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BESPRAK.
dragen de jaarverslagen van onze gemeenschappen niet zo erg veel bij
tot de wetenschap van wat er omgaat. Maar als je de moeite neemt ze gedurende zijn vergaderingen op-
eens met de fijne kam te behandelen en vooral als je gaat vergelijken, nieuw een aantal rapporten en notas,die ter voorbereiding van de uitein-komen er toch wel dingen voor de dag die de moeite van het weten
waard zijn. Het is b.v. tekenend, dat er altijd een aantal besturen 	 delijke beleidsnota's dienst doen. Er

die het vertikken om hun jaarverslag aan bet hoofdbestuur te zenden, werden een aantal besluiten genomen;o.a. de vervanging van org.-secreta-hoewel ze daartoe reglementair verplicht zijn. En dan zijn er toch
minstens eeri stuk of vier aanmaningen aan vooraf gegaan. Over de ris Polet door do Leede; de noodzaak
kwaliteit valt ook nog wel wat te zeggen, het is dikwijls onbegrijpelijk een nieuwe wetenschappelijke mede-
dat de leden daar genoegen mee nemen. Maar die leden zullen bet werker aan te stellen, omdat de hul-
ook wel geloven, wat dan weer niet voor het bestuur pleit. 	 dige ontslag heeft gevraagd; de be-

noeming van een producer voor ra-
Dat die gemeenschappen nogal wat in grootte verschillen is wel be- dio en te!evisie; en de toeko'mstige
kend, maar niet ieder lid zal er een idee van hebben hoe dat er in exploitatie van het Erasmushuis.
werke!ijkheid uitziet. Daarom hieronder een lijstje van de toestand in In verband met de nationale Eras-
begin 1967, waarin tot nu toe weinig verschil is gekomen:	 musherdenking in 1969 is contact op-

genomen met het betreffende voorbe-
er waren 18 gemeenschappen met minder dan 50 leden 	 reidingscomite en heeft ondervoorzit-

15	 ,,	 van 50-100 leden
13	 .,	 ,,	 100-150	

ter Spigt hierin zitting genomen. En-
kele H.B.-leden hadden een informa-

7	 ,,	 ,, 150-200 tief gesprek met bestuursIeden van
13	 ,,	 ,, 200300	 do V.P.R.O. in verband met de voor-
4	 ,,	 ,, 300-400
7	 ,,	 ,, 400-500	

genomen statutenwijziging van deze
organisatie.

3boven de 500	 Het door de stichting Humanistisch
(Groningen; Rotterdam; Utrecht) Centrum Mens en Wereid uitgege-

Het merendeel van de gemeenschappen, groot of klein groeide en yen rapport van een onderzoek naar
daarbij va!t op, dat in percentages uitgedrukt de grote gemeenschap de persoon!ijkheid van de van j ongs-
niet meer groeide dan de kleine, hoewel dat wel cens gedacht werd. af buitenkerkeiijke humanist werd aan
Maar wat flog opvailender is, is dat gemeenschappen die sterk op een eerste bespreking onderworpen.
elkaar !ijken soms heel verschillende groei-cijfers te zien geven. Als je Er word uit het hoofdbestuur een
er wat dieper induikt b!ijkt dat meestal aan de aktiviteit van enkele le- commissie samengesteld, die hierovor
den te !iggen, met andere woorden het !oont de moeite om meer voor- een nota zal maken.
Iichting te geven.	 Opnicuw werd besproken, zowel In

