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Er worcit hard gewerkt nan de uit-
werking vui onze plannen om aan
het humanistisch vormingswerk, flu
met name het vormingswerk met
voiwassenen, n nan dc kadervor-
ming in het Humanistisch Verbond
nicer aandacht te besteden dan tot
dusver is geschied. Naar aanleiding
van verschillende nota's worth over
deze onder\verpen druk gediskus-
sieerd in het hoofdbestuur, de ver-
bondsraad, de reçJionale kaderconfc-
rentics en de besturen van het Cen-
truin voor Humanistische Vorining

en het Humanistisch Opicidings In-
stituut.
Een neerslag van mis denken en
diskussiëren over dit belangrijke on-
derwerp vindt u in ccii reeks artike-
len in een speciaal nummer van ons
kaderbiad voor alle vrijwillige en
bezoldicjde funktionarissen, t.w. het
nummer van KADER van december
1969 over vorming en kadervorminq.
Bciangstellendc leden kunnen per
briefkaart ren gratis exempluar van
dit nummer van KADER aanvraqen.

Nleuwe redakte,jr
In het vorige nummer van In en Oiii
heeft Polet niecgcdecld, dat hij zfjn
taak van rcdakteur ging beëindigen.
Het hoofdbestuur heeft de man, die
Polet reeds was opgevolgd als or-
ganisatie-sccretnris, namclijk J. dc
Leede nu ook de zorg voor In en
Om in handen geqeven.
Of het flu ook beter zal gaan is
zeer dc vraag. Polet had er goed
slag van een leeshaar ledenbiad sa-
men te stellen, de Leede moet flog
maar laten zien vat hij kan. Dc start
had beter gekund met cen eerste
nummer, dat eigenlijk te laat vcr-
schijnt. In icder geval komt Polet
een woord van welgemeende dank
toe voor de wijzc, waarop hij vele
jaren In en Om heeft verzorgd.

HARTELIJK DANK
VOOR UW CONTRI-
BUTIEVERHOGING
Ruim tweeduizend Ieden hebben Ia-
ten weten, dat zij naar aanleiding van
de brief van de penning meester be-
reid zijn gezamenlijk ruim f 35.000.—
nicer contributie to betalen. Dat is
cen groot bedrag, waarvoor het
hoofdbcstuur zeer dankbaar is.
Het leek vanzelfsprekcnd alle leden,
die hun contrihutie vcrhoogden, cen
afzonder]ijk dankbriefje tc zenden.
Torn wij uitrekcnden wat zo'ri
briefjc ann tweeduizend leden kostte
en daarbij tevens wisten, dat nogal
vat leden ons hadden nangespoord
grote zuinigheid te hetrachien, heb-
hen wij van afzonderlijke dankhc-
tuigingen algezien en volstaan wij
met dit woord van dank ann alien
tegelijk.

U MAC ALS LID VAN HET
VERBONO BEST EEN BEROEP
DOEN OP DE VERANTWOOR-
DELIJKHEID VAN 00K DE
HUMANISTEN NOG-NIET-LEDEN
VOOR EEN EIGEN GEESTELIJK
CENTRUM, OAr EEN BELANG-
RIJKE TAAK VERVULT IN ONZE
SAMENLEVING.
HELP !"IEE AAN EEN PLINKE
VERHOGING VAN HET LEDEN-
TAL VAN HET H.V.

MOET HET HUMANISTISCH VER-
BOND IN MAATSCHAPPELIJKE
VRAAGSTUKKEN PARTIJ
KIEZEN?
HOE KUNNEN HUMANISTEN DE MAATSCHAPPIJ VERBETEREN?

MOET DE MAATSCHAPPIJ WEL WORDEN VERBETERD?

WAT IS MAATSCHAPPELIJK ENGAGEMENT?

MOIST HET H.V. ZICH BEPERKEN TOT UJTSPRAKEN OVER
LOSSE MAATSCHAPPELIJKE VRAAGSTUKKEN OF 00K DE
GRONDSLAGEN VAN ONZE MAATSCHAPPIJ AAN EEN KRITISCH
ONDERZOEK ONDERWERPEN?

WAT KAN HET HOOFDBESTUUR DOEN AAN MAATSCHAPPIJ-
KRITIEK?

KAN NET HOOFDBESTUUR UITSPRAKEN DOEN NAMENS ZELF-
STANDIG DENKENDE LEDEN?

WAT IS DE EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID VAN NET
HOOFDBESTUUR?

WAT KUNNEN DE PLAATSELIJKE GEMEENSCHAPPEN DOEN
AAN DE VERBETERING VAN DE LEEFBAARHEID IN DE PLAAT-
SELIJKE SAMENLEVING?

IS POLITIEK TABOE VOOR NET H.V.?

WAT DOEN WIJ MET ONS HUMANISME?

HOUDEN WIJ ONS BEZIG MET VRIJBLIJ VEND GEZWAM?

WIE IS BANG VOOR EEN KRITISCH VERI3OND?

REGIONALE DISCUSSIE DAGEN

Vormingswerk en kadervorming
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Aanbevolen lektuur

met name met bet ooçj op de komen-
do diskussiedagen:

nr. 6303
Hot humanistisch vom-bond 2e druk
Sinds de oprichting in 1946 staat bet
Humanistisch Verbond in de belang-
stelling ... ook van jonge mensen.
Wat xviI dat Verbond nu eiyenlijk?
Dit boekjc gceft antwoord op die
vraacJ. Hot mat ecn aantal vooraan-
staande humanisten, niaar ook tegen-
standers aan bet woord. 141 blz.
Prijs f 3,—.

nr. 6609
Dc stem van bet Humanistisch Vet-
bond
Publieke verkiaringen van het H.V.
afgelegd in de periode van 1946 tot
1965 alsmede eco lijst van publikatics
uitgegeven in dezelfde periode.
42 blz. f 2,25

nr. 6606
Uitclaging en antu'oorc!
Inlcidingen gehouden tijdens do her-
denking van hot 20-jarig bestaan
door J . C. Brandt Corstius on J . P.
van Praag. Met cen voorwoord van
H. I . Roethof. 16 blz. f 1,75.

nr. 6506
Het hamanisme in do modcrne u'ereld
J . P. Mazure on H. Bonger over do
radikale vcranderingen in do mo-
dcrnc samenlevinçj. Congresredes van
con inleiding voorzien door J. P. van
Praaf. 18 blz. f 0,85.

nr. 6301
Humanismc Co socialc gcrccIifiq/mcid
Rapport van con kommissie ingcsteld
door bet hoofdhcstuur van het Hu-
manistisch \'crboncl. 1-let rapport
qaat na welke principiële en kon-
kretc betekenis is toe te kennen aan
de cis der sociale gerecbtighcid.
30 hlz. f 1,25.

Dc bcleidsnota,
aangeboden door bet hoofdhestuur
aan hot congres van mci 1969.
86 blz. f 2,50.

Te bestcllen door overschrijving per
postyiro op gironunlmer 58 t.n.v. Dc
l-lumanistische Pers te Utrecht met
vernielding van do vcrlangdc titels
op de cjirckaart.

EN VOORAL NIET TE VER-
GETEN: ,EEN ABONNEMENT
OP MENS EN WERELD

f Ii.— per jaar.

UITNODIGING REGIONALE
DISKUSSIEDAGEN
Aan de leden van het Humanistisch Verbond.

Toen het hoofdbestuur van bet Verbond zich indertijd bij de Maag-
denhuiskwestie met een officiële uitspraak in de openbare diskussie
mengde, hebben verscheidene leden ons op de vingers getikt.
Sommigen hebben zelfs voor bet lidmaatschap bedankt.
Maar toen het hoofdbestuur enige tijd later zijn mond hield bij de
zaak van de drie Bredase oorlogsmisdadigers, kon het verwijt worden
gehoord: ,,Het Verbond zweeg weer als een graf".

Als we met zijn vijftienen in het hoofdbestuur bij elkaar zitten, ge-
beurt het verschillende malen, dat we in heftige diskussie raken over
kwesties zoals hierboven zijn gesteld. Om voorlopig tot een oplossing
te komen, hebben we de steiregel aangenomen nooit een officiële
uitspraak te zullen doen, waarvan we zeker weten dat die op on-
overkoombare bezwaren van één of meer leden van het hoofdbestuur
stuit.
We vermoeden dan dat dezelfde bezwaren eveneens bij een gedeelte
van de leden van het Verbond leven. Maar we zijn hier niet zeker
van.
Misschien bent u wel van mening, dat deze \vijze van werken tot
gevoig heeft, dat bet Verbond juist in veel te weinig kwesties zijn
stem verheft.

Een officiële uitspraak van het hoofdbestuur wordt door niet-huma-
nisten opgevat als een uitspraak namens bet gehele Verbond, dat wil
zeggen ook namens U. Nu weten we wel dat de normale gang van
zaken is, dat u via het bestuur van uw gemeenschap en via het twee-
jaarlijks congres en de daartussen liggende vergaderingen van de ver-
bondsraad een zekere vorm van kontrôle op bet hoofdbestuur uit-
oefent, maar wij dachten dat de zaak belangrijk genoeg is om op
een direktere wijze door te praten, opdat we in de toekomst zoveel
mogelijk met uw mening rekening kunnen houden. Mocht deze ge-
dachte ook bij u leven, dan willen we u het volgende voorleggen:

In zes verschillende plaatsen in Nederland zullen diskussie-dagen
worden georganiscerd, waar een grote delegatie hoof dbestuursleden
aanwezig zal zijn om met u als lid van het Verbond te praten over
do plaats van het Humanisme in onze maatscbappij.

Mocten we als Verbond proberen oin met uitspraken ons te mengen
in aktuele kwesties? Mogen we namens bet Verbond ceo uitspraak
doen in politicke zaken? Vindt u dat bet hoofdbestuur door bet doen
van een officiële uitspraak de mening van het gchele Verbond weer-
geeft? Meent u dat het eigenlijk wel de taak van bet Verbond is om
in brandende kwesties ceo officiele uitspraak te doen? Zijn wij als
leden misschien bang voor een ,,kritisch Verbond"? Uiteraard zouden
we het prettig vinden, als u een belangstellende vriend of kennis, die
toevallig geen lid van het Verbond is, ook vraagt oni inee te gaan.

Dc zcs middagen zullen worden gehouden:
in Assen	 op zaterdag 21 maart as., Wilco-centrum.
in Deventer op zaterdag 4 april as., bovenzaal Scbouwburg.
in Utrecht	 op zaterdag II april a.s., Congres-centrum.
in Amsterdam op zaterdag 25 april a.s., Krasnapolsky.
in Rotterdam op zaterdag 9 mci as., Grootbandeisgebouw.
in Eindhoven op zaterdag 23 mci as., Philips Ontspanningscentrum.

We zullcn beginnnen om 13.00 uur (in Utrecht om 13.30 uur) en 	 2
denken na ecn koffie- of theepauze om 15.00 uur omstreeks 17.00 uur
de bijeenkomst te besluiten. Toegangsprijs f 2,— per persoon. Mis-
schien dat u nu alvast één van de bovengenoemde data in uw agenda
zoudt willen noteren.

Met vriendelijke groeten,
W. van Dooren, algem. secretaris
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Het Humariistisch verbond
In BeIgIë
wil stelling nemen in aktuele pro-
blemen.
Op een kaderconferentie in 1969 te
Gent word uitgesproken, dat het tijd-
schrift van onze Belgische gccstver-
wanten, Hot Vrijc Woord mode
ten doel hoeft dat ,,In verband met de
aktuolo toestandon (in binnen- on
buitenland) duidelijko, ondubbeizin-
nigo, zo nodig scherpo stollingnamen
dienen to worden geformnuleerd."
Eon voorbeeld van eon uitspraak van
onze Belcj iscbo vrienden vinden we
iii do volgenclo mantle:

Hot Humanistisch Verbond, in
kennis gebracht van de in do Brus-
selse Boursschouwhurg ontstano in-
cidenten,

- keurt ten zeerste hot politioneel
optrcdcn af,

- - ziet in doze actie, van wie zij
ook is uitgegaan, con onvormno-
gon urn artisticke vraagstukken
to bebandolen,

-- wijst tevcns op lot geheel van
hot in Belgie bestaande geosto-
lijkc klimaat, waardoor con ang-
stige bekiemming ontstaat, zeer
ten nadele van bet geestelijke
leven,

- verzoekt eon ernstigo berzienmng
van de situatie op dit terroin: af-
schaffing van elke vorm van
consuur, waarborg van vrije
mening suiting, vrije artistioke
ontplooiing,

- drincjt aan dat do Minister van
Nederlandse Cultuur opcnlijk zin
bonding kenbaar maakt.

- verzoekt do Minister van Justitie
eon depgaand onderzoek te ope-
non.'

1-let Humanistisch Verhond
in Belgie.

Van het bestuur van de
genleenschap Eindhoven
Hot zornorseizoen, dat voor hot Vor-
bondsieven meestal zondor veel ak-
tiviteit verloopt, bleef dit keer in
Eindhoven niet geheol zonder be-
roering en wel door hot felt. dat
onze voorzitter, de beer Hambur-
ger, zoals bokond orn principiële
redenen voor hot Verbond bcdankte.
f-let centrale punt hierbij was we!,
dot do hoer Hamburger bet volstrekt
oneens is met het uitsprakenboleid,
zoals dit door hot Hoofdhestuur van
het H.V. gevoerd wordt (i.c. do vor-
klaring over do ,.Maagdcnhuis"-
affaire)

Hot gcmconschopsbestuur - waar-
voor dit bedanken ook rochtstreekso
govolgon had - beeft zich met hot
oog op mncerdere kritiek, die inzake
bet uitsprakonbeleid gehoord wordt,
in eigen kring over doze kwestie be-
radon. Hioronder gevon wij enkele
konklusies woer, zoals zo uit dit go-
sprek voortkwamen:

1. Verklaringon door bet H.B. die-
nen beperkt to blijvon tot die
gevallen, \vaarin hot zoer duide-
lljk is, dat bet overgrote deel van
dc loden bier volledig acbter kan
staan.

2. Verklaringen moeton alleen ult-
gogovon worden over zeer essen-
tiëlo punten, waarin menselijko
rechten en menselijkc wnardig-
bold verregaand geschondon wor-
don.

3 Men client to vermijden om to
trachtcn oplossingon to geven,
daar doze onvermnijdo!ijk in dc
politieke sfeer verzei!d geraken.

4. Een uitsprakenbeleid zal a!tijd
oen hachelijke zonk blijvon, rnaar
oen beleid zonder uitspraken is
evenzeor een onjuist boleici.

Doze konklusios zijn or niot orn over
to nomnen; zo zouden veI uitçj angs-
punt voor Con cliskussie kunnen zijn.

Matte van de gemeensehap
Pen Haag
Do Algornene Lodenvergadering van
de Gemeenschap 's-Gravenhage van
hot Humanistisch Verbond, in verga-
dering bijoen op 6 februari 1970,
dringt er bij het Hoofdbestuur op aan:

- cen koorswijziging in do activi-
teitcn door to voeron in die zin,
dat deze mode een rnaatschappij-
kritiscb karakter krijgen en bovor-
deren dat zowel leden als niot-
leden van bet Hunianistisch Ver-
bond kritisch stelling nernen t.a.v.
do rnaatschappelijke ontwikkelin-
gen en cleze waar nodig beInvloe-
den.

- -- draagt het gomoenschapsbestuur
op een en ander ter kennis van
hot hoofdbostuur te brengen.

OPROEP
KOMMISSIE BEGINSELVER-
KLARING
Op grond van een door bet 18e con-
gres aangenomen voorstel van de
genieenschap Amersfoort, word on-
langs door bet boofdbestuur van hot
Humanistisch Verbond eon kommis-
sic geInstalleerd, die tot taak hoeft
een nicuwe, eigentijdse en duidolijko
forrnulering te ontwcrpon van do be-
ginselon en doelstollingen.

Van dote kommissie maken dccl ult:
Prof. dr. R. F. Boerling, Prof. dr.
W. van Dooron (voorz.), Prof. dr.
L. J. van Hulk, drs. F. P. Janzon
(sekr.), dr. W. N. A. Mover, Prof.
dr. R. C. Kwant, A. van 01st, Prof.
dr. J . P. van Praag. mevr. E. L.
Sleeuwenhock-Hajek on ir. F. H.
Speijers.

Teneindo zo voel mogelijk belang-
stellenden hi) bet work van do korn-
missie to hetrekken, worden bij doze
do gemeenscbappon van bet Verbond
uitgenodigd tot bet doemi van voor-
stellen en suggestics dienaanga;mnde.
Do komnmisso stelt bet op hoge prijs
uit ruirne kring bijdragen te ont-
vangon.

Korrospondentie to richten ann de
sekretaris van do kornrnissic. post-
bus 114, Utrecht.

Wisseling van lunctionaris-
Sen
Mej. C. V. Kerkhof, