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EEN ANDER VERBOND?	 HET HOOFDBESTUUR
BESPRAK.

Aangezicn dit bet laatste nummer van In en Om is dat voor bet a.s. do vcrschillcnde hoofdstukkcn van
h

congres bij de leden komt, moot or natuurlijk wat over die komende m
ot jaarverslag. dat aan het congres
eet worcien voorgeleqd. De wens,

gebeurtenis worden gezegd. Want al is het dan do 18e keer dat afge- vrocgcr al eens gcuit, om cen
vaardigden van allo gemeenschappen bijeen koinen, hot is toch steeds combineerd ovorzicht over de twee
een ontmoeting die uitqaat boven de velen conferenties die het Ver- 	 vcrslagjaren to krijgen. is nu vervuld.

bond voor en na organiseert. Eon congres is eon confrontatie, het Ben belangrijk diskussie-punt was betverzoek van hot contactorgaan R.K.
brengt spanning mee, in zijn beste momenten inspireert bet. Wie or Kork-Humanistisch Verbond om we-
heen gaat verwacht er jets van, vie or bij is geweest houdt goode of derkerigheid in verschillendc Vcr-
slechte herinneringen over. En bet kan bepalend zijn voor de naaste bondsorganen.
toekoxnst van hot Verbond.	 Besproken werden ook de ffnanciële

stukken, die door de penningmeester

Zal dat dit keer ook zo zijn? Hot grote thema is de beleidsnota, daar- aan hot H.B. waren voorgelcgd. Door
hot aanbrcgen van stringente bezui-

over zal voornamelijk het gesprek gaan. Die nota is vooral eon stuk nigingen is doze or in geslaagd het
voor de toekomst, dat wil zeggen dat getraclit wordt do ontwikkeling tekort te verklcinen. De begroting
voor do komende jaren aan to geven. Het was ook de opdracht van veer do komcndc jarcn wijst echter
het vorige congres om duidelijk te maken hoe hot hoofdbestuur do	 vecr een groot deficit aan.

ontwikkeling van het Verbond ziet, waarop do nadruk gelegd moot Do maatregelen die gcnomen mocten
\vorden om besturen to instrueren

worden, vat eerst moot gebeuren en wat later, hoe hot apparaat or over do nicuwe vorm die do geeste-
moet uitzien om die taken te verrichten en waar de middolen vandaan hike verzorging in ziekenhuizen en
moeten komen. Wat ook do uitkomst van de diskussie op hot congres verpleoginrichtingen geleidelijk zal
zal zijn, eon ding staat wel vast: er ligt een gezamenlijke taak te wach- 	 krijgen, werci goedgekeurd. Do lei-

der van doze dicnst zal enkele infor-
ten en niet alleen een opdracht voor het hoofdbestuur en ziin naasto matic-hijeenkomston houden.
medewerkers.	 Hot hoofdbestuur keurde hot rapport

,.Echtschciding" good, zodat dit bin-
Maar die taak kan zonder geloof in de zaak niet vervuld worden. Nu nenkort verkrijgbaar zal zijn.
zal or vast wel door doze of gone gezegd worden, dat we do mouwen Het hoofdbstuur sprak verder over
moeten opstropen en met elkaar die historische opdracht moeten aan- eon op to richten centrum voor vre-
vaarden en uitvoeren. En or valt niet aan te twijfelen dat alle bezoe- dcsvraagstuki<cn, wearover reeds cor-

der notas waren verschcnen. Do dis-kers van hot congros op dat ogenblik ook met de besto bedoelingen kussie hierover gaat voort, evenals
bezield zijn. Maar terug in bet dagelijkse gedoente en in de kleine 	 over do zgn. niiddelenstichtingen, die
groop van ineestal matiçj belangstellenden valt hot moeilijk om die in- 	 in do Bcleidsnc,ta zijn aangeduid.
spiratie blijvend to ondergaan. Toch kunnen we niet zonder. Bij alle Er worden enkele besluiten genonien
nuchterheid van aanpak, die ook uit de beleidsnota spreekt en die om over het aanstellen van nieuwe func-

tionarissen, i.h.h. do 2e organisatic-
heel zakelijke oplossingen vraagt gaat hot in wzen om geestelijke secretaris en con voorlichtingssccre-
zaken, om de benadering van mensen. Men moot wel heel erg over- tans. Ook enkele vrijwilligc raads-
tuigd zijn van do zin van het werk en dus van do zin van het Vet- lieden werden benoemd. Ben gesprek
bond om zijn aandeel to leveren.	 over sanienwerking met do andere

huinanistische onganisatics over do
De zin van hot Verbond, en of dat nog vel hot geeigende instrument mogelijkheid van gezamenlijke fonds,
is om hot work te doen staat gedeeltolijk ook ter diskussie. Als in de werving werd begonnen. Do afd. pu-

bliciteit van hot hoofdbestuur be-nota aanbevolen maatregelen aanvaard worden en uitgcvoord, zal hot steedde veel aandacht aan do presen-
Verbond er anders uitzien dan nu het geval is. Het zal een ander go- tatic en inhoud van de radio- en tv-
zicht krijgen, hot zal anders functioneren, het zal do nadruk leggon op uitzendingen. Qok do noodzaak van
andore zaken. Dat is allomaal toe te juichen, mits daartoe de boreid- meerdere uitgaven en een ruimere pu-
heid om moe aan to pakken niot verloren gaat. Daarmee staat of valt bliciteit werd ondcrzocht on do nodige
ons Verbond.	 maatregelen voorzovcr mogelijk aan

het bureau opgedragen.
De congres-voorbereiding vroeg uiter-

Admin.: Posibus 114 Utrecht. teletoon (030) 24641 aard veel aandacht, ook nog in de
Verschljnt maandeuljks - 16e Jaarg. nr. 4 - april 1969 komendo bijeenkomsten



