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Het is geen verontrustend hoog getal, die bedankjes. Ze komen elke 
maand op de rapportagelijst van het Centraal Bureau voor; drie ge-
tallen: overleden, vertrek naar het buitenland en andere redenen. En 
om die laatsten gaat het in hoofdzaak, want wat beweegt mensen om 
te bedanken voor een organisatie waarvan ze in volkomen vrije wil 
en naar mag worden aangenomen met enige overtuiging, lid zijn ge-
worden. Om dat te weten, er achter te komen wat die „andere rede-
nen-  zijn, heeft het hoofdbestuur opdracht gegeven aan het Humanis-
tisch Instituut voor Sociaal Onderzoek om daarnaar een onderzoek 
in te stellen. 
Met de hulp van enkele gemeenschappen is dat onderzoek inmiddels 
uitgevoerd en de resultaten zijn er. Onze functionarissen hebben er 
kennis van kunnen nemen uit een artikel in Kader van augustus j.l. 
En ze hebben een reeks van redenen van bedanken opgesomd gezien, 
die soms merkwaardig met elkaar in tegenstelling zijn. Maar . werke-
lijk opzienbarende en duidelijk omschreven motieven komen er ook 
dit keer weer niet uit te voorschijn, het is allemaal wat vaag, weinig 
principiëel, dikwijls niet ter zake doende. Wellicht zitten de mensen 
die heel overtuigd voor het lidmaatschap hebben bedankt in de cate-
gorie, waarvan het rapport zegt dat de redenen niet bekend zijn. 
Daarmee wil niet gezegd worden, dat wie bedankt daarvoor geen, 
naar zijn eigen inzicht heel overtuigende motieven heeft. We krijgen 
nog al eens van die brieven in handen, waarin men opsomt, wat er 
allemaal in dat Verbond niet deugt en waarom men er zich niet thuis 
voelt of teleurgesteld is. Soms wordt ons gevraagd deze hartekreten 
in dit blad op te nemen, waarop altijd weer afwijzend beschikt dient 
te worden, omdat dit orgaan daarvoor niet bedoeld is. In en Om is 
een mededelingenblad, het vermeldt zo goed mogelijk allerlei gebeur-
tenissen en zaken die voor de leden het weten waard zijn. Naar het 
inzicht van de redaktie althans, elke lezer mag er anders over denken 
en vinden dat wat er in staat hem geen snars kan schelen. Het wordt 
dan wel enigszins bedenkelijk als men gaat klagen dat er zo weinig 
gebeurt in dat Verbond of dat het niet naar buiten treedt en in een 
klein kringetje ronddraait. 
In de laatste nummers hebben we bij voorbeeld melding gemaakt van 
naar ons inzien nogal belangrijke zaken. Het hoofdbestuur heeft in 
het openbaar zijn mening gegeven over Vietnam, Griekenland, Tsje- 
cho-Slowakije en de pauselijke encycliek. Er zijn conferenties en 
rapporten geweest van onze wetenschappelijke stichting Socrates over 
echtscheiding, abortus provocatus, humanisme en arbeid en moderne 
litteratuur. Een bericht is verschenen over het op gang komende 
gesprek tussen humanisten van Oost en West. Vermeld werd de op-
richting van een humanistisch bureau voor adviezen bij ontwikkelings-
hulp. En dat is beslist nog niet alles. 
Maar ook bij ons is er, wat tegenwoordig genoemd wordt een kommu-
nikatiestoornis, of gewoon gezegd, men hoort te weinig of misschien 
wel te veel, en daardoor niet datgene wat men zou moeten horen. Het 
moeilijke punt voor ieder die iets heeft te vertellen is wel, hoe komt 
het over, neemt men er kennis van, wordt het onthouden en maakt 
men er gebruik van. Dat vraagstuk is ook in het Verbond niet op-
gelost en daardoor zullen we leden blijven verliezen die vinden dat er 
te weinig gebeurt. Wat we overigens met enige nadruk willen be-
strijden. 
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in zijn oktobervergaderingen verschil-
lende nota's, die aan de Verbonds-
raad werden voorgelegd. Deze nota's 
dienen tevens als basis voor afzon-
derlijke beleidsnota's die door het 
congres behandeld zullen worden. De 
agenda's voor de regionale conferen-
ties werden vastgelegd. Goedkeuring 
werd gehecht aan de aankoop van 
een pand door de federatie Den Haag, 
welk huis na verbouwing een centrum 
gaat worden. In het stichtingsbestuur 
zullen twee vertegenwoordigers van 
het hoofdbestuur plaats nemen. 

Getracht zal worden een „part-time" 
functionaris aan te trekken voor het 
contact met de pers en andere voor-
lichtingsarbeid. Van bijzonder veel 
belang was een diskussie over de 
noodzaak tot oprichting van een hu-
manistische stichting voor de gees-
telijke volksgezondheid. Aan een der-
gelijke instantie bestaat grote behoef-
te teneinde alle aktiviteiten op dit ge-
bied te bundelen en als tegenspeler te 
kunnen optreden t.o.v. confessionele 
instellingen. De diskussie hierover 
gaat voort. 

Gesproken werd eveneens over de 
bezetting van openvallende plaatsen 
in het hoofdbestuur, teneinde candi-
daten aan het congres te kunnen voor-
leggen. Het hoofdbestuur benoemde 
enkele vrijwilligers als raadslieden en 
leidsters van het ziekenbezoek. On-
derwerp van gesprek was eveneens 
een voorstel van de beheerscommis-
sie van De Ark over de verdere ex-
ploitatiemogelijkheden. De commissie 
acht het niet verantwoord door te 
gaan met de'tekorten, die jaarlijks op-
treden. 

Herhaaldelijk werd overleg gepleegd 
over de toekomstige behoefte aan 
medewerkers en de prioriteiten in 
verband met de ontwikkeling van het 
werk. Nagegaan wordt of sommige 
functies voor subsidiëring in aanmer-
king komen. De diskussie gaat ver- 
der 	 



INTERNATIONAAL 
NIEUWS 

Afrika 
In maart 1968 werd een humanisti-
sche groep gevormd in Botswana 
(Afrika). Sindsdien zijn er een aan-
tal goed bezochte bijeenkomsten be-
legd waarop het humanisme werd 
uiteengezet. Gezien de christelijke in-
doctrinatie op de scholen was de 
steun van de zijde der Afrikanen een 
verrassing. 

In Botswana bestaat grote behoefte 
aan opvoeding op het gebied van de 
gezondheid. Daarom besloot de Bots-
wana Humanist Association ook twee 
bijeenkomsten te organiseren waarop 
voorlichting gegeven werd over tu-
berculose en geslachtsziekten. Deze 
bijeenkomsten zullen ongetwijfeld nog 
door andere gevolgd worden. 

Perzië 

Sinds de zomer van dit jaar onder-
houdt de IHEU ook contact met een 
groep in Perzië, de Humanist Move-
ment of the Iranian People. Deze 
groepering wil zich ook met de poli-
tiek bezighouden. 

Marxisten 

De besprekingen van de IHEU met 
marxisten uit Oost-Europa die op 
gang gekomen zijn tijdens het Inter-
nationaal Filosofisch Congres in We-
nen, zullen indien enigszins mogelijk 
volgend jaar voortgezet worden op 
het eiland Korïnla in Joegoslavië. De 
belangstelling voor de bespreking in 
Wenen was groot. Er waren ± 70 
aanwezigen, toehoorders inbegrepen. 

Zweden 

Sinds de laatste Board vergadering 
heeft de IHEU ledenorganisaties in 
heel Scandinavië met uitzondering 
van Zweden. Tot nu toe was men er 
niet in geslaagd een humanistische or-
ganisatie in dat land op te sporen. 
Daar is nu verandering in gekomen, 
daar men kortgeleden contact heeft 
kunnen leggen met Feirbundet frir 
Religionsfrihet. De verdere ontwik-
keling der betrekkingen met de IHEU 
zal afgewacht moeten worden. 

Katholieken 

Niet alleen de dialoog met de mar-
xisten zal worden voortgezet, ook 
die met de rooms-katholieken. Met 
de vertegenwoordiger van het Vati-
kaans secretariaat voor de Niet-Gelo-
vigen, die als waarnemer het IHEU 
congres in Hannover bijwoonde, 
werd afgesproken dat de dialoog moet 
worden voortgezet. Na overleg is de 
datum vastgesteld op juni van het 
volgend jaar. De bespreking wordt 
dan gehouden in Milaan (Italië) en 
kan gecombineerd worden met de 
vergadering van het Dagelijks Be-
stuur van de IHEU. 

Rechten van de mens 

De IHEU was vertegenwoordigd op 
de conferentie over de rechten van de 
mens die in september door bij 
UNESCO en ECOSOC aangesloten 
internationale non-gouvernementale 
organisaties te Parijs gehouden werd. 

jongeren op de radio 

Er zal getracht worden om eenmaal 
per 6 weken de radio-zendtijd op de 
zondagmorgen door jongeren te la-
ten vullen met een eigen programma. 
Gevraagd wordt luitjes te luisteren 
en kommentaar te geven. 

uit de jongerengroepen 

De groep in Almelo funktioneert al 
vanaf 1965 in zeer informele vorm. De 
verhouding met de gemeenschap is 
heel prettig, dat bleek weer bij een 
gezamenlijk weekend in Nijverdal. 
Een succes was een bezoek aan het 
Duitse plaatsje Ulsen. 

Ook de Utrechtse groep werkt ple-
zierig samen met de ouderen, in de-
cember is er weer een ontmoetings-
avond. Het blaadje De Kelderblom is 
ter ziele, veeg teken. 

In Zaandam, Hoorn en Leiden weer 
pogingen een gespreksgroep van de 
grond te krijgen. Leiden heeft al eni-
ge jaren ervaring dachten we. 

Van Rotterdam, het glansnummer van 
de plaatselijke groepen een driedelig 
programmablad met alle plannen 
voor de komende maanden: vorming 
van groepen voor concert- en 
schouwburgbezoek; een eigen toneel-
groep, een bridgeclub, een gespreks-
groep en nog meer. En maar steeds 
nieuwe leden inschrijven. 

Amsterdam slaakt minder optimisti-
sche kreten. De belangstelling voor 
bijeenkomsten is maar heel matig, 
plannen zijn er overigens wel. Een 
klein groepje blijft toch maar vol 
houden. Er is een zaaltje op komst, 
zij het tijdelijk want het is in een rij 
huizen die afgebroken moet worden. 

Belangrijke uitgaven 

Twee boeken zijn in het Nederlands 
vertaald, die ongetwijfeld de belang-
stelling van vele humanisten zullen 
hebben. Het zijn „Waarom ik geen 
christen ben" van Bertrand Russell 
en „Religie zonder openbaring" van 
Julian Huxley. De prijs bedraagt voor 
het eerste f 12,50 en voor het twee-
de f 8,90. Men kan ze bestellen bij 
het Centraal Bureau van het Huma-
nistisch Verbond te Utrecht onder 
overschrijving op giro 30.49.60. 

Benoeming Dr. Thoenes 

Als hoogleraar in de sociologie aan 
de rijksuniversiteit van Utrecht is 
ons lid dr. P. Thoenes te Leiden be-
noemd. Hij doceert dit vak reeds aan 
het Institute of social studies in Den 
Haag. Dr. Thoenes is redactielid van 
Rekenschap en was o.m. voorzitter 
van de werkgroep ,,humanisme en 
arbeid". 

Het hoofdbestuur van het Humanistisch Verbond roept solli-
citanten op voor de funktie van 

VOORLICHTINGS-SECRETARIS 

Vereisten: journalistieke bekwaamheid en 
humanistische gezindheid. 

Het is een parttime werkkring met 
een honorering van circa f 6000,— p.j. 

Sollicitaties te richten aan de directeur van het Humanistisch 
Verbond, Postbus 114, Oudegracht 152, Utrecht. 

Op de enveloppe vermelden: sollicitatie. 

STICHTING STEUNFONDS 
PRAKTISCH HUMANISME 
AMERSFOORT GIRO 6168 



Woonplaats 

geft zich op voor het Centrum Humanistische Vorming tegen een 
contributie van f 10,— per jaar. 

Giro 608.468 

Handtekening: 

Datum: 

HUMANISTISCH VORMINGSONDERWIJS 

In het nieuwe schooljaar zijn een aantal vormingsleiders niet opnieuw 
gestart met het geven van humanistisch vormingsonderwijs. In de 
brugklassen bleek geen rekening gehouden te zijn met de opbouw 
van het lesrooster, zodanig dat er een mogelijkheid is binnen de school-
tijden, maar buiten het verplichte rooster godsdienstonderwijs en 
humanistisch vormingsonderwijs te kunnen geven. Enkele school-
hoofden vonden gelukkig toch een oplossing, terwijl anderen te ge-
bukt lijken te gaan onder de in werking treding van de mammoetwet. 
Gelukkig kon in een aantal andere scholen een start worden gemaakt. 
Voor het eerst werd begonnen in de kweekscholen te Apeldoorn, 
Den Haag en Groningen, soms alleen in de HAVO-top, in een enkel 
geval ook in de beroepsopleiding. Voorts kon worden begonnen in 
een MAVO-school te Weesp en Utrecht en zijn er enkele mogelijk-
heden in voorbereiding o.a. in een LAVO-school te Hengelo en een 
MAVO-school te Soest. Ondertussen gaan we rustig door met het 
opleiden van vormingsleiders op het Humanistisch Opleidingsinstituut 
of met behulp van applikatiekursussen. Toegang tot de applikatie-
kursussen hebben thans ook zij, die zich willen bekwamen voor de 
funktie van geestelijk raadsman/vrouw, gespreksleider of andere taak 
in het HV. 
Het realiseren van het HVO in de scholen is een moeizame zaak. 
Het tempo er van hangt vooral samen met de mate van inspanning 
die leden van het HV zich willen getroosten. Met alleen roepen om 
ons goed recht komt het Humanistisch Verbond er niet. Nu veel te-
genspel van konfessionele zijde is weggevallen zullen we de ons ge-
geven ruimte moeten gebruiken. Een zwaar drukkend probleem daar-
bij is ook het chronisch geldgebrek. Vele lezers van IN en Om zou-
den daaraan wel wat kunnen doen. Slechts ruim 2200 leden van het 
HV zijn kontribuant van het Centrum voor Humanistische Vorming 
(CHV). Dat levert een kontributiebedrag op van ongeveer f 22.000. 
Nog niet genoeg om één beroepskracht plus reis- en bureaukosten 
van te betalen. En eigenlijk zou er nu al een tweede kracht fulltime 
voor de organisatie van het HVO werkzaam moeten zijn. Ik schat 
dat voor twee beroepskrachten zeven tot achtduizend kontribuanten 
nodig zijn. Dat te bereiken lijkt me geen onmogelijke opgave. Vele 
leden zullen na een persoonlijk bezoek, waarbij een verzoek uitvoe-
rig kan worden toegelicht wel één tientje per jaar willen afstaan voor 
de humanistische geestelijke vorming. Zij die nu reeds een aanloop 
willen nemen kunnen het in dit blad afgedrukte aanmeldingsformulier 
inzenden aan het 
CENTRUM VOOR HUMANISTISCHE VORMING, 
Postbus 114 te Utrecht. 

J. Koops 

GESLAAGD!  

Het is een aantal kursisten gelukt met 
goed gevolg een applikatiekursus af 
te ronden waardoor aan hen een cer-
tifikaat voor voorlopig vormingslei-
der kon worden uitgereikt. 
Geslaagd zijn de dames: T. Buisman-
Groenendaal te Hilversum, J. C. Hol-
lema-Kriest te Blaricum, W. de 
Vries-de Jong te Hilversum, W. S. 
Rohde-Groenwoudt te Bussum, A. 
Tammes te Bussum en de heren: T. 
Verhuist en G. J. Vrieler te Bussum. 
Genoemde namen allen deel aan de 
Gooise applikatiekursus, die onder 
leiding staat van mevrouw 0. R. 
Varkevisser-de Boer. 

Van de Amsterdamse kursus slaag-
den de dames: L. de Ruyter-de Geit 
uit Veenendaal, A. C. van Vliet-v. 
d. Kaay te Amsterdam, N. Vrind te 
Amstelveen en de heren: H. T. Sie-
Dhian-Ho te Amsterdam en drs. H. 
T. Oosten te Amstelveen. 
De Amsterdamse kursus stond onder 
leiding van mejuffrouw drs. J. M. 
Hollaar. Hartelijk dank aan beide 
kursusleidsters, die zoveel van hun 
vrije tijd hebben gestoken in het be-
geleiden van de applikatiekursussen. 

Op zaterdag 12 oktober j.l. deden op-
nieuw een aantal onderwijzers in op-
leiding aan de Gemeentelijke Oplei-
dingsschool voor Onderwijzers en 
Onderwijzeressen te Rotterdam exa-
men ter verkrijging van de bevoegd-
heid tot het geven van humanistisch 
vormingsonderwijs aan lavo- en 
mavoscholen. Geslaagd zijn: Mej. M. 
Oordes te Rotterdam, Mej. P. de 
Stigter te Capelle a. d. IJssel, de he-
ren: G. Dijkman te Hoogvliet, B. 
Hoogwerf te Ridderkerk en R. de 
Vries te Slikkerveer. Alle geslaagden 
van harte gefeliciteerd. Veel dank 
aan de heer F. van der Made, die 
zoveel energie uiteindelijk resultaat 
zag afwerpen. 	

J.K. Ondergetekende 

Adres 	 
nieuwe kalender 

De kalender die het Humanistisch 
Verbond elk jaar pleegt uit te geven, 
heeft een heel ander aanzien gekre-
gen. Het nogal saaie uiterlijk is ver-
vangen door kleurige tekeningen; het 
formaat is gewijzigd en daardoor is 
de kalender ook geschikter om als 
wandversiering te dienen. Het ontwerp 
is van L. Frank, de teksten zijn bij-
een gezocht door P. Krug en dr. D. 
H. Prins. We zouden aanraden gauw 
te bestellen, men kan het bedrag van 
f 4,65 overmaken op giro 304960 
t.n.v. het Humanistisch Verbond te 
Utrecht. 



De expositie in Veendam 

Najaars- 
conferentie 
van Socrates 

Op zondag, 24 november 1968 in de Internationale School voor 

Wijsbegeerte te Amersfoort. 

Titel: „Development of democracy in Eastern and Western 

Europe" 

Voertaal: Engels. 

Sprekers: Prof. dr. B. W. Schaper (Leiden, historicus) 
Prof. dr. M. Markovic (hoogleraar in de filosofie 

aan de universiteit van Belgrado, Joegoslavië) 

Voorzitter: Prof. dr. W. van Dooren. 

Deelnemersprijs f 4,— reductie voor contribuanten, donateurs 

en studenten. 

Broodmaaltijd f 4,50. 

Opgaven bij het secretariaat van Socrates, Oudegracht 152, 

Utrecht. Tel. 030-24641. 

UIT DE GEMEENSCHAPPEN 

Goed en groot nieuws voor alle 
Haagse gemeenschappen: er komt 
een eigen gebouw. Een huis in de 
Laan Copes van Cattenburgh is 
daarvoor aangekocht. En vanaf ok-
tober verleent het Haagse blad niet 
alleen gastvrijheid aan Voorburg/ 
Rijswijk maar ook aan Delft. Van die 
mogelijkheid maakt de laatste ge-
meenschap gebruik om nog eens uit-
voerig uit de doeken te doen hoe het 
staat met de plannen tot oprichting 
van een bejaardentehuis. Wij hebben 
hierover al bericht in een eerder num-
mer. 

In Binding, het blad van Rotterdam 
en omstreken om het zo huiselijk te 
noemen lezen we, dat er ook een 
werkgroep Spijkenisse bestaat die 
tracht op Voorne-Putten en Rozen-
burg vaste voet te krijgen. Aangezien 
daar steeds meer mensen komen, moe-
ten er mogelijkheden zijn. 

In Eindhoven de jaarlijkse buitendag, 
maar nu in september, dan is het al-
tijd mooi weer. Vergeet het maar, 
hetgeen niet belemmerend heeft ge-
werkt op de animo van de 50 gasten 
met kinderen. 

Een experiment in Castricum, de ver-
zorging van een avond voor vacan-
tiegangers op uitnodiging van de 
stichting „Kerk en recreatie". 80 
aanwezigen, bijna allemaal jongeren 
en een pittige diskussie. 

Ook in Dieren en Doesburg wonen 
leden of zij die het zouden kunnen 
worden. Vandaar een poging een ge-
spreksgroep op gang te houden. 

Veendam/W ildervank bericht dat 
men een stand heeft ingericht op de 
handelsbeurs die daar in Veendam 
tijdens de oktoberfeesten plaats vond. 
Grote belangstelling van de kant van 
de bezoekers, veel inlichtingen ver-
strekt en de gerechtvaardige hoop 
dat het wat zal opleveren. In elk ge-
val een goede informatie. Warm aan-
bevolen ter navolging! 

TV-uitzending 

Op 16 december vindt weer een uit-
zending van het Humanistisch Ver-
bond plaats. Tijd en onderwerp wor-
den in de omroepbladen bekend ge-
maakt. 

Nieuwe naam gemeenschap 

Met toestemming van het hoofdbe-
stuur is sedert enige tijd de naam van 
onze gemeenschap Appelscha-Ooster-
walde veranderd in gemeenschap 
Ooststellingerwerf. Deze naam geeft 
beter weer welk gebied door de ge-
meenschap bestreken wordt. Voor wie 
het vergeten mocht zijn, het gaat 
hier om een streek in het zuidoosten 
van Friesland, vlak tegen Drente aan. 

UIT DE GEWESTEN 

Limburg had weer een gewestelijke 
dag, waar ons lid Katan sprak. Er 
was de gezamenlijke koffiemaaltijd 
aan verbonden en iedereen was wel-
kom. 

De belangstelling voor de familiedag 
van Overijssel was maar matig, maar 
daarom nog geen verloren tijd. De 
kinderen hebben zich uitstekend ver- 

maakt en de gemiddelde leeftijd was 
aan de lage kant. Veel jonge gezin-
nen. 
Zuid-Holland Zuid heeft alle leden 
een enquête-formulier toegestuurd om 
wat meer van hen te weten te komen. 
Een goede methode is ook wat 
Utrecht jaren geleden eens heeft ge-
daan, zo veel mogelijk mensen gaan 
bezoeken. Werd bijzonder op prijs ge-
steld. 
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