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Een groot deel van dit nummer van In en Om is
gevuld met een samenvatting van bet jaarverslag
van het Verbond, dat over enkele weken op bet
twee-jaarlijkse kongres zal worden besproken. En
onidat bet Humanistisch Verbond vijfentwintig jaar
geleden werd opgericht zal op het komende kongres
ook ons vijfentwintig-jarig bestaan worden geme-
moreerd. Dat zal gebeuren met \veinig woorden, er
vordt op een kongres immers al zoveel over het
verhond gesproken.
Het jaarverslag geeft een uitvoerig beeld van wat
er in vijfentwintig jaar allemaal tot stand is ge-
bracht. Een uitvoerig, maar lang niet volledig beeld.
Want er moet ook nog melding worden gemaakt
van alle aktiviteiten, die in de gemeenschappen
plaatsvinden n van de bijdrage, die bet Humanis-
tisch Verbond heeft geleverd aan de humanisering
van bet geestelijk klimaat in Nederland: diskrimina-
tie van buitenkerkelijken is vrijwel verdwenen en
het kerkelijk dogmatisme van voorbeen Iaat zich
nauwelijks meer horen. Het kan niet worden ont-
kend, dat er veet tot stand is gebracht door bet
Humanistisch Verbond. Helaas zal het kongres bet
zich cchter niet kunnen veroorloven te volstaan met
bet uiten van vreugde en voldoening over vat be-
reikt is. Want er is ook aanleiding tot grote zorg
over de vraag of datgene, wat tot stand is gebracht
ook in stand zal kunnen worden gehouden. Terwiji
bet hoofdbestuur ervan overtuigd is, dat bet werk
juist zou moeten worden uitgehreid.
Dc zorg is van tweeërlei aard. Enerzijds is er op
dit moment heel konkreet te weinig geld beschik-
haar om bet Humanistisch Verhond normaal te la-
ten funktioncrcn. Het zal eenieder duidelijk zijn dat
er van zo'n situatie \veinig positieve stimulansen
uitgaan.
Anderzijds is er ook grote zorg over bet betrekke-
Iijk gering aantal mensen, dat met bet Humanistisch
Verbond wil meedoen door lid te worden en te blij-
yen. We tellen thans rond 15.000 leden. In de afge-
lopen tien jaar hebben zich 13.000 nieuwe leden
aangemeld, maar hebben 8000 leden weer bedankt.
Dat duidt op een veel te groot ledenverloop.
Wat is er eigenlijk aan de hand? We doen een he-
leboel nuttig werk, dat door officiële instanties
wordt erkend en voor een deel door de overheid
wordt betaald. We zijn van mening, dat ons werk
waard is te worden uitgebreid. We doen ons werk

op basis van een idee, die wij van fundamentele
betekenis achten voor onszelf en voor de geheic
mensheid. Maar veel te velen tonen geen enkele
belangstelling. En enkele belangstellenden beweren
zelfs, dat ons pogen ijdel is omdat de mens van de
toekomst geen Ievensbeschouwing meer nodig zal
hebben.
Dat gebrek ann helangstelling en die ontkenning
van de zin van ons bestaan worden ons gepresen-
teerd als uitdagingen. Het funktioncren als een hu-
manistisch gcestelijk centrum blijkt cen allesbehalve
eenvoudige zaak te zijn. Wij gaan uit van de ge-
dachte, dat het nicest fundamentele kenmerk van de
mens is, dat hij kan denken. Wi) konstateren, dat
een geordend denkproces behoefte heeft ann maat-
staven van waar en onwaar, van gocd en kwaad.
Wij bemerken. dat ons denkertje voortdurend naar
bet waarom vraagt. Wij ervaren ook, dat wij door
ons denken voortdurend worden geInspireerd en ge-
ergerd. Denken is steeds bet denken van onszelf en
dat van anderen. Een enigszins samenhangend, al-
thans onderling niet tcgenstrijdig geheel van rnaat-
staven, pogingen tot antwoord op bet vele vaarom
en enige inspirerende gedachten vormt onze levens-
overtuiging en bet komt ons voor dat onze geest
dat even nodig heeft als onze longen zuurstof.
Dit artikeltje is vooral bedoeld als een verzoek
om nice te denken. Waarschijnlijk blijven enige be-
langrijke faktoren ongenoemd en zouden andcre dc-
menten nader moeten worden uitgewerkt. Dat kan
bier niet. Maar toch willen wij nict nalaten er CCn
element uit te lichten, dat misschien toch wet heel
belangrijk is. Want ook het bovenstaande wordt
weer gekenmerkt door jets. dat zo opvallend (en
daardoor onaantrekkelijk?) is voor onze heden-
daagse humanistische prescntatie: wij zijn namelijk
zo zwaarwichtig. Wij praten veel, maar Wi) zingen
nooit. Wij onderscheiden ons van alle andere gees-
telijke hewegingen dat wij geen feesten kennen. On-
danks at bet waardevolle, ja onmisbare dat wij wCI
te bieden hebben, besteden wij waarschijnlijk toch
te weinig aandacht nan bet versieren van bet leven,
aan bet speelse. Naar onze mening is ook dat een
wezenlijk element voor een volwaarclige en voiwas-
sen levenshouding. Op het komende kongres zal de
muze ruimschoots aan haar trekken komen. Is dat
een start voor een nieuw begin?
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JAAROVERZICHT 1969-1970
Eind niei as. zal het hoofdbestuur cen zeer uitgebreid
tweejaarlijks versiag ann bet congrcs aanbieden, cen ver-
slag dat ditmaal ook aparte jaarverslaçjcn van alle werk-
sticbtingen zal omvatten. Uiteraard is bet niet mogelijk
om binnen bet geboden bestek van IN en OM dat jaar-
versing over 1969/70 belemnal recht te doen wedervaren.
Teneinde onze leden zo goed mogeiijk te informeren heb-
ben we cchter ccii zo goed en gevariëerd mogclijkc sa-
menvatting van dat jaarverslag geinaakt.