INTERNATIONAAL
NIEUWS
het vljtde congres

Hot cerstvolgendc conçjres van do
Internationale Huinanistische en Ethi-
sche Unie vindt plants in augustus
1970 en wel in Boston, USA. Er be-
stoat cen moge1ikhcid voor een goed-
kope chartervlucht, indien zich ten-
minste 150 bezockers uit Europa ann-
melden.
\Vij bevelen icder. die or wel wat
voor zou voclen naar Boston te gaan
ann, :ich voor nadere inlichtingen
tc wenden tot bet kantoor van de
IHEU, p/a Hurnanistisch Verbond,
Posthus 114 to Utrecht. Aantrekke-
lijk is dat or in nansluiting op het
vcrblijf in Boston mogelijkbeden zijn
om zowel een bczoek nan do Amen-
kaansc Oostkust te brengen of/en

wist U
dat IN .

bet Stcunfond, in bet kader
van (IC traditioncle maart-ak-
tie aan alle adrcssen, die in
do adininistratie van bet cen-
trani bureau voorkomen, in
cen tijdvak van drie weken,
drie brievon heeft verzonden?

door bemiddeling van een
adrcsscnburcau tienduizenden
Nederlandcrs, behorende tot
hcpaalde groepen, op dezclfde
manier wcrdcn henaderd?

allen, die door middel van een
machtiging ann de girodienst
periodick een bijdragc leveren,
van dc aktic op de hoogte
werden gesteld cvenals allen,
die op eon of andere manicr
metterdaad in hot H.V. werk-
zaam zijn?

wij crop vcrtrouwen, dat al
deze inspanning niet tevergeefs
zal zijn geweest!

bet gironuminer van de

Stichtlng
Steunfonds
Praktisch
H u 111 an is in e
te Amesfoort
is:

6168

ceo reis naar California to maken,
zodat men in totaal dnie weken weg
kan blijven.

Australie
Do secrotaris van de Humanist So-
ciety of Victoria rapporteert dot
1968 cen bijzondcr good mar voor
dczc vereniging goWeeSt is. Hot le-
dental, ouk bet cnthousiasrnc nam
toe. Steeds rnecr loden spelen een ac-
ticve rol in hot gchecl.
Men heft coo fonds ingcstcld en
hoopt do golden to henutten voor do
aanschaf van inventarissen voor te-
huizen voor studeronde .,aboriginals'
(oorspronkelijke bewoners). Eon an-
dc're activitcit is do vorming van eon
actieve jongorongroep.

Londen nodigt ult
Bezoekers van 'West Londen, die in
contact wensen te komen met daar

Het Coornherthuis in
Den Haag
Eindelijk is hot zover dat dit huis
van de Hum. Stichting voor Huis-
vesting van Bcjaardcn bewoond gaat
worden. I-let gaat in fasen, verdie-
ping voor vordieping. Het hoofdge-
bouw onivat 232 éénpersoonskamers,
20 twee persoonskamers en 32 voon-
slanpkaniers voor personcel. Ook in
dit gebouw heeft men de keuken op
do hovonste verdieping aangebracht.
Dc recreaticvleugel bevat een grote
zaal met balkons. terrassen en een
toneclakkomodatie. Ook is hicr ceo

wonende humanisten kunnen zich
wenden tot do secretaris van de West
London Humanist Group, Mr. T. N.
N. Brushfield. Flat 3, 29 Sheffield
Terrace, London, \V.8. Hij is telo-
fonisch to bercikcn thuis op nummer
727 0149 en overdag op kantoor 432
9357.

Uitdrukkelijk wordt or op gewezen
dat doze aanbicding allcen geldt voor
bezoekers van dit dccl van London,
waar overiqens do mccste hotels en
vinkcls gevestigd zijn. Het is niet
do bedoeling grote hijeenkomsten to
organiscren, maar eens een gesprekje
in een koffiebar, hij ceo lid thuis of
in eon club. Mr. Brushfield schrijft
Cr noq bij, dat bet merendeel van de
loden van zijn groep gecn vreemde
tolcn spreken. zodat dcrgclijke visi-
tes alleen sin hebben als do bezoekor
vlot engels spreekt.

knutselkamer, eon bibliotheek met
Iceskamer en een kloinc rccreatiozaal.
In do derde vlctigel is eon wijkpost-
kantoor, vier flats voor echtparon,
eon badafdeling en de ziekenafdeling.
Do bouw heeft ruim drio jaar go-
duurd en do selektie van de bewo-
ncrs beeft hot bostuur veci moeite
gekost omdat ook bier weer hot ann-
tal aanvragen do beschikbare plaat-
son ver overtreft. Bijgaande foto, go-
maakt toen do bouw nag niet vol-
tooid was. geelt wel aan, dat het
Coornherthuis in do omgeving do-
inineert.
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Id
1968 IN VOGELVLUCHT

Ook nu, net als in vorige jaren, doen we vat grepen uit het jaarverslag, Dit versiag, zo3ls het straks aan het

congres word aangeboden heeft echter een andere vorm dan gebruikelijk, het bevat flu een versiag over de ja-

ren 1967 en 1968 als één geheel. Voordien stonden beide jaren naast elkaar afgedrukt. Vandaar dat we in on-

derstaande berichtgeving ook wel eens zaken zullen vermelden, die al in 1967 hebben plaatsgevonden.