do betrcffende afdeling als plenair, of
Opvallend is ook, dat de ene gemeenschap veel meer in het openbare er ten aanzien van de pers en in het
leven meespee!t dan de andere. Voorzover men de moeite neemt te bijzonder wat betreft Mens en We-
vermelden, in welke instellingen het Verbond is vertegenwoordigd, lo- reid wijzigingen nodig zIJn. Nog
pen ook hier weer de gegevens sterk uiteen. Er zijn gemeenschappen steeds leeft het verlangen dit biad
die met een respectabele lijst voor de dag komen, anderen doen ner- aan alle leden toe te zenden, maar
gens aan mee. En ook hier weer geen verschil bij de kleine en de grote hiervoor ontbreken do financiële mid-
gemeenschappen. Dat geldt ook voor de aktiviteiten. Natuur!ijk kan delen. Nagegaan wordt of er geen
cen gemeenschap van nog geen 50 leden niet wedijvexen met êên die oplossing mogelijk is. In dat geval
enige ma!en groter is, maar men kan andere dingen doen. En dat komt zou In en Om kunnen verdwijnen,
ook tilt de jaarverslagen naar voren. Want het is b y. duidelijk dat het hetgeen cen bcIangrijke besparing met
niet de allerkleinste gemeenschappen zijn, die één van de 26 p!aatse- zich mee zou brengen. Ook t.a.v.
lijke blaadjes uitgeven of beschikken over een eigen dienst voor de Het Woord van de Week wordt aan
geeste!ijke verzorging. Toch vraag je je dan af: waarom eigenlijk niet? wijzigingen gedacht.
Dat blaadje zal wel moeilijk zijn en er is wellicht helemaal geen be- Het hoofdbestuur hield zich bezig met
hoefte aan in zo'n Ideine kring, al zou het best met cen naburige ge- een nabespreking over de diskussies
meenschap kunnen. Maar een geestelijk raadsman is overal mogelijk en in de regionale bljeenkomsten, in de
be!angstelling voor het individue!e lid ook. En de besturen van onze Verbondsraad en in de Raad van Ad-
gemeenschappen vergeten wel eens dat zij in de plaats waar ze wonen vies.
het georganiseerde humanisme vertegenwoordigen en dat niet a!leen Een aantai belangrijke beslissingen
de !eden, maar ook de anderen dat van hen verwachten. 	 werd op de agenda geplaatst, waar-

moe het H.B. onxniddellljk ná de Va-
Admin.: Po.tbus 114 U t r e C hi, telefoon (030) 24641 kanties begin september geconfron-
Verschljnt maandelljks - 150 Jaarg. nr. 6/7 - juIl-aug. 1968 teerd za! worden .....



UIT DE GEMEENSCHAPPEN

Na jarenlang deze functie (en vele
anderen) te hebben vervuld heeft de
redactrice van De Bra ndaris, het blad
van Zwoflc, Mevr. Rudelsheim dit
aan een opvolgster overgedragen. Die
zal daar cen zware taak aan krijgen,
het blad was altijd de moeite van het
lezen waard.
Zowel in Castricum als in Ernmcn
hebben gemeentelijke functionarissen
jets over hun werk verteld of over
de plannen die er voor de toekomst
bestaan. Een goed idee, humanistea
behoren immers midden in de samen-
leving te staan.
Aan te bevelen voor elders is ook
het plan van Den Haag-Zuid om een-
maal per maand een gesprek over
aktuele zakcn te houden.

En Voorburg-Rjjswrjk heeft bet uit-
stekende voornemen in de herfst te
starten met een kursus over humanis-
me. Het plan is niet nieuw, ook el-
ders al eens uitgevoerd en met groot
succes.
Na enkele jaren een ,,tijdelijke voor-
zitter te hebben gehad, zit Vlaardin-
gerz/Maassluis weer zonder, want de
man is naar elders vertrokken. En in
arremoede vraagt bet rompbestuur
om kandidaten. Kop op vrienden, en
maar goed blijven zoeken. ten slotte
lukt het altijd.
Dat blijkt o.a. in Soest/Baarn, dat
ook enige jaren met een overigens
voortreffelijke vaarnemer heeft ge-
werkt. En nu is er dan iemand op-
gedoken, die alle eigenschappen mee-
brengt om een echte goeie voorzitter
te vorden.

Ook de redakteur van het blad de
gemeenschap dat zowel het Verbond
als Humanitas in Utrecht en Biltho-
yen bediende, heeft van redakteur ge-
wisseld. Hi) krijgt er een hele kluif
aan, want zo langzamerhand is het
uitgegroeid tot een volwaardig blad,
dat niet alleen mededelingen geeft,
maar ook opinie-vormend werkt. Zo
troffen we in de laatste nummers een
scherinutseling tussen jongeren en
ouderen aan, waarvan we het ver-
volg met belangstelling tegemoet
zien.