Het hoofdbestuur
Aan bet dade van de vcrslacjperiode 1969/70 was de
samenstelling van het hoofdbestuur als voigt: prof. dr. J.
P. van Praag (ere-voorzitter), mr. M. G. Rood (voorzit-
ter), rnr. dr. H. J . Rocthof en P. Spigt (vice-voorzitter),
prof. dr. W. van Dooren (secretaris), C. Visser (penning-
meester). mr. A. Warburg en I. van der Villik (2e sc-
cretaris). B. J . Max (2e penningnleestcr) mr. M. Knap,
C. J . de Ronde. mevrouw E. L. Siceuwenhoek-Hajek, me-
vrouw 0. R. Varkcvisscr-dc Boer, A. van 01st, C. Ca-
bout en E. W. Homnies (leden).
Het hoofdbestuur vergaderde als regel twee maal per
maand. Dc vergaderingen werden bijgewoond door de
directeur. de organisatiesecretaris dc voorlichtinçjssecreta-
ris en de functionaris van bet bureau publiciteit en in-
formatic.

De Verbondspaad
De Verbondsraad kwarn in de verslagperiode vijf maal
bijeen, waarhij uitvoerig van gedachten werd gewisseld
over de grote lijnen van de verbondsactiviteiten. In ver-
band met bet iicimaatschap van bet Contact der Levens
overtuigingen werden van R.K.-zijde ir. D. P. Rookmaker
en drs. W. J. Veidhuis aangewczen als waarnenicrs bij
de Verbondsraadsvergadcririgcn.

Raad van Advie.
Dc Raad van Advies besprak in april 1969 de beleids-
iiota en de financiële problematiek van bet Verbond. Bij
soinmige leden van de Raad rees verdcr de vraag of bet
voortbestaan van de Raad van Advies wel zinvol was.
Het hoofdbestuur hecht echter veel waarde aan de ad-
viezen van de mad en zou het betreuren indien daarvan
niet minstens eens in de twee jaar gebruik kan worden
geniaakt.

Publieke verkiaringen
Het hoofdbestuur iegde in die strikte zin slechts twee
puhiieke verkiaringen af gedurende de verslagperiode, en
wel betreffende de zogenaamde Maaçjdenhuis-processen
(juni 1969) en de uitbreiding van de oorlogsbandelingen
in Zuidoost Azië en de houding van de Nederlandse me-
gering te then aanzien (mel 1970). Het hoofdbestuur be-
tuigde verder scbriftelijk adhaesie aan bet streven van een
aantal Rotterdainse artscn om een abortus-kliniek te
stichten. H.B.-ieden zetten verder - in bet kader van
een handtekcning enact ie - bun handtekening onder ccii
brief van bet Comité Zuid-Afrika, wanrin de reis van
minister Bakker naar Zuid-Afrika ann de kaak werd ge-
steld. lict Hoofdbestuur initiëerde verder een aantal radio-
uitzendingcn (over de grociende tendens tot bet gebruik
van geweld, over de processen in Burgos en Leningrad)
of vrocg de stichting Socrates om bepaaidc onderwerpen
in studic te nemen.

Contacten met de overheld
Zowel formeel als infornieci varen cm in de versiagperio-
de frequente contacten met de overheid. Nadat bet boofd-
bestuur in de vorige verslagperiode tcvergeefs bij de mi-
nister van binnenlandse zaken heeft trachten te bcwerk-
stelligen dat bij de registratie voor bet bevolkingsregister
voortaan het behorcn tot een genootschap op gecstciijke
grondsiag een soomtgelijke vermelding zou krijgen iis het
behoren tot een kerkgenootschap, heeft bet hoofdhcstuur
zich nogmaais op deze materie beraden. Onder handhaving
van bet ingenomen standpunt heeft bet hoofdbestuur te
kennen gegeven het niet te zullen hetreuren indien, gezien
bet privékarakter ervan, vermelding van godsd!enst eq.
levensbcschouwing uit de bevolkingsboekhouding zou ver-
dwijnen. Dc minister heeft hicrop afwijzcnd gereagecrd.
Beraad over deze afwijzing moet nog plaats vinden.
Een andere zaak die tot reactie noopte was bet memoran-
dum van bet rninisterjc van cuitutir, recreatie en maat-
scbappeiijk werk ter voorbemeidiag van de wetgeving op
bet maatschappelijk en cultureel welzijn. De tendens tot
regionaliseririg en daardoor tot uitschakeling van de Ian-
dclijk inspiratieve bcwcgingen, alsmcdc de potcntiële onder-
waarderinq van de overheid tegenover rcprcsentanten van
bet particulier initiatief stuitten bj bet boofdbestuum op
verzet. Dit standpunt is er kennis van bet ministeric ge-
bracht.