a

het hoaldbestuur

Hot aantal H.B.-ledcn werd teruggebracht tot 15 leden.
In de loop van 1968 werden de drjc vacatures vervult
door de henoeming van de heren Hommes, de Ronde en
Slot. De laatste nani spoedig weer afschcid door teveel
aan work.
In de nieuwe werkwijze komt het hoofdbestuur elke week
bijeen in drie secties, die elk een bepaald deel van het
werkterrein bespreken. Daarnaast zijn er plenaire verga-
deringen.
Als vaste adviseurs zijn aan bet H.B. toegevocgd de di-
recteur J . Pasman, de org.-secretaris J. de Leede en de
publiciteitsfunctionaris van den Ban.

de verbondsraad

Gebruik makenci van de door bet congres vcrlcende mach-
tiging werden door het hoofdbestuur en de gewesten en
federaties de leden van Verbondsraad aangewczen. Deze
verqaderde in 1968 vier maal, waarbij in hoofdzaak ge-
sproken werd over de beleidsnota.

pubileke verkiaringen

Door bet hoofdhestuur werden enkele publicke verkiarin-
gen afgegeven. In begin van het mar wederom over
Vietnam, en de volgendc nanleiding waren de gebeur-
ten!ssen in Tsjechoslowakije. I-let HB sprak zijn betwa-
ren uit over de pauselijke encycliek ,,humanae vitae". De
moord op Martin Luther King was aanleiding tot bet
zenden van een verklaring van deelneming nan de orga-
nisatie vnarmee hij verbonden was.

contaelen met de overheid

Advies word uitqehracht over een aantal passages in de
proeve van cen nieuwe grondwct, terwiji aan de minis-
ter van Justitie verzocht word ecn eindc te maken aan
de in do praktijk nog steeds voorkornende onçielijkheid
tussen eed en belofte. Een verzoek om bij de volkstelling
in 1970 volkornen neutraliteit bij de vraagstelling in te
voeren word geweigerd. Een succes was, dat in het
vervoig op gelijke voet met de kerken gegevens uit de
bevolkingsregisters verkrijgbaar zijn.
Dc minister van Defensie heeft na enig aandringen toe-
stemming gegcven tot het aanstellen van meerdere raads-
lieden bij de strijdkrachten.
In bet afgelopcn jaar word ook overgegaan tot inscha-
keling van beroepskrachten bij de inrichtingen van jus-
titie, nadat er met bet ministerie mocizame onderhande-
lingen hadden plaatsgevonden.
Het Verbond richtte zich ook enkele malen tot de Twee-
de Kamer, o.a. bij de behandeling van de overgangswet
ter invoering van de ,,mammoetwet". Voorbercidende
besprekingen vonden plaats met do staatssecretarissen van
Sociale Zaken en Volksgezondheid en Cultuur. Recreatie
en Maatschappelijk Werk.

andere coniacten

Met dc humanistische organisaties werden do gcbruikelijke
contacten onderhouden. De Studentenvereniging Socrates
rerd op cigen verzoek berrokken hij de aktiviteiten van

de wetenschappelijke stichting van dezelfde naam. Op
verzoek van de Internationale Humanistiscbe en Ethische
Unie word een commissie internationnie zaken ingesteld.
Er werden gesprekken gevoerd met de VPRO en de
NPB, terwiji eind 1968 een Contactorgaan met de R.K.-
kerk tot stand kwam. Iii de diocesane radon van de
bisdonimen Den Bosch en Breda heeft het Verbond waar-
nemers.

de organisatie

In bet werk van de gemeenscbappen deden zich geen
veranderingen van betekenis voor. Het aantal bleef on-
gewijzigd, enkelen veranderden bun naam. Gevreesd wordt
dat sommige kleine gemeenschappen binnenkort moeten
worden opgebeven doordat ze slecht of helemaal niet
fonctionercn.
Om eon heter inzicht to krijgen in do gang van zaken in
de gemcenschappen en in de problemen, die zicb daarbij
voordoen heeft bet hoofdbestuur eind 1968 besloten een
speciale commissie in to stellen, die zich in doze proble-
matiek gnat verdiepen. Zij is haar werk begonnen met bet
houden van een enquête.
Dc landelijke begeleiding van de gemcenschappen had
to lijden onder de langdurige ziekte van do org.-secre-
tans Tb. W. Polet. Doze is inmiddels vervangen door
J . de Leede. Bij bet cind van bet verslagjaar was nog
geen nienwe 2e secretaris aangesteld.

het ledental

Fen punt van ernstige zorg vorrnt do ontwikkeling van
het ledental. Op 1 januari 1968 bedroeg bet eantal loden
15.444 en op 31 december 15.417, een kleine teruggang
dus. Dit foit heeft zich in jaren niet voorgedaan en was
toe to schnijven nan de geninge toename in bet verslag-
jaar, welke 1168 bedroeg. Daar tegenover stond een be-
danken van 894 leden en bovendien ecn vermindering met
301 door overlijden of vertrek naar hot buitenland. Te
hopen is dat een lopend onderzoek over de redenen van
bedanken enig inzicht over dit verschijnsel zal verschaf-
fen.

vormIngsondewijs

Sedert zijn aanstelling in mei 1967 heeft de consulent voor
dit ondcrwijs J . Koops zich voornamelijk beziggehouden
met bet vornien van plaatselijke werkgroepen en bet in-
nichten van applicatie-cursu.ssen teneinde over vormi.ngs-
leiders to kunnen beschikken. De mogelijkheid tot het
geven van het onderwijs wordt echter ernstig belemmerd
door allerlei moeilijkheden die de invoering van de
nieuwe wet voor bet voortgezet onderwijs met zich moe
brengt. Eind 1968 waren 15 vormingsleiders werkzaam
met 29 groepen met in totaal 335 deelnemers.