BLAADJES ENZ. GEVRAAGD

Tijdens de ziekte van de redakteur
zljn veel van de maandberichten en
nadere publicaties van de gemeen-
schappen op zljn verzoek niet meer
naar hem toegestuurd. Nu hij weer
in staat is In en Om samen te stel-
len, spreekt het vanzelf dat hlj weer
graag alles ontvangt wat hem bij die
taak kan helpen.

ADRESWIJZIGING

Dc beer P. A. Pols, centraal raads-
man voor de geestelijke verzorging
van gedetineerden is begin juli ver-
huisd naar Trekvogelweg 251 in
Arnersfoort. Zijn privé-telefoonnum-
mer is ongewijzigd gebleven.

JONGEREN

Het secretariaat van het Humanistisch
Jongeren Centrum is thans in Utrecht
gevestigd en wel onder postbus 2332.
Dit houdt verband met het verek
van M. W. Verduijn, die de dienst
van bet Verbond heeft verlaten en
ook geen bemoeienis meer met het
jongerenwerk zal hebben.
leder die dus lets over bet werk van
en voor de jongeren wil weten kan
zich tot bovenstaand adres wenden.

HUMANISTISCH VORMINGS ONDERWIJS

Op 16 scholen werd in bet schooljaar 1967168 humanistisch vormings-
onderwijs gegeven aan 36 groepen met totaal gemiddeld 450 deelne-
mers. We hebben een plaats veroverd in de volgende schooltypen
voordat de mammoetwet nog in werking was getreden:
L.T.S. te Hengelo, H.B.S./Gymnasium/Lyceum te Rotterdam, Hilver-
sum, Bussum, Brugklassen van Scholengemeenschappen te Utrecht,
NaardenjBussum, U.L.O. te Bussum, I.V.O. te Amstelveen, Kweek-
school te Amersfoort en Kweekscholen voor onderwijzers te Arnhem,
Haarlem, Hilversum, Doetinchem, Rotterdam. Van de 16 vormingslei-
ders ontvingen er 8 een bezoldiging. De anderen werkten zonder een
vergoeding. We hopen, dat na de invoering van de mammoetwet alle
vormingsleiders een behoorlijke bezoldiging zullen genieten.

Met behuip van een steeds groelend aantal werkgroepen worden er zg.
applicatie-cursussen opgebouwd voor vormingsleiders. Ook zij die zich
willen bekwainen voor de functie van geestelijk raadsman/vrouw of
een taak als ziekenbezoeker ( ster) ambiren kunnen thans tot de appli-
catiecursus worden toegelaten, al zal het zwaartepunt van de oplei-
ding voorlopig blijven liggen op die voor vorniingsleider en dit bij de
toelating als cursist bij gebrek aan plaatsing een rol kunnen spelen.

De opleiding wordt flu twee jaar. In bet eerste jaar zal vooral aan-
dacht besteed worden aan het leren van methodieken. Daarom zal ook
aandacht besteed worden aan pedagogie, psychologie en sociologie.
Verder zal kennis van het hu.manisme moeten worden bij gebracht. In
het tweede jaar krijgt ook godsdiensten en fiosofie cen plaats in het
programma.
De cursus zal 40 avonden omvatten van ongeveer twee uur.
Aan het eind van bet eerste jaar zal een toetsingsgesprek plaats vinden
om na te gaan of de cursisten het tempo van de cu.rsus kunnen volgen
en voldoende aandacht besteden aan de verplichte literatuurlijst. De
cursus zal worden afgesloten met een eindgesprek, waarna een benoe-
ming tot voorlopig vormingsleider kan volgen.
Dc kosten van de cursus bedragen f 75,— tot 1100,— per jaar, af ban-
kelijk van de plaatselijke omstandigheden. De reiskosten kunnen ni.
voor een aantal cursisten by. een te grote belasting zijn. Er zal op een
uitgave van ongeveer f 75,— aan literatuur moeten worden gerekend,
te verdelen over twee jaar. Op het ogenblik volgen ongeveer 85 cursis-
ten een applicatie-cursus t.w. in de plaatsen: Apeldoorn, Amsterdam,
Deventer, Bussum, Den Haag, Heerenveen en Rotterdam. In Hengelo
(0) en Emmen hebben zich reeds voldoende cursisten gemeld om in
september a.s. te kunnen starten. In Arnhem, Assen, Groningen. Haar-
lem en Utrecht werkt men ann een cursusplan.
In de kop van Noord-Holland zal een initiatlef worden genomen.
1k kan me cursussen indenken b.v. in Leiden en Zwolle. 1k hoop, dat
daar een werkgroep zal ontstaan. Lezers van IN en OM, die dit arti-
kel lezen en wier belangstelling mocht worden gewekt kunnen door
invulling van het in dit nummer afgedrukte formulier hun interesse ken-
baar maken. Invulling inipliceert nog geen mogelijkheid van deelname,
maar oriëntatie voor oris waar de mogelijkheden liggen. Toegelaten
kunnen worden zij, die een onderwijsbevoegdheid bezitten of ander-
zins voldoende vooropleiding hebben genoten orn t.z.t. na bijscholing
als humanistisch vormingsleider te kunnen optreden.