Contacten met humanistlsche organisatles
Dc contacten met aadcre humanistische organisatics warcn
vcclvuldig en goed. We vermelden de contacten met bet
Humanistisch Instituut voor Ontwikkclings Samenwerking
(i-JIVOS) en bet I-Iumnanistisch Thuisfront, Het Vcrhond
is vertegeriwoordigd in de besturen van de Humanistiscbe
Stichting voor Huisvcsting Bcjaarden, van de Leopold
Schwarz-sticbting, bet \Verkfonds \Veezenkas, bet Hu-
mnnistisch Centrum ,,Mcns en \Vercid", het 1-lumanis-
tisch lnstituut voor Sociaal Ondcrzoek en bet Humanis-
tiscb Thuisfmont.
Oak in bet bestuur van bet Humanistisch Jongeren Sen-
trum (HJS) beeft bet Verbond cen vertegenwoordiger:
mncvrouw E. L. Sleeuwenhock-Hajek. boofdbcstuurslid.
Maar dat is bij lange an niet bet enige contact tussen de
H.J.S. en bet Verbond. Het H.J.S. doet nice in vcrschil-
lende werkstichtingcn, getuige bet z.g. HASH-project, een
co-productie van de H.J.S. en de Stichting Vorming.
Dc samenwerking met HUMANITAS wat hetreft de bu-
reaus voor ]evens en gezinsmoeilijkheden werd in de ver-
slagperiode helaas bcëindigd. omdat Humanitas zich op
het standpunt stcide dat onze bureaus niet langer bet pre-
dicaat ,,humanist isch" moesten voeren maar •.algemeen".
Overigens is onze samenwemking met Humnanitas, by. in
de H.S.H.B. prettig en constructief gebieven.
Dc contacten met de IHEU, International Humanist and
Ethical Union bieven voortreffelijk al was bet niaar door
de officiële verbondsvertegenwoordigers in bet !HEU-
bestuur, prof. dr. J . P. van Pmaag en prof. dr. W. van
Dooren.

Andere contacten
Birinen het Contactorgaan van Levensovertuigingen on-
derhicid bet Verbond contact met de R.K.-kerk. de Al-
gemenc Doopsgezinde Sociëteit, de Evangeiiscb-F.uthemse
Kerk en de Centrale Conimissie voom bet Vrijzinnig Pro-
testantisme.
Het Verbond was vemtegenwoordigd in het comnité Vre-
dcsweek en in bet comité dat ter gelegenheid van 25 jaar
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bevrijding projecten selcctccrde on middelen zocht om die
projecten te helpen uitvoeren. Sedert kort bestaat con-
tact met de homouielenorganisatie C.O.C. Het Verbond
onderhoud ecu inforniecl contact met de Werkgroep 2000.
Op uitnodiging van het Pastoraal lnstituut van de Ne-
derlandse Kerkprovincie van de R.K.-kerk is het Verbond
officiëel vertegenwoordigd in de commissie Dc plants
van de levensbeschouwing in de welzijnsbevordering.

Radio en Televisle
In de verslagperiode brachten wij op de zondaginorgen
steeds radiouitzendingcn van 15 minuten. Dc tckvisie-
zendtijd bedroeg in totaal 195 ininuten per mar, nader
ingedeeld in overleg met de N.O.S. Uit ondcrzoekingcn
is gcbleken dat de luistcrdichtheid van de radio-uitzen-
dingen variëerdc tussen de 250.000 en 500.000 luisteraars.
De 8 televisieprograinmas in 1969 on de 7 in 1970 bereik-
ten een publiek van 500.000 tot 750.000 kijkers.

Organisatle
Eind 1969 fuseerden de gemeenschappen in Den Haag
tot één gemcenschap; eind 1970 gebeurde datzelfde in
Amsterdam. Voorts word in de verslagperiode de gemeen-
schap Gorredijk opgeheven, zodat het aantal gemeenschap-
pen thans 72 bcdraogt. Het merendeel van doze gemeen-
schappen is actief. De belangstelling voor bijeenkomsten
liep duidclijk terug.
Eind 1970 bcstondcn er werkgroepcn in Capelle nan de
Ijssel, Culemborg, DelIziji, Hoogeveen, Huizen, Spijkenis-
se, Tilburg, Venlo, Wcesp on Woerden. Dc informatie
aan de wcrkgroepcn is thans in zoverre verbeterd, dat
zij dezelfde informatie verstrekt krijgen als de gemeen-
schappen.
In 1969 en 1970 vcrdcn drie maal reqionaic kaderconfe-
renties gehouden. Dc cerste inaal gcschiedde dat gclijk-
tijdig in Utrecht on Zwolle waarbij de laatste notas
van de beleidsnota ter discussie stonden. Begin 1970 word
een serie van drie conferenties gewijd aan het vormings-
werk en de kadervorming. Een derde seric conferenties,
eind 1970, krccg cen nieuwe naarn nice: regionale kennis
concentraties, waarbij in een nieuwe disc ussietechnick (on-
der leiding van mr. J . M. Kramer) het ,.aanbod van een
gemeenschap word geInventariseerd. Hot ledenblad IN
en OM verschcen in 1969 met 7 nummers. Th. W. Polet
die bet bInd dertien jaar verzorgde drocg de redactie met
ingang van januari 1970 over ann Jan de Leede. In 1970
verschcnen 4 nummers van IN on OM plus een z.g. voor-
zittersbrief, een nieuwe vorm van informatie.
Het blad KADER verscheen in 1969 drie maal. Daarna
verschecn het door gebrek ann tijd, onderwerpen on au-
tours niet meer.
Een andere vorm van cornmunicatie met de leden vorm-
den ongetvijfcld de regionale discussiedagen in het your-
jaar van 1970, waarbij bet hoofdtheina gevormd word
door de vraag ,,Moet het Humanistisch Verbond in maat-
schappelijke vraagstukken partij kiezen? De verschei-
denheid nan nlcningen word geInventariseerd en vervol-
gens ook in IN en OM gepubliceerd. Experimenten als
doze discussiedagen achtte bet hoofdbestuur zeker voor
herhalinq vatbnar.
Het Verbond kampt nog steeds met cen groot ledenver-
loop, waarbij thans bovendicn ecu lichte achteruitgang in
bet totaal aantal leden mcrkbaar is. Telde het Verbond
in 1968 flog 15.417 Icden, per ultimo 69 was dat 15.174
en per ultimo '70 een aantal van 14.964. Samen met het
Humanistisch Instituut voor Sociaal Onderzoek speurt
bet hoofdbestuur naar de oorzaken van doze teruggang en
naar de oorzaken van het betrekkelijk snelle ledenver-
loop.