GEESTELIJKE VERZORGING
discussie on onderzoek

Dc Centrale Commissie voor Geestelijke Verzorging
kwam zoals çewoon!ijk regeimatig bijeen, waarbij inlei-
dingen werden gehouden en het werk werd doorgespro-
ken. Veel aandacht werd besteed aan toekonistige struc-
tuurvijziçJingen. Onder.verpen waren vcrdr de instelling
van cen bureau voor gewetensbezwaarden, de verzor-
cjing in de zickenhuzen en de hetaling voor verleende
diensten.

plaatselljk

Lind 1968 beschikten de gemeenschappcn in totaal over
ruim 90 medewerkers in deze sector, alien vrijvi11igers.
Zij hadden bemoeienis met ongeveer 1100 personen, waar-
van lacer dan de heift niet-leden.
Het aantal verzoeken om sprekers bij begrafenis en cre-
matie anni regelmatig toe. Aan 9 universiteiten of hoge-
scholen functioneerde een contactgroep, vaarvan 7 met
cen geestc1ik raadsman.

huwelljkscontacten

Er zijn plannen in dc maak te kornen tot één centrum
voor huwclijksbemiddeling, samen met de drie andere
1evensbcschouwe1iIce bureaus. Verwacht wordt dat dit
in 1969 zal wordcn verwezenlijkt

militairen

Het aantal deelnerners ann de verzorging in de strijd-
krachten groeit voortdurend, en wel van ca. 4000 eind
1967 tot 5500 in bet cind van 1968. Ben verzoek tot
aanstciling van 2 nicuwe raadslieden werd door de mi-
nister in december 68 toegestaan. Er zijn thans 10 raads-
lieden in functie. Eveneens met toestemming van de mi-
nister werd begin 1968 cen raadsrnan naar het kamp
Seedorf in Duitsland overgcplaatst. Dc verschillende uit-
gaven van deze dienst trokken grate bclangstelling.

gedetineerden

Het overleg met de minister van justitie heeft er toe ge-
leid, dat begin 1968 de ornstreeks 60 vrijwillige raadslie-
den door tien beroepskrachten vervangen konden worden.
Deze overschakeling is op bevredigende wijze verlopcn.
Dc geestelijke verzorging van de gedetineerden onderging
ceo belangrijke uitbreiding, zodat thans met ongeveer
20 110 van de bevolking van de gestichten contact wordt
onderhouden.

JEUGD EN JONGEREN
werkgroep en stichtlng
De samenstelling van de oorspronkelijke werkgroep Jeugd
en Jongeren onderging nogal wat vijziging. Dc groep
werd oingezet in een stichting, die op 1 juli 1968 in wer-
king trad onder de naam ,,stichting humanisties jonge-
ren sentrum". Als fuiltime secretaresse en contactvrouw
voor de groepen verd Mej. \Vesteneng aangesteld. Er
bestaat een jongerenraad, waarin vertegenwoordigers
van de aangesloten groepen zijn opgenonlen. In 1968 nam
de activiteit van de groepen toe, waarbij sommigen over
een eigen onderdak beschikten. Goede ervaringen werden
opgcdaan met cen kadercursus, terwiji er enkele behoor-
lijk bezochtc conferenties werden gehouden. Het aantal
abonnee's op het blad ,Libertin" dat vanaf begin 1967
zijn huidige vorm kreeg, groeide en bedroeg eind 1968
ongeveer 685.

WETENSCHAPPELIJKE
STICHTING SOCRATES
leerstoelen

Dc twee bijzondere hoogleraren die vanwege de stichting
zijn benoenid, hebben ook in het verslagjaar hun colle-
ges ann de Rijksuniversiteit te Leiden en de Technische
Hoçjeschooi te Delft voorigezet. Het ideaal blijft bet
vestigen van ineerdere leerstoelen teneinde op verschillend
gebied een relatie te leggen tussen wetenschap en huma-
nisme.

secties en commissles

Een coinmissie ,.Functionering der democratic" werd ge-
instailcerd. Dc commissie over de echtscheidingsproble-
matiek kwnm gereed met haar rapport. Dc medische sec-
tie installeerde een commissie met de opdracht zich te
buigen over ,,medische ethick en gedragsleer". Meerdere
plannen tot bet instellen van commissies liggen op uit-
vocring Ic wachten.

conferent ies

In bet voorjaar vond in Aniersfoort cen conferentie
plaats over het thema ,,Arbeid, nu en morgen". Het aan-
tal decinemers, 60, was lager dan de laatste tijd bet geval
was. In het najaar belegde de stichting nog twee conic-
renties, en wel een beroepenconferentie voor medici en
juristen over de abortus provocatus en een conferentie
over de rechten van de mens, die een internationaal
karakter droeg. ook al doordat één der sprekers uit
J oegoslavië afkomstig was.

publicaties

Bebaive de gebruikelijke vier nummers van ,,Reken-
schap" en een bundel van drie, reeds eerder verschenen
artikelen van dr. J. P. van Praag, verschenen eveneens
twee publicaties als resultaat van commissie-arbeid. Het
eerstc was ,,Huinanisme en arbeid" bet tweede ,.Gezag".

contacten

Dc stichting Socrates" beeft contact gehad met de gelijk-
namige vereniging van studenten, die meer bij bet weten-
schappclijk werk betrokken wenst te warden. Daarnaast
werden contacten gclegd met volkshogcscholen en vor-
mingscentra, met de Internationale School voor Wijshe-
gccrtc en met de 'vVerkgroep 2000. Resultaten hiervan zijn
binnenkort te verwachten.

