkomen 
onruststokers zijn." 

te kunnen doorstaan een zekere gelaten-
heid vraagt. De kunst is dan deze ge-
latenheid niet de kans te geven de ge-
hele vergadering te gaan beheersen. Die 
kans is op een I.H.E.U. vergadering bij- 
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zonder groot, omdat de slechte finan-
ciële positie ieder nieuw initiatief onmo-
gelijk maakt. 

Het ongewone van deze vergadering 
was dat er eindelijk met de nodige zin 
voor de realiteit over de financiën is ge-
praat en zoden aan de dijk zettende op-
lossingen zijn aangeboden en aanvaard. 
We kunnen weer enige jaren vooruit, zij 
het dan met moeilijk te verteren bezui-
nigingen. Jammer dat de Duitsers, zich 
beroepende op hun struktuur, niet mee-
komen. Ze blijven profiteurs. 

India 
Het op voorstel van India genomen be-
sluit een lidmaatschap voor het leven in 
te voeren, had onmiddellijk een niet on-
belangrijk resultaat. De nieuwe penning-
meester Jan Bijleveld zal er wel blij mee 
zijn. Jammer dat Wim Koppenberg dit 
niet meer heeft meegemaakt. Na afhan-
deling van de routine-agenda kwam de 
vergadering steeds meer los. 

Van Praag bracht een goed diskus-
siestuk in getiteld „taken voor huma-
nisten" waarin hij erop wijst dat het er 
op lijkt of de kracht van de humanisti-
sche beweging afneemt, terwijl  de  huma-
nistische ideeën steeds meer verbreid 
raken. 

Hij zoekt naar een afgewogen relatie 
tussen bezinning en aktie, er van uit-
gaande dat humanisten overal waar ze 
inhumane situaties tegenkomen, onrust-
stokers moeten zijn. 

Dit stuk bracht een zinvolle discus-
sie teweeg waarvan de weerslag in In-
ternational Humanism zal worden gepu-
bliceerd. 

Een aantal bestuursleden nam op zich 
bepaalde gedachtegangen nader uit te 
werken. Het is zaak deze toezeggingen 
levendig te houden. 

Markovic 
Een m.i. niet onbelangrijk feit is dat 

de meerderheid van het bestuur duide-
lijk behoefte had om meer naar buiten 
op te treden. Dit leidde er toe dat vooral 
onder invloed van de Joegoslaaf prof. 
Markovic een aantal resoluties zijn aan-
genomen betrekking hebbende op de 
processen in Praag, bombardementen op 
dijken in Vietnam, Noord-Ierland, nood-
zaak van dialogen tussen verschillende 
levens- en wereldbeschouwingen, hervor-
ming strafrecht, luchtvervuiling, ontwa-
pening en diskriminatie; de eindredaktie 
is inmiddels door een kleine kommissie, 
waaraan ook Wichers deelnam, vastge-
steld en haalt hopelijk de grote pers. 

Niet ieder der aanwezigen is even 
gelukkig met de inhoud. De meerderheid 
zette echter door. 

Een ander belangrijk discussiepunt 
was de voorbereiding van het in 1974  

te houden internationaal congres. Op uit-
nodiging van het H.V. zal dat in Amster-
dam plaatsvinden. 

Dialoog 
Het thema wordt: hoe een humanis-

tische samenleving op te bouwen. Er zal 
intensief aan de voorbereiding van de 
discussie worden gewerkt, waarbij  Mar-
kovic een belangrijke rol zal spelen. Deze 
zal o.a. in 1973 een op het congresthema 
afgestelde dialoog tussen marxistische en 
westerse humanisten in Joegoslavië or-
ganiseren. 

In deze korte beschouwing is al en-
kele malen de figuur van Markovic naar 
voren gekomen. Zijn aanwezigheid (voor 
de eerste maal) heeft duidelijk invloed 
op de besprekingen gehad en zonder an-
deren te kort te doen moet ook de rol 
van de beide Indiase vertegenwoordigers 
worden genoemd. 

Deze in het algemeen wat bescheiden 
mensen hebben dit keer een belangrijke 
inbreng gehad. Het toch wel aanwezige 
establishment-karakter werd daardoor 
doorbroken. 

Ten slotte enkele opmerkingen over 
het op onze vergadering aansluitende 
congres van de „Rationalist Press Asso-
ciation", één der engelse humanistische 
organisaties. 

Het merendeel van de I.H.E.U.-be-
stuursleden en adviseurs hebben dit kon-
gres meegemaakt. Ernst van Brakel, Jaap 
van Praag en Prof. Luciën de Coninck 
(België) behoorden zelfs tot de inleiders. 
Hun inleidingen hebben zeker veel bij-
gedragen tot het welslagen van dit kon-
gres. Tijdens de discussies waande ik me 
in Holland. Zelfde publiek, zelfde vra-
gen, een boeiende ervaring. 

Ko Pasman 
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De ledenwerfaktie heeft op het mo-
ment, dat wij dit stukje schrijven —
18 augustus 1972 — reeds een stevige 
bodem. De eerste golf adressen, die de 
leden hebben aangedragen, telt reeds 
4000 namen! Die zijn opgegeven door 
700 leden. Dat betekent, dat als ook de 
overige leden in dezelfde verhoudingen 
hun bijdrage leveren, alle leden gezamen-
lijk best 40.000 namen en adressen kun-
nen opgeven. 

Dat kan nooit zo moeilijk zijn, want 
40.000 is nog maar ongeveer twee pro-
cent van het totaal aantal buitenkerke-
lijken in ons land. Daarom durven wij te 
spreken over een eerste golf. De cijfers 
tonen aan, dat daar best nog een grotere 
golf achter aan kan komen. 

Daar komt dan nog een andere golf 
bij uit de opgaven, die wij ontvangen 
naar aanleiding van onze advertentie in 
het blad „Inzicht", het blad van de Ver- 
eniging voor Openbaar Onderwijs met 
een oplage van 150.000 exemplaren. In 
Inzicht plaatsten wij een advertentie over 
een dubbele pagina, die u hieronder ziet 
weergegeven. Bovendien wordt er in dit 
blad een scheurkaart  opgenomen, waar-
mee men zich kan opgeven èf als belang-
stellende èf direkt als lid. 

Folder 
Omstreeks half septèmber starten wij 

dan met de verzending van een brief 

plus een opvallende, op groot formaat 
uitgevoerde folder plus een aanmeldings-
kaart voor het lidmaatschap. Aangezien 
waarschijnlijk niet iedereen die kaart on-
middellijk zal insturen zenden wij twee 
weken later nog een herinneringsbrief, 
met opnieuw een aanmeldingskaart èn 
een lijst val alle sekretariaten van onze 
afdelingen. 

Tegen die tijd komen ook de aan-
meldingen van nieuwe leden binnen. Die 
worden niet alleen maar ingeschreven in 
het ledenregister. Zij ontvangen vanuit 
Utrecht een welkomstbrief plus een —
ook weer op groot formaat uitgevoerde 
— brochure met nadere informatie over 
het Humanistisch Verbond, een exem- 
plaar van de statuten en het huishoude- 
lijk reglement, een antwoordkaart om 
enige nadere gegevens voor de leden- 
administratie op te geven èn een blanko 
acceptgirokaart voor een bijdrage over 
1972. 

Bovendien krijgen de nieuwe leden 
elke veertien dagen het blad Humanist 
toegezonden omdat dat voortaan gewoon 
bij het lidmaatschap van het verbond is 
inbegrepen. 

RTV 
Intussen wordt de aktie ondersteund 

door onze radio- en televisieuitzendingen. 
In onze radiouitzendingen worden ver-
schillende aspekten van ons werk nader  

toegelicht, in onze t.v.-uitzending van 
10 september wordt de ledenwerfaktie 
zelf gepresenteerd. In de volgende uit-
zendingen komen een openbare les hu-
manistisch vormingsonderwijs, een por-
tret van een aktieve humanist in zijn ei-
gen werk-milieu en een geïllustreerd por-
tret van vele verbondsaktiviteiten op de 
beeldbuis. 

Wij zullen ook nog gebruik maken 
van een ander modern visueel hulpmid-
del om de aandacht van het publiek te 
trekken: er komen stickers met de twee 
slagzinnen, waaronder de ledenwerfaktie 
wordt gevoerd, te weten: 
HET HUMANISTISCH VERBOND 
HEEFT U NODIG en 
U HEEFT HET HUMANISTISCH 
VERBOND NODIG. 

Applaus 
Het zal duidelijk zijn, dat de verwer-

king van alle adressen en het verzenden 
van de duizenden poststukken voor de 
ledenwerfaktie op het Centraal Buro in 
Utrecht veel extra werk met zich mee 
brengt, dat niet gedaan kan worden door 
het kleine groepje vaste medewerkers en 
medewerksters. Daarom zijn voor een 
periode van enkele maanden enkele tijde-
lijke medewerksters aangetrokken, spe-
ciaal voor de ledenwerfaktie. Dat zijn 
mevr. E. van Galen en Fiefie van Beek. 
Mag ik even uw applaus voor 

deze zorg-

zame handen, waar èlke brief doorheen 
zal gaan? 

Overigens vraag ik natuurlijk méér 
dan alleen uw — gewaardeerde — ap-
plaus. Ook uw aktieve hulp is noodzake

-

lijk om de ledenwerfaktie tot een succes 

Eerste golf van 4000 adressen 

Ledenweibl 

te maken. Jan de Leede 

ECU UallOdiging 
van het Humanistisch Verbond 'aan rff2-----g  

anders  denken omdat ze zelf denkea 

g humanist 1 september 1972 



ILED 

NIS  111' 

ON 

wekelijkse uitgave van het 
nistisch Verbond 

ptember 1972 

humanist 