Nu bovendien in de loop van de verslagperiode een der
verbondsieden een becirag van f 250.000.— beschikbaar
heeft gesteld your ecu ledenwericainpagne, heeft het
hoofdbestuur het wenselijk geacht ecu speciale commissie
to belasten met bet opzettcn van ecu verantwoorde Ic-
denwerfcampagne. Doze commissie bestond nit E. Mees-
ter (voorzitter), J . Pasman (secretaris), prof. dr. G. A.
Kooy, mr. J . M. Kramer en Th. W. Polet (leden). Bind
1970 bracht doze commissie ecu eerste rapport uit, waar-
bij met name word aangeduid dat ecu ledenwerfcampagne
weinig zinvol zou zijn, wanneer zij los word gezien van
een hcroriëntcring op wat het Humanistisch Verbond zijn
(nicuwe) leden to bicdcn heeft.
Op I januari 1969 bedroeg bet aantal syinpathisanten 744.
In 1969 on 1970 kwarnen er nog eens 113 bij, maar vielen
Cr 130 of, zodat bet saldo nan sympathisanten per cind
1970 717 bedroeg.

Wetenschappelljke StEchiing Socrates
Leerstoelen
Uitbreiding van het aantal icerstoelen - thans twee: Delft
(prof. dr. W. van Dooren) en Leiden (prof. dr j P. van
Praag) - is ook in dezc vcrslagperiode niet geslaagd.
Universitaire struhbclingen stagneren reeds enige tijd de
vestiging van een lektoraal in dc sociologic van de nict-
godsdienstige levensbeschouwingen (R. U. Utrecht).

Secties en commissies
Ann de vier wetenschappclijke secties van de stichting
(sociaal-pedagocjische, juridische, sociaal-wetenschappe-
lijke en medische) is thans een vijfde tocgevoegd: de f i-
Iosofische sectie. Overwogen wordt over to gaarl tot de
instelling van ecu tcchnologische sectic.
De volgende onderwerpen vormcn of vormden een studio-
object: geestelijke opvoccling in gezinsverband (ondcrwerp
voor een voorjaarsconfercntie), huinanisme en geweld
(cindrapport wordt thans geschrcven), cchtscheiding (ecu
rapport word medic, 1969 gepubliceerd). functioncring
van de democratic (nog in studie), Medisch ethische
vraagstukken (werden als persoonlijke bijdragen gepubli-
cccrd in Rekenschap). abortus-provocatus (cindrapportage
wordt thans vcrricht), grondrechten (nog in studio).

Conferentles
In de verslagjaren verden in chronologische volgorde de
volgende algemene en beroepenconferenties gehouden:
Jcugd in vCrzet tegen het ondcrwijs. Iijden en begeleiden,
vcrvreemding door experiment in de kunst, strafrecht en
seksualitcit, symposion over de angst, de vrijheid en me-
ningsuiting bcdreigd?, implikaties van het gebruik van
soft drugs.

Pu bi I catles
Naast de gebruikelijke verschijning van Rekenschap ver-
schcnen in de verslagjarcn twee nieuve rappoi-ten, uit-
gegeven door W. P. van Stockum. Het rapport Echt-
scheiding vormde de bijdrage van humanistische zijde nan
de gedachtenvorming die resulteerde in ecu nieuw wets-
ontwerp. Voortvloeiend uit de najaarsconferentie van
1969 verscheen bet rapport Strafrecht en seksualiteit.

Stichting voor Geestelijke VoIksgezondheld
Doze stichting word in november 1969 opgericht. Haar
doelstcllingcn zijn o.a. de bcvordcring van ecu zo groot
mogelijke samnenwerking met andere instellingen voor de
geestelijke volksgezondheid, zo nodig het oprichten on
in stand houden van instellingen voor de geestclijke yolks-



gezondheid tact een lminanistscbe signatuur, coördinatie
van humanistiscbe activitciten OP het terrcin van de gees-
telijke volksgezondhcid en bet onderhouden van contacten
met de aangcsloten organen. En dat zijn clan de bege-
leidingscomrnissics voor actviteiten die vanuit bet Hu-
manistiscb Verbond op bet gebied van de g.v. in de 'icr-
schillende sarnenlevingsverbanden worden ontplooid, t.w.
de geestelijke verzorging in dc strijdkrachten, bij dc in-
richtingen van justitic, de g.v. in Rijnmond, IJmond, zie-
ken- en hejaardentehuizcn. voor studenten, en de corres-
pondentickring voor huwelijkscontacten. Ook ressorteert
onder deze stichting de Contact Cominissic Geestelijke
Vcrzorginq.

Contacten
Dc stichting heeft in de loop van baar betrekkelijk korte
bestaan cen fijn net van contacten weten te leggc'n. Intern
by. naar de Stichting Socrates waarmee zij veel samen-
werkt, maar ook extern naar de ministerics van Defensie,
J ustitie en Verkeer en V%Taterstaat, of - in de particuliere
sfcer - met bet Algemeen Centraal Bureau voor de Gees-
telljkc Volksgczondheid. met de Nationale Federatie, met
een twintigtal orclanisaties waarmce cind 1970 de Stich-
ting ,.HuIp bij Ongewenste Zwangerschap' werd opge-
richt.

Gewetensbezwaarden miuitaire dlenst
In totaal orientecrden zicb in de verslagperiodc 39 men-
Sen omtrcnt de mogeli j kheden en consequenties van vrij-
stelling wegens gcwetensbezwaren.
Dc begeleidinqscommissic ovcrlcçjdc met bet bestuur van
de Doopsgczinde Vredesgroep over de opzct van regionale
conferenties voor gewctensbezwaarden in het zuiden van
bet land.

Huwelljkscentacten
Nadat in 1968 besloten was om te komen tot ceo cen-
trum voor huwelijkscontacten, beeft ceo dergelijke opzct
in 1969 zijn beslag gekregen. Dc perspectieven voor bet
Landelijke Centrwn Huwclijkscontacten (waarin thans
sarncngegaan wordt met andere lcveosbeschouwclijkc con-
tactburcaus), lekcn nan bet cind van de vers]agperiode
gunstig. J . Bijleveld en nir. A. Warburg vormen de af-
vaardiging van bet Humanistisch Verbond in het nicuwe
bcstuur van bet L.C.H.

Oeestelijkeverzorglng bill Hoogovens
Dankzij subsidies was het mogelijk per I juli 1970 bij
de Hoogovens ceo eerstc raadsman in de industrie ann te
stellen. Naast een bijzondcr uitgcbreide kennismakincj en
oriëntatie in bet bedrijf werden in de eerstc periode circa
50 gesprekken gevoerd die nan te merken waren als per-
soonlijkc gccstelijke verzorging.

Geestelljke verzorglng voor gedetineerden
Met inbegrip van de centraal gccstclijk raadsinan bij dc
inrichtingen van justitie, de geestclijk raadsman in alge-
mene dienst en de administratieve medewerkstcr op bet
bureau van de centraal geestelijk raadsinan waren vijftien
functionarissen in volledige dienst verkzaarn op het ter-
rein van de hunianistische geestelijke verzorging voor ge-
detineerden. Deze full-time gecstelijk raadsliedcn bereik-
ten ongeveer 27% van de gestichtsbevol king. Van het
totaal cantal gedetinccrcicn is omstreeks 22% systematisch
geestelijk verzorgd. Het werk van de gccstclijke raads-
lieden is in bet algemeen gesproken volledig geaccepteerd.

Geestetijke verzorging voor militairen
Het aantal deelnemers nan de g.v. voor militairen bedroeg
per 31 december 1970 ruim 6.300. hetgeen 300 méér is
clan per dezelfde datum in 1969. Het nantal raadslicden
bcdrocg cind 1969 tien. In de loop van bet jaar kwamen
er twee raadslicden bij, terwijl inmiddels al weer bericht
van de minister is ontvangcn dat per april 1971 wederom
twee raadslieden kunnen worden aangesteld, zodat het
aantal clan tot 14 gestcgen zal zijn. Daarnaast werken in
bet Coornherthuis nog twee vormingsleidcrs. Verwacht
wordt dat te Amcrsfoort en Schaarsbergen nieuwe bu-
reaus gcopcn kunnen gaan wordcn. Vcrder kan een om-
vangrijk vormingsprojcct gcstart worden op de SROKI,
school voor reserve-officieren en onder-officieren van de
Infanterie, te Ermelo.

Gee.teiijke verzorglng en .amenieving-
opbouw In het Rijnmondgebied
In de verslagperiode werd 452 manl een beroep op de
functionaris gcdaan, hetgeen uitmondde in circa 1.300 ge-
sprekken. Dc gesprckken tact personen onder de 25 jaar
(15%) gingen vooral over verhoudingen binnen bet ge-
zin, verloving, het conflict tussen ideaalbeeld en \verke-
lijkbcid van de samenleving en verkenning op bet gebied
van de levensovertuiging. Bij de leeftijdsgroep van 25-45
mar die een beroep op de gcestelijke verzorging deed
(30%) betrof bet nieestal opvoeding, sexualiteit, huwelijk,
fainilieverboudingen en existentiëlc vragen. In de oudere
lecftijdsgrocp (55%) waren de problemen eenzaamheid, de
boucling in de snel veranderende maatschappij en de
snelle wij:igincj van bet normenpatroon de meest voorko-
mende gespreksonderwerpen.