Koops, consulent voor het h.v.o.
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DANK VERSCHULDIGD

Na enige maanden afwezigheid is de
redakteur van dit blad, Th. W. Po-
let teruggekeerd en hi] mag aithans
een deel van zijn werkzaamheden
weer ter hand nemen. Een klein deel
overigens, en dat brengt binnen het
Verbond weer allerlei verschuivingen
met zich mee.
VTat bier op zijn plaats is, is een
woord van dank aan J. de Leede die
de verzorging van dit blad tijdens de
ziekte van Polet op voortreffell]ke
wijze heeft vervuld. Daar werd hi]
in bijgestaan door bestuurs-asslstent
Verduijn, die zich in het bijzonder met
de opmaak bemoeide. Dat deed hij at
jaren en iedereen was het erover
eens, dat dit een knap stuk werk was.
Helaas zulien we daar in de toekomst
niets meer van xnerken, want Ver-
duijn heeft inmiddels het Verbond
verlaten als functionaris. Een extra
woord van dank zlJn we hem ver-
schuldigd voor de wijze waarop hi]
erin geslaagd is, In en Om een pre-
sentabel voorkomen te geven.

RADIO EN TV.

Het is nodig gebleken voor deze tak
van dienst over een vaste en deskun-
dige medewerker te beschikken. In
verband hiermede is per 15 augustus
aangesteid de heer Han Meyer te
Amsterdam in de functie van produ-
cer.
Hi] zal ook de cursussen voor televi-
sie-regisseur van de NTS gaan vol-
gen.

Wist U dat.

Ull DE GEWESTEN

Een beetje aan de late kant, maar
toch nog wel de moeite waard om te
vermeiden is de mededeling van de
secretaris van het gewest Groningen,
dat de ]aarlijkse familledag ook dit
keer weer een groot succes is ge-
weest. Plaats van samenkomst was
het Natuurvriendenhuis ,,De Honds-
rug" in Noordlaren. Zowel voiwas-
senen als kinderen hebben gewandeld,
muziek gemaakt en gezongen. Ook
een speurtocht stond op het program.

NIEUW H.B.-LID

In bet vorige nummer werd at ver-
meld, dat de Verbondsraad zou wor-
den voorgesteld de heer E. W. Hom-
mes te Warder (N-H) tot lid van
bet hoofdbestuur te benoemen. De
Verbondsraad heeft aan dit voorstel
zijn goedkeuring gehecht en we kun-
nen de heer Hommes dus welkom he-
ten. Hi] is geen onbekende in de
kringen van bet H.B., enkele jaren
geleden trad hi] in dat college op als
waarnemer van de humanistische stu-
dentenvereniging ,,Socrates".
Hommes is geboren in 1934 en is
wetenschappelijk medewerker aan het
anthropologisch socioiogiscb cen.-
trum, afd. Zuld en Zuid-Oost Azië
van de Universiteit van Amsterdam.
Hi] heeft enige tijd in India doorge-
bracht.

BUITENKERKELIJKEN

In opdracht van het Humanistisch
Centrum Mens en Wereld heeft in
1966 en 1967 bet Humanistlsch In-
stituut voor Sociaal Onderzoek een
rapport samengesteld, dat thans In
de kring van besturen Is verspreld.
Het betreft bier een onderzoek naar
de persoonli]kheid van de van jongs-.
af buitenkerkelijke leden van hunia-
nistische organisatie. Het zai dulde-
lijk zijn dat, indien hieruit waarde-
voile gegevens te voorschijn komen,
deze van grote invioed op het beleid
van de organisaties kunnen zijn. Het
rapport wordt thans grondig bestu-
deerd.

Ondergetekende:

naam:	 .... ..... ... ..... .... . ... 	 ... ... .......... ............... geboortejaar:	 ........................

adres:	 ...............................................................telefoon:	 .................................

woonplaats:

opleiding: ................................................................................................................

onderwijs- en andere bevoegdheden: ..................................................................

beroep:

wenst nader te worden ingelicht over de applicatlecursussen.

3
handtekenlng:

Ingevulde formulieren te zenden aan de consulent
H.V.O. J . Koops, postbus 130, Zutphen.

de voorjaarsaktie van de Stichfing Steunfonds Praktisch Humanisme
een succes geweest is; dat het aantal giften in het eerste halfjaar maar
liefst 9012 bedroeg tegenover 5967 in het vorige mar; dat de opbrengst
in dat eerste halfjaar het bijzonder mooie bedrag van f 128.727,43 op-
leverde, hetgeen een record was in de tien jaar van het bestaan van bet
Steunfonds; dat desondanks dit bedrag niet voldoende is om de kosten
van de geestelijke verzorglng en vorrning te dekken, waarvoor het
Ponds is opgerlcht; dat daarom uw giften op giro 6168 ook in de twee-
de heift van 1968 met graagte worden tegemoet gezien.

STUCHTING STEUNFONDS GIROPRAKTISCH HUMANISME
AM ERSFOORT 	 6168



BEJAAROEN1EHUIZEN
In het jaarverslag over 1967 van de
Humanistische Stichting voor huis-
vesting van bejaarden staat o.m. te
lezen, dat in oktober 1968 het Eras-
mushuis in Zaandam bewoonbaar zal
run. Ook de bouw van het Coorn-
herthuis te Den Haag vordert, zodat
verwacht kan worden dat het in bet
voorjaar van 1969 in gebruik geno-
men kan worden.

Aan het cind van het jaar 1966 va-
ren 28 stichtingen blj de H.S.H.B.
aangesloteri. In 1967 werden stich-
tingen opgericht in Amsterdam, Bre-
da, Purmerend, Z-O. Drenthe en
Zwolle. Bovendien bleek achteraf, dat
eind 1966 ook nog in Wildervank
een stichting tot stand was gekomen,
zodat in 1967 het aantal aangesloten
stichtingen steeg tot 34. In vele an-
dere plaatsen zljn initiatieven op gang
gekomen, zodat een verdere groei te
verwachten is.
In 1967 waren 6 complexen in aan-
bouw en wel in Alkmaar, Den Haag,
Hoorn, Schiedam, Veip en Zaandam.
Het Thurledehuis in Schiedam kon
in augustus 1967 in gebruik worden
genomen.
Van 16 complexen bevindt zich het
ontwerp in een meer of minder verge-
vorderd stadium. Hopelijk zal in 1968
met de bouw van een 8 a 10-tal kun-
nen worden begonnen.

Met de toeneming van de omvang
der activiteiten baart de financiering
van de voorbereidingskosteo, waar-
onder de honoraria der architecten en

adviseurs en de kosten van grondon-
derzoek bet bestuur grote zorg. In
veel gevallen zijn de gemeenten, waar
stichtingen gevestigd zijn, bereid een
krediet of garantie voor het aangaan
van een geidlening ter financiering
van de voorbereidingskosten te ver-
strekken. Doch lang niet altijd is de
desbctreffende gemeente daartoe be-
reid. Dan zijn het tie architect, de
plaatselijke stichting en de H.S.H.B,
die het risico dragen. Hoewel zulk
een situatie feitelijk onaanvaardbaar
is, wordt in de meeste gevallen toch
voortgegaan met de ontwikkeling der
plannen, wanneer vaststaat, dat het
gemeentebcstuur en het provinciaal
bestuur hun medewerking zullen ver-
lenen.

Als contributant van de Humanjstj-
sche Stichting voor huisvesting be-
jaarden kan men rich opgeven aan
het kantooradres: Wouwermanstraat
42 te Amsterdam.

ORGANISATIE-SECRETARIS

In verhand met zijn gezondheidstoe-
stand heeft org.-secr. Polet om ont-
heffing van een aantal werkzaamhe-
den moeten vragen. Het hoofdbe-
stuur heeft daarom met ingang van 1
juni als zijn opvolger benoemd tie
heer J . de Leede, die tot nu toe 2e
organisatie-secretaris was. Dc Leede
heeft Polet eveneens vervangen als
adviseur van het hoofdbestuur en als
redakteur van ,,Kader".

H U MANISTISCHE
STICHTING

SOCRATESU

Het rapport ,,l-iumanisme en Arbeid"
is het thema geweest van een goed
geslaagde landdag op zondag 23 juni
in Amersfoort. Het rapport is op
ruime schaal verspreid en toegezon-
den aan de vakcentrales en werk-
geversorganisaties, aan de vier grote
niet-confessionele partijen en aan de
landclijke dag- en weckbladen. Het
bestuur van de Stichting beveelt de
gemeenschappen ann in het komende
seiroen gespreksgroepen over dit
thema te vormen. Behalve het rap-
port is ook een gespreksschema biJ
bet Centraal Bureau verkrijgbaar.

Er is een voorlopig contact tussen
tie Stichting en de Volkshogescholen
geweest. Bij de laatsten bleek belang-
stelling voor activiteiten t.a.v. kader-
scholing en studieconferenties. Over-
legd wordt in hoeverre er een samen-
werking tot stand kan komen.

Dc medische en juridische sectie zul-
len op 19 oktober een conferentie
houden over het probleem van de
abortus provocatus. Dc medische see-
tie is met enkele artsen uigebreid.

Dc sociaal-pedagogische sectie werkt
nog steeds aan een rapport over:
Geeestelijke opvoeding in gezinsver-
band. Ook de commissie die zich be-
zighoudt met het vraagstuk van de
publiciteit in een democratie heeft
haar eind-rapport nog niet gereed.

\Vat de leerstoelen betreft wordt
overwogen te trachten een derde in
Ic stellen in de sociologic van de
niet-godsdienstige levensbeschouwin-
gen. In Leiden is bet gelukt aan tie
leerstoel, die daar door de algemeen-
voorzitter Prof. dr. J. P. van Praag
bekleed wordt een zekere opleidings-
mogelijkheid te verbinden voor hu-
manistische raadslieden en vormings-
leiders. Met ingang van september
van dit jaar zal tie bumanistiek een
erkend bijvak zijn op bet doctoraal
examen filosofie.

INTERNATIONAAL JAAR VOOR DE
RECHTEN VAN DE MENS
,,Alle menselijke wezens worden vrij geboren en zijn gelijk in waar-
digheid en rechten". Zo vangt artlkel 1 aan van de Universele Ver-
kiaring van de Rechten van de Mens, aangenomen door de Algemene
Vergadering van de Verenigde Naties op 10 december 1948. In de
twintig jaar die sedertdien verlopen zijn heeft de wereld oorlog, revo-
lutie, moord op politieke leiders en de bloedige conflicten tussen ont-
wakende landen ondergaan; alle conflicten van de mensheid die de dap-
pere woorden van de Verkiaring tot een leugen maken. Maar de idea-
len van menselijke solidariteit en gelijkheid, neergelegd in de Verkia-
ring, gaan door de menselijke verbeeldingskracht aan te vuren en hem
te leiden in zijn strijd om zijn leven en de samenleving op een hoger
plan te brengen. De twintigste verjaardag van de aanneming van de
Verkiaring van de Verenigde Naties vindt zijn mijlpaal in 1968 als het
Internationale Jaar van tie Rechten van de Mens. Dc Internationale
Humanistische en Ethische Unie roept alle huinanisten op om in dit
herdenkingsjaar actief mee te werken om elk mens een rechtvaardige
plaats in de wereld-gemeenschap te verzekeren.
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tAJI 1968 - Het jaar van de rechten van de mens
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