PUBLICITEIT
perlodleken

Er deden zich geen ingrijpendc vijzigingen 'oar, bebal-
ye dat ,,Kader" flu definitief onder redaktme van I. de
Leede stant, en ,,Mc -s en W'ere!d" vrmnaf begin '68 een
andere hoofdredakteur kreeg door de bcaotming van dr.
A. L. Constandsv.

brochures

Van enkele brochures vcrschenen herdrukken, terwijl de
bekencL' '.a.ender in een geheel nieuwe vorm. verd uit-
geg eve'.

radio en televisle

Na enige moeilijkhcden kon weer op de zondagmorgen
cen kwartier worden uitgezonden. \Vat de te!ev;sie-uit-
zendingen betreft wordt nog steeds gezocht naar cen be-
tere vorm. Met ingang van 1 augustus 68 wend een
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producer-regisseur aangesteld, die cchter in het versiag-
jaar nog niet als zodanig kon optreden omdat hij in op-
leiding was.
Gemiddeld luisterden op de zondagmorgen ongeveer
300.000 personen naar de uitzendingen terwiji volgens
gehouden tellingen enkele tv-uitzendingen door 4 mu-
joen kijkers warden gezien.

AMENDEMENTEN
Op de congresvoorstelkn, gepubliceerd in In en Om van
januari/februari zijn enkele amendementen ontvanqen.
Hat mer' ndecI houdt zich bezig met ondcrgcschiktc wij-
zigingcri of aanvullingen, vooral t.a.v. de voorstellen
van gemeenschap Amersfoort. In dc beschrijvingsbrief
worden zc uiteraard afgedrukt.
Voor onze lczers is het nuttig te weten, dat de voor-
stellen 4 en 6 van de gemeenschap Enschede zijn inge-
trokken, zoals ook al in bet preadvies verwacht ward.
Het voorstel 12 van Maastricht over hat bevolkings-
vraagstuk is in zovcrre gewijzigd, dat er niet meer
wordt gevraagd om aandrang op de regering, maar er can
speciale conferentie aan te wijden.

humanist I soh opieldings inatituut Choi)

Ook in daze verslagperiode verzorgda het HOl cursus-
sen ter opleiding van geestelijke raadslieden en vormings-
leiders. Dc studieduur werd echter op 3 jaar gebracht
door de toevocging van cen stage-jaar. Van de 89 cur-
sisten, die vanaf 1962 deze studie hebben gevolgd, had-
den er eind 1968 33 een diploma behaald, waren 38 nog
bezig aan de studie en zijn er 18 afgevallen. Van de 33
gediplomeerden verrichten er 12 werkzaamheden in de
humanistische beweging in can volledige dagtaak en 8
uls vrijwilliger.
Er wordt behalve naar een intensiever begeleiding tij-
dens dc studie ook gestreefd naar hat handhaven van
contact met oud-cursisten, waarvoor eind 1968 plan-
nen wcrdcn opgcstcld.

BU ITENWERK
Dc bemocienis met de jongerenkampen ward van de zgn.
Buitenwerkcommissie overgeheveld naar de stichting hu-
mariisties jongeren sentrum. Zowel in '67 als '68 werden
kampcn voor kinderen gehouden, terwiji de Commissie
bemiddelde bij can gemeenschappelijk engels-nederlands
kamp in Engeland en cen reis naar Noorwegen.

Kcnci
ANEW

Utrecht, 16, 17 en 18 mei: N.V. Huis - Oudegracht 245
Aanvang vrijdag 20.00 uur, einde zondag 17.00 uur.

Programma:

vrijdag. 16 mci
20.00-22.30 uur:

zaterdag. 17 mci

10.00-17.30 uur:
17.30-20.00 uur:
20.00 uur precics:

zondag, 18 mci
10.00-17.00 uur:
nâ 17.00 uur:

afdalingen

plenaire zitting, onderbroken door lunch
pauze
afscheidsavond van voorzitter van Praag

plenaire zitting, osidcrbrokcn door lunch
afscheidsrcccptie voorzitter

Congresagenda:

I. Opening
II. Gcloofsbrieven en medcdelingen
III. Notulen congres 1967
IV. Jaarverslag secretaris
V. Jaarverslag penningmcestcr
VI. Beleidsnota
VII. Voorstellen
VIII. Begroting
IX. Verkiezingen
X. Bcstu'jrsoverdracht
XI. Sluiting

S

gewetensbezwaarden

Uit het versiag van de geestelijk
raadsman gewetensbezwaarden miii-
taire dienst lezen we, dat zich in
1968 43 personcn om inlichtingen en
advies tot het bureau gewend heb-
ben. Behalve hat verstrekkan van
zakelijke informatie warden gesprek-
ken gehoudcn en bemiddeld in con-
tacten met de overheid. Aangcnorncn
moat worden dat de afstand bij het
leggen van persoonlijke contacten in
vale gevallen bcicmmcrend heeft ge-
werkt, de raadsman immers houdt bu-
reau in Amersfoort.

WIE wil er
naar het congres ?

Wie als niet-afgevaardigde toch als
bclangsteliende hat congres van bet
Verbond wil bijwonen, kan zich hier-
voor opgeven en wel tot 1 mci a.s.
bij hat Centraal Bureau, Postbus 114
te Utrecht.

t.v.-ultzendlng congres

De eerstvolgende televisie-uitzending
vindt plaats in mci na het congres en
geeft can impressie van die gebeurte-
nis. Op het ogenblik is nog niet be-
kend op welke dag en welk uur de
uitzending er komt, daarover wordt
nog onderhandeld. We raden de lezers
daarom aan zowcl hun gids ais hun
dagblad te raadpiegen. Overigens ho-
pen we tujdig genoeg zowel ,,Het
Woord van de Week" als ,,Mens en
Wereld' te kunnen inlichten.



J ONGEREN	 DIT en nog veel meer stond In IN EN OM 1968

januarl

aanstelling van tien raadsleden in volledige dienst bij de inrichtingen van
Jongerenraad	 jUstitie.

verkiaring van het hoofdbestuu.r over Vietnam.

In het versiag van de op 15 maart
gehouden jongcrenraad lazen we dat f0uj'mat

men niet tevreden was over het ver- oprichting van het Humanistisch Instituut voor Ontwikkelingssamen-
slag van de vorige bijeenkomst. Er werking HIVOS.
stond niets in en het moet voortaan Stichting Steunfonds Praktisch Humanisme vraagt aandacht voor haar
aitgebreider zijn. De notulist heeft 	 maart-aktie.
zich dat ter harte genomen.	 het tekort van bet Verbond over 1966 bedraagt f 75.650,—.
Over bet jaarverslag van het huma-
nisties jongeren sentrum werd weinig april I mel
gezegd. meer over het beleid. Dc in-	

grepen uit het jaarverslag 1967.
ternationale jongeren-secretaris Paul er worden twee nicuwe raadslieden aangesteld voor de geestelijke ver-Postma gaf een overzicht van aktivi-
teiten in andere landen en wekte 	 zorging bij de strijdkrachten.

in Hannover wordt van 14 tot en met 19 juli 1968 een Europees congrestot bezoek aan een conferentie over
gehouden van de Internationale Humanistische en Ethische Unie.geboorte-regeling die in Milaan in

de zomer 1969 plaats vindt en door
de Italiaansc jongeren wordt geor- jull / augustus
ganiscerd.	 de voorjaarsaktie van de Stichting Steunfonds Praktisch Hurnanisme is
Een konferentie over marxistisch en 	 een succes, in het eerste halfjaar wordt f 128.727,43 aan giften ont-
nict-marxistisch humanisme, die in	 vangen.
april in Amsterdam gchouden zou tot bet hoofdbestuur treedt toe drs. E. W. Hommes (34).
worden, gaat niet door als gevoig voor de radio- en tv-aktiviteiten vordt een producer benoemd.
van cen kortsluiting tussen het sen- de stichting ,,Socrates" heeft een goed geslaagde landdag over het thema
trum en de A'damse groep. In de ,,humanisme en arbeid".
hierop volgende diskussie werd ook
de vraag gesteld, waarom Cr niet eens september
een conferentie georganiseerd vordt, 	

bet hoofdbestuur spreekt zijn teleurstelling uit over de pauselijke ency-die gaat over de verhouding tussen 	
cliek , ,humanae vitae".humanisme en jongeren.

Ter tafel kwam ook de voorlichting de tragische gebeurtenissen in Tsjecho-Slowakije geven het hoofdbe-
stuur aanleidinq tot het publiceren van een verkiaring.aan as. dienstplichtigen. bet kamp- 	
aan de Rijksuniversiteit te Leiden komt de niogelijkheid tot opleiding opwerk voor kinderen, tcrwijl uitvoerig

gepraat werd over een rapport, op- acadcmisch niveau van raadslieden en vormingsleiders.
gested door een werkgroep over de
erfenis van bet Huinanistisch Ver- oktober

bond. Twee concrete voorstellen uit er komt een aparte stichting voor bet jongerenwerk.
bet rapport kregen extra aandacht, in Wenen zal een ontmoeting tussen hunianisten uit Oost- en West-
ni. dc oprichting van een Israëlisch- 	 Europese landen plaats vinden.
Arabische school in Israel cn de hu- een wetenschappelijk medewerker wordt aangesteld.
manistische inbreng in de politick.

november

najaarsconferentie van _Socrates - over de democratic in Oost en West.
de kalender van bet Verbond krijgt een nieuw gezicht.amsterdam	
de eerste vormingsleiders worden door de applikatie-cuxsusscn afge-
leverd.

Sinds eind november vorig jaar be-
staat er in Amsterdam weer een af- december
Ming van de H.J.B. We hadden a]
sprekers over futurologie, D'66 en De Ark wordt verkocht.
over het poppenspel, waarmee we de jongerenraad van het jongerencentrum komt voor bet eerst bijeen.
vaak heftige discussies gehad heb- na enig protest vanwege de groeiende ongelijkheid staat de minister twee
ben. ZeIf hebben we discussies opge- nieuwe raadslieden voor de strijdkrachten toe,
zet over abortus en over bet huma-
nisme. Bij een tweede avond over dit
laatste onderwerp waren ook twee
mensen van de H.J.G. aanwezig.
Ook zijn we cen keer naar een ka-
baretvoorstelling in Alkmaar ge-
weest, waaraan ook een van on.ze 	 Humanistlsch Jongerentijdschrift	 6

• •leden meewerkte. Ben je tussen de 16
en 23 jaar en heb je zin om eens te 	 Postglro; 13.82.77.7
komen? Vraag dan inlichtingen bij:

ri	

ynAdm.: Postbus 2332, Utrecht

 Jaarabonnement f 7.25
Femkc Brouwer, Beethovenstraat Losse nummers f 1.-
34 II, tel. 020-729128 (ná 7 uur).



Regionale konlerentles

Op twee plaatsen tegelijk, Utrecht
en Zwolle zijn op 1 februari weer
afgevaardigden van gcwesten en ge-
meenschappen bijeen geweest om met
leden van het hoofdbestuur te pra-
ten over enkele nota's, die straks
op het congres ook nan de orde zul-
len komen, zij bet als achtergrond-
informatie van de zgn. Beieidsnota.
Gesproken werd over publiciteit, in-
ternationale betrekkingen en weten-
schappelijk werk. De diskussies waren
bijzondcr levendig, vooral bij de be-
handeling van de nota over de pu-
bliciteit. Men vreesde bij een sarnen-
voeging van persorganen, dat bepaal-
de groepen niet nicer bereikt zouden
vorden.

erasm uswee k

Van 7 t/m 12 juli organiseert de
Volkshoqeschooi ,overcinge' in Ha-
velte (Dr) samen met bet Verbond
cen weekcursus, qetiteld Erasmus-
week". Nog niet nile sprckers zijn
bekend.
Dc conferentie beçjint op maandag
ongeveer 12 uur en sluit op zaterdag.
Zij wordt gehouden in het gehouw
Mecuwenveen, de kosten zulien
f85.— per persoon bedragen. Dc
siaapqcicgenheid bestant uit kamers
met 1-4 bcdden. Of dicet wordt ver-
strekt is evencens op dit ogenblik nog
niet bekend, maar men kan zich voor
verdere inlicbtingen tot de volkshoge-
school wenden, tel. 05214-227.

MAN

ZOMERKAMPEN

Voor kinderen
van 10 I/rn IS jaar

Dric kampen verzorgt dit jaar de
stichting humanisties jongeren sea-
trum en wel Uri in Helvoirt (N.B.)
voor kinderen van 10 t/m 12 jaar en 2
in \Vylre (Limburg) voor de leeftijd
van 13-15 jaar. Het zijn tentenkampen
in een ideale omgeving.

Dc stichting is geen klein reisbureau.
Ze organiseert niet ,,zo maar" vakan-
tiekampen, maar tracht de persoonlijke
en sociale ontplooiingen van uw kind
binnen de kampgemeenschap zo veel
mocjelijk te stimuleren.

Inlichtingen bij bovengcnoemd cen-
truin, postbus 2332 te Utrecht.

nleuwe raadslieden

Het hoofdbestuur benoemde drie
nieuwc raadslieden tot plaatseiijk
qcestclijk raadsvrouwe- of man, alien
vrijwiliigers en wel S. Kiijn te Eind-
hoven en de beer en mevr. Lammers-
Rdhborg te Amsterdam.

Nieuwe medewerkers

Het hoofdbcstuur heeft ceo aantal
beslissingen genomnen in de perso-
neelssector, die bet gehek Verbond
.mangaan. In de eerste plaats is een
2e organisatic-secretaris benoemd als
opvolger van de Leede, die eerste
man is geworden. Dc nieuwe mede-
werker is de beer S. H. Radius (51)
wonende in Amsterdam. Zijn laatste
functie was adjunct-directeur van het
Anne Frankhuis. Oorspronkelijk op-
gelcid voor onderwijzer is hij in het
bezit van enkele akten en heeft can-
didaatsexamen gedaan in de pedago-
giek nan de Rijksuniversiteit in Lei-
den. Hij zal zich in het bijzonder gaan
bezighouden met het contact met ge-
meenscbappen en gcwcsten.

Ben tweede helangrijke functionaris,
hoewel slechts voor cen dcci van zijn
tijd, wordt dr. R. van Kamp (30).
Hij wordt voorlichtingssecretaris. Dr.
van Kamp promoveerde in 1968 als
doctor in de letteren en is werkzaam
als dagbladjournalist. Hij was on zijn
diensttijd ruim twee en half jaar
assistent van de hoofd-geestelijk raads-
man bij de strijdlcrachten Lips.
Het is te hopen dat met deze benoe-
mingen de zo noodzakeiijke verster-
king is vcrkregen die dringend no-
dig was.

p*-I
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De Humanistische Stichting

,,Socrates"
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Deze stichting, the tot taak heeft om de doordenking van tie wetenschappelijke en culturele ach-
tergrond van het moderne humanisme te bevorderen, heeft in de loop der jaren een aantal
rapporten uitgegeven, die steflig belangstelling verdienen.
Nu ook het rapport ,,Echtscheiding" is verschenen, is er alle reden om voor deze rapporten uw
aandacht te vragen.
Het zijn:
6902 ,,Echtscheiding". Rapport van de commissie, ingesteld na de conferentie over de eehtschei-

dingsproblematiek (zie 6601)	 24 btz. f 2,50
6601 ,,Humanisten over echtscheiding. Voordrachten gehouden tijdens een j u.ristencox-iferentie.

32 blz. f 1,80
6804 Met gezag.

Versiag van twee conferenties over dit onderwerp. 	 40 blz.
6801 Hwm.anisme en Arbeid.

Rapport van een cornmissie, die hiervoor was ingesteld. 	 54 blz.
6702 De Aanstootgevers.

Rapport uitgebracht door de commissie het mensbeeld in de moderne literatuur".
32 blz.

U kunt deze rapporten bestellen door storting of overschrijving op postrekénnig 30.49.60 t.n.v.
Het Humanistisch Verbond te Utrecht.

f 2,25

f 4,50

f 3,25



UIT DE GEMEENSCHAPPEN

In Arnhem valt de groei van het le-
dental eigenlijk best mee, men schreef
onlangs het 500e lid in. Eind 1964
was het nummer 400, zodat men in
vier jaar met 25% is gcgroeid. Waar-
om is dat niet het geval bij het ge-
hele Verbond?

En in het jaarverslag van Zutphen
lezen we over een groei in 1968 met
14%, zodat men bet jaar begon met
bijna 150 leden. Net bezoek narn
eveneens toe.

Almelo heeft zoveel succes gehad
met cen diskussieavond, dat men on-
middellijk een nieuwe op de agenda
heeft geplaatst. Bestuurders in de
buurt, ga er eens op bezoek!

Over nicuwe woonvornlen en over
het gczin gaat Groningen praten be-
gin mci in ceo weekend-bijeenkomst.
En ceo week later kan men een bus-
tocht maken naar een mooi stukje
Duitsiand.

In het blad van Eindhoven cen artikel
over de vele blaadjes van het Vcr-
bond, dat we hiernaast overnemen.

In Castricum is cen werkgroep voor
geestelijke vcrzorging van start ge-
gaan. En een gespreksgroep voor in-
en huitenkerkelijken samen loopt ook
goed.

Put-merend, nog niet zo lang geleden
tot gemcenschap verheven, beleeft
moeilijkc tijden. Men krijgt te weinig
medewerking van de leden, ondanks
de ijver van enkele bestuurders. Jam-
mer, en dot in een groeiende gemeen-
te.

Zaandam vroeg de directeur van bet
Unesco-Centrurn als spreker. Niets
bij;onders, behalve dat het in bet
lyceum was en de leerlingen ook wcl-
kom waren. Idee om te onthouden.

Bevcra'jk had Simon Vinkenoog als
spreker en Amersfoort Jan Wolkers.
En geen gebrek aan belangstelling.
U meg best een ander vragen dan
op de sprekerslijst staat.

Dc studiedag van het gewest Zuid-
Holland-Noord vond plants in Leiden,
bekend als voortreffclijke gastvrouw.
Inleider was de beer Sorgedrager,
directeur van bet HIVOS en het on-
derwerp: Motieven voor ontwikke-
lingshulp.

Noodkreet van de redakteur. Nog
steeds weigeren gemeenschappen hem
hun blaadjes te zenden, om over de
gewesten maar helemaal te zwjgen.
Net adres is:
Hildebrandlaan 6 in Soest-Zuid.

KAN NET EENVOUDIGER?
In het Mededelingenbiad van Eindhoven schrijft een medewerker het volgende:
Zoals u in het decernbernumnier van ,,In en Om" hebt kunnen lezen overweegt
het Hoofdbestuur enkele bladen samen te voegen uit een oogpunt van doe!-
matigheid en bezuiniging.
Ook in onze plaatselijkc gemeenschap is de wens tot bundeling van de diverse
humanistische blaadjes reeds geuit o.a. door mej. Kuijer op een zondagmorgen-
bijeenkomst in bet begin van dit seizoen.
We mogen blij zijn dat hierdoor flu een begin gemaakt zou worden met de
samenvoeging van de kopij uit de diverse humanistische uitgaven zoals on.
Net Woord van de Week", ,,Mens en Wereld", jn en Om", ,Taak en

Toekomst", ,,Libertijn", , ,Ego", etc. WIl men zich een goed beeld vormen van
bet Humanistisch Verbond en kennis nemen van wet hierin gaande is, dan is
men nu genoodzaakt op al deze uitgaven een abonnement te nemen. Net  geheel
blijft echter door deze versuippering erg onoverzichtelijk en kostbaar en werkt
bovendien verwarrend. Het is daaroni van groot belang dat men zo spoedig
mogelijk komt tot de uitgave van een humanistisch weekblad, waarin o.a. de
tekst van radio- en televisiesprekers en die van leraren bij het humanistisch
vormingsonderwijs zou kunnen worden afgedrukt. Om de kosten te beperken
zouden ook advertenties en reclame kunnen vorden opgenomen.
Iii het publiciteitsartikel van de Verbondsraad missen we een mogelijke samen-
werking met het Belgische Humanistische Verbond. Om een behoorlijke oplage
te krijgen en oni redenen van saamhorigheid zou bet nu een geschikt moment
zijn om in overleg met bet Humanistisch Verbond in Belgie te komen tot een
gczamenlijke uitgave (ledental in de Benelux: Ca. 37000!).
Dc titel van deze uitgave zou kunnen luiden:
,,Dc Humanist" - human istisch weekblad voor het Nederlandse taalgebied;
Uitgegeven door het Humanistisch Verbond in Belgie en Nederland.
Belgische en Nederlandse humanisten zouden zo samen in staat zijn hun bij-
dragen te leveren tot een beter verstaan en begrip van het humanisme. Vooral
voor de buitenkcrkelijken, die nog geen lid of sympathisant willen zijn van het
Huznanistisch Verbond, zoo een abonnement op een dergclijk weekblad mis-
schien aantrekkelijk zijn. Hierdoor zou een grotere kring op de hoogte worden
gebracht van hetgeen er in humanistische kringen leeft.

Dc schrijver vraagt dan verder om adhesie-betuigingen in de vorm van een
in te vullen biljet.

In cen noot van de rcdaktie van bet Eindhovens blad wordt cc op gewezen
dat cc in de Beleldsnota van het hoofdbestuur aan dc publiciteit ruime aandacht
wordt hesteed. Daarbij wordt ook nader op de centralisatie ingegaan. Er is dan
ook cen voorstel om in de komende 5 jaar geleidelijk can near centralisatie te
streven. De redaktie wijst er overigens flog op, dat enkele bladen, zoals b.v.
Ego en de Libertijn niet voor bundeling in aanmerking komen, omdat ze zich
tot speciale groepen wenden.
De redakteur van jn en Om" wil er nog op wijzen, dat bet getal van 37.000
leden voor bet Nederlandse taalgebied ongeveer 20.000 te hoog is. De Belgen
hebben namelijk geen 22.000 leden, maar 2.000. De overigen zijn leden van de
Oudervereniging voor het moraalonderwijs, net zoiets als bij ons het Centrum
voor Humanistische Vorming.

Humanistische Correspondentlekring
voor huweijfkscontacten

opgericht door bet Humanistisch Verbond. verleent bemiddelirci Hj het leggen
van contacten tussen personen. die een huweli;kspa!tner zoe1en.

1n1ichtingen postbus 210. Utrecht, Gaarne 10 cent aen çestzeç e)s irsluittn.
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