Stichllng voor HumanlstIche Vorming
Het bestuur van deze stichting werd op 22 september 1969
geinstalleerd. Dc bestuursvcrgadcringen waren openbaar
wet inspraak. Naast enkele H01-cursisten namen vooral
I-ijS-vertcgenwoordigcrs en bun functionaris vele malen
ann de besprekingen dccl.
Het HVO maaktc ceo moeilijke periode door. In het
voortgezet onderwijs is bet, samen met bet godsdienst..
ondrwijs, practisch buiten de deur gewerkt. Alleen aan
pedagogische academies florccrt het nog enigermatc. In
bet basisonderwijs komt bet HVO op gang. Het ziet er
naar uit dat hier belangrijke uitbreidingsmogelijkhcden
liggen.
Ook bet gcspreksgroepenwerk heeft het niet gemakkeiijk.
Dit verk vie] achterecnvolgens onder verschillende, yank
toch al zwaar tot overbelaste functionarissen, wat het ge-
heel niet ten goede kwam. Tcrecht hebben verschillcnde
gesprekslcidcrs hiertegen bczwaar gemaakt. Het zal tot
de bestuurstaken beboren de mogelijkheden op dit terrein
te bekijken.
In bet voorjaar van 1970 startte dc nieuw bij de stichting
in dienst getreden functionaris bet HASH-project (Huma-
nisties Aksie Sentrttm Holland). Het is een kind van sa-
menwerking tussen de stichting vorming en bet H.J.S.:
kort maatschappij-kritisch cursuswerk in cen eigentijdsc
vonn. Hash is vrijwcl overal een succcs.

Stichting HumanislIsch Opleldings-
instltuut (HOl)
Omdat bij de herverdeling van bet H.V.-takenpakket de
kadervorming nan het HOI was opgedragen en ceo nieuwe
subsidic-aanvrage voor de beroepsopleiding op stapel
stond, waren er nicuwe statuten nodig. Daarin is bet dod
van deze stichting als volgt omschreven: a. de stichting
stelt zicb ten doe bet verzorgcn van opleidingen voor
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verktcrreinen die uit Huinanistisch gezichtspunt van groot
helang voor de samenleving zijn en waarin bestaande op-
leidinqen niet of onvoldoende voorzien, waarmcc tevens
kan worden voorzien in dc behoefte aan opleidinç j voor
hunianistische geestclijke raadslieden en vormingsleiders;
b. tweede doel van de stichting is het verzorgcn van een
kadervorming die mede kan dienen voor de vorming en
training van het vrijwillig kader van bet Humanistisch
Verbond. Doze doelstelling geeft een bclangrijk deel van
de problernatiek veer waarvoor de stichting in de ver-
slagperiode stond: bet zoekcn naar wegen om de decltank
van bet FIOl zowcl naar huiten als naar binnen goed to
vervullen.
In de vershigperiode ontvingen zes examinandi het HOl-
diploma. Twee studentes van de Rotterdamse pedagogi-
sche academic ontvingen bet diploma vorniingsleidcr bij
bet H.V.O., bovendien werd dit diploma uitgercikt ann
cursisten van de applicatiecursussen, t.w. in Amsterdam
14, in Den Haag 8, in Heereveen 4, in Wageningen I on
in bet Gooi 3.

Humanistiach Centrum voor
Vredesvraagstukken
Dc motivering tot oprichting van dit centrurn als een
van de werktichtingen van bet Humanistisch Verboncl is
de gewcnste aandacbt vanwege de humanistische bcweging
ann bet fundamentele vraagstuk van oorlog en vrcdc ceo
steviger basis to geven. In 1963 al wces Van Praag or op
dat ,,Er (is) gcen practisch vraagstuk dat bet I-lurnanis-
tisch Verbond zo veelvuldig en diepgaand beeft bezig-
gehouden ails dat van oorlog on vredc."
In de schriftclijke prescntatie naar buiten stelde dc nieu-
we stichting: ,,Een gefundeercic positiebepaling op dit ter-

rein vCreiSt een meer permanente bemocienis.'

Het voorlopige bestuur kwain voor de eerste maal bijeen
op 10 september 1969. In de loop van de verslagperiode
werd dit gezelschap uitgebreid en clefinitief geformeerd.
Ann bet einde van de verslagperiode bestond de zeker-
heid dat per 1 januari 1971 drs. F. P. janzen als functio-
naris in dienst zou treden.

Stichtlng Steunfonds Praktlsch Humanisme
In 1969 boekte bet Steunfonds ceo netto-rcsultaat van
1113.247,—. Over 1970 was dat 1180.906,—. Vooral 1970
was ceo verrassend good mar, maar daarin niag overigens
voor de komende jaren geen beloftc worden gezien. Dc
prognose voor 1971 is 1159.000,—.
Hot nantal contrihuanten in de kring van lcden van bet
Verhond on abonnecs van Verbondsperiodiekcn is circa
7.800 (van de circa 16.000 adressen). Buiten deze kring
bedroeg bet nantal contribuanten 5.963 (eind 1969) en
7.667 (cind 1970). Van groot belang is de toename van
het bcdrag dat jaarlijks via periodieke overschrijvingen
ontvangen wordt: f 35.000,— in 1969 en f 60.000,— in
1970. Deze inkomsten geven het werk van de Stichting
een ineer stabiel karakter.

Stichting Humanistieche Pers
Fen groot dccl van de aandacht van bet Stich tin gsbestuur
word opgeëist door het vccrtiendaags orgazin van bet
Verbond, zowel inhoudclijk als financieel. Opneming van
bet Woord van dc Week in een nan nIle ledcn toe to
zenden bind, samenhangend met cen nieuwe presentatic.
hebben vele inalen punt van bespreking uitgemaakt.
Dc slecbte financien inaakten uitvoering van de plannen
echter onmogelijk.
Wel word een nieuwe presentatie van bet Verbondsor-
gina bereikt in de vorm van de Humanist.

TOEGANG TOT NET KONGRES NIEUWE GEMEENSCHAP
VOOR BELANGSTELLENDEN 	 OPGERICHT
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KONGRESAGENDA
Het prograinma voor bet kongres ziet
Cr als volgt uit:
zaterdag 22 mci:
10-18 uur kongreszittingen, ondcrbro-
ken door een gczamcnlijkc lunch
18-20 uur diner op eigen gcicgenheid
20-23 uur verschillendc korte kuitu-
rele programma's.
zondag 23 mci:
10-13 uur uitvoering van bet toned-
stuk .,Baas hoven bans" door de to-
acclgroep Centrurn met nabespreking
13-14 uur gczameniijke lunch
14-17.30 uur kongrcszittingcn.
Dc agenda voor de kongrcszittingen
luidt als volgt:

I. Opening
II. Vaststelling afvaurdiging van de

gemcenscbappen, mcdedclingen
III. Notulen kongres 1969
IV. Tweejaarlijks versing van de

sckrctaris
V. Financjële versiagen over 1969

en 1970
VI. Diskussie over de beginselver-

kiaring
VII. Kongresvoorstellen

VIII. Diskussie over ledcnwerf-akti-
vitciten

IX. Begrotingen over 1971 en 1972
X. Verkiezingen

XI. Bestuursovcrdracht
XII. Sluiting

Beiangstcilcnden niet-afgevazirdig-
den kunnen bet kongrcs bijwoncn mits
zij zich hiertoc van te voren opgevcn
nan bet Centraai Buro te Utrecht en
een bedrag van f 7,50 per dag beta-
fen voor de consumpties on de lun-
ches. Beiangsteliendcn kunnen zich
aunmelden tot 10 mci a.s. Zij ontvan-
gcn dan ceo toegangsknart on cen be-
perktc kongresmap. Zondcr toegangs-
kaart kan niemand tot bet kongrcs
worden toegciaten.

AMENOEMENTEN OP DE
KONGRESVOORSTELLEN

Op de kongrcsvoorstelien. die zijn
gcpubliceerd in bet vorige nuinnier
van In en Om zijn door cen zestal ge-
meenscbappen aniendementcn ingc-
diend. Deze amendementen hcbben in
hoofdzaak betrekking op het voor-
stel tot wijziging van de contributie-
afdracht aan bet hoofdbestuur.

Op 24 februari jl. vond de oprich-
tingsvergaderinq plaats van de ge-
meenschap I IOOGEVEEN en am-
streken. Na cnige jarcn van opbouw-
vcrk kon thaws worden overgegaan
tot vorming van cen zelistandige
gcmeenschap onder Iciding van ceo
enthousiast bestuur. In aanwezighcid
van tweeëntwintig mensen en in den
bijzonder çjezellige zaal maakte de
nicuwe gcmeenschap ceo goede start,
vaarbij uitvocrig aandacht word be-

steed non de inhoud on betekenis van
bet werk van bet Humanistisch Ver-
bond,

GEVOELIG VERLIES VOOR DE
GEMEENSCHAP MAASTRICHT
Door bet wat onregelmatige vcrschij-
neri van dit bind kan pas in dit num-
iner melding worden gemaakt van bet
overlijden van de beer G. Dorenbos
te Maastricht. Dc heer Dorenbos was
dc laatste jaren secretaris van de ge-
meensehap Maastricht en secretaris
van bet gewest Limburg. Daarvoor
heeft hij ook in andere functies en op
andere plaatsen zeer veel jaren cen
hijzonder aktief aandcei gehad in de
opbouw van bet Humanistisch Ver-
bond. Hij Iecft in onze herinnering
voort als een inspirerend man.



EKSPERIMENT IN VRIJHIID

HUMANISTISCH JONGEREN
SENTRUM

Het Humanistisch Jongeren sentrum
organiseert in de zomer van 1971 Va-
kantiekampen voor kinderen en jon-
geren van 10 t/m 18 jaar.
Er worden dit jaar de volgende zo-
merkampen gehouden:

2 kinderkampen met 25 dcelnemers
van 10 t/m 12 jaar.
Dcze kampen vorden gehouden in
Rilssen (bij Deventer) van zaterdag
26 juni tim zaterdag 3 juli en van
zaterdag 31 juli tim zaterdag 7 augus-
tiis prijs 1110,—.

2 jongerenkarupen met 25 deelnemers
van 13 t/m 15 jaar.
Dcze kampen worden gehouden in
Renesse (Zeeland).
van zaterdag 26 juni t/m dinsdag 6
juli en van
woensdag 28 juli tim zaterdag 7 au-
gustus. Prijs f 125,—.

1 eksperimenteel kamp voor jongeren
van 16 tim 18 jaar.
Totaal 15 declnemers.
Dit kamp moet door de deelnemers
zeif geheel van de grond qeholpen
worden tijdens voorbereidende werk-
zaamheden (bijeenkomsten).
We weten er dus nog niets over!

Wie voor deze zoinerkainpen belang-
stelling heeft, als deelnemer of leider
of leidstcr, kan zich opgeven bij:
H.J.S.

Postbus 4098
Amsterdam

DE CENTRALE
KONTRIBUTIE-INNING
Dc centrale kontributic-inning is cind
maart van start gcgaan en dat heeft
inmicidels geleid tot een grote stapel
giro-ovcrschrijvingen op bet Centraal
Bureau. De eerste ervaringen geven
aanleiding tot het maken van de vol-
gende notities:
- Op de girokaart is ingevuld uw

ons bekcndc jaarkontributie over
bet vorige jaar. Er is geen enkel
bezwaar tegen dit bedrag te ver-
hogen. Integendeel.

- Velen vergeten de achterzijde in
te vullen, waarop u kunt aangeven
of u per jaar, halfjaar of kwar-
taal wenst te bcta!en.
Wilt u op de girokaarten geen
hijzondere mededelingen plaatsen?
Door de mccbanische verwerking
worden uw mededelingen name-
lijk niet gclezen.
Willen de penningnieesters van de
gerneenschappen - voor zover
zuiks nog nict gcheurd is - met

grote spoed opgave verstrekken
van de kontributies over 1971, die
zij reeds hcbben ontvangen?

- Sommige bejaarde leden blijkcn
wat macire tc hebben met bet ver-
werken van de verschillende ac-
ccpt-girokaarten voor nbonne-
menten. kontributies, giften, enz.,
die zij van hunianistiscbc instan-
ties ontvangen. Wij zullen na-
gaan of bier icts ann kan worden
gcdaan maar kunnen hen op dit
moment niet meer aanbieclen clan
onze verontschuldigingen voor de
overlast, die gepaard gnat met de
invoering van dit nicuwe systcctn.

KONFERENTIE VAN GE
STICHTING SOCRATES
Op 2 mci a.s. organiseert de Stich-
ting Socrates in Arnersfoort een kon-
ferentic over een belangrijk aspect
van de ondcrwijsproblematick.
Ondcr de titel OUDERWIJS zal cen
gedachtenwisseling pinatsvinden over
de rnogelijkheden van participatie van
de ouders aan bet basis-onderwijs.
Inleiders zijn: Prof. dr. P. Thoenes
en drs. J. J. Peters. voorzittcr Prof.
dr. W. Brandenburg.
Deelname alleen na voorafgaande op-
gave ann de stichting, Oudegracht
152 te Utrecht, tel. 030-24641.

ENKELE BEMOEDIGENDE BRIEVEN

Ann bet Hoofdbestuur van bet Humanistisch Verbond.
t.a.v. de Heer M. G. Rood.
Postbus 114
UTRECHT

s-Gravenhage. 10 februari 1971

Geachte Heer Rood,
Onder verwijzing naar Uw balfjaarlijkse ,.samenvattingsbrief' van februari
1971, vaarin U om suggesties vraagt, dccl ik U bet volgende mede.
Bovenvermelde brief doorlezende trof mij Uw mededeling onder punt 2, C.
Hieruit blijkt dat bet Humanistisch Verbond bet net zo ,,berocrd' doet, als de
meeste kerkelijke organisaties die eveneens in zorgelijke financiële omstandig-
heden verkeren.
Humanisten zullen toch ook geen ,,woorden" mensen worden?
Zij hebben toch een ,,levend" ideaal?
Of zouden zij en bun idcaal ook ,,dood zijn?
Nee toch....
Dat het aanvatten van nieuwe taken de eerste 2 jaar niet mogelijk is en dat
nota bene in bestaande aktiviteiten gesneden moet worden, vind 1k een zeer,
zeer trieste zaak. Hurnanisten mogen m.i. hier niet zonder meer aan voorbij
gaan.
Het te bcgrote tekort over 1970 ad f 160.000.— (aan een vermoedelijke waar-
held heb ik stoffelijk en geestelijk zo weinig) kan ik persoonlijk bclaas niet
neertellen, maar ruim 14.000 leden kunnen dit echter wel en hierbij zou 1k
nile leden het volgende willen verzoeken: Stort voor 20 mci 1971 (strcefdatuin
joist voor het congres) cen bedrag van f 10,— (als U jets meer kunt betalen,
graag ... ) op bet U welbekende gironummer 304960 tn. van bet Huinanistisch
Verbond, Utrecht, onder het motto: ER IS GEEN TEKORT.
Mijn bijdrage ad. 115,— is heden op Uw giro 304960 onder bovenvermeld
motto gestort.

Heer Rood ik wens U en het Hoofdbestuur heel veel sterkte en sukses. 1k
hoop dat U op bet congres kan mededelen dat het jaar 1970 door humanistische
daden in 1971 geen tekort lacer heeft.

Met vriendelijkc groeten,
P. Recourt

Apeldoorn. 14 februari 1971
Centraal Bureau Hum. Verbond,
Oudcgracht 152,
Utrecht

Mijne Heren,
Het bcstuur van de gemeenschap Apeldoorn heeft besloten dat de contributie-
afdracht over 1970 in overeenstcmming dient te zijn met het werkclijk ont-
vangen contributiebedrag.
Daar laatstgenoemd bedrag hoger is clan dat van de aanslag 1970, is heden
f 466,38 als extra afdracht aan U overgemaakt.

Nninens het bestuur,
S. IJ. Kuiper, penningmeester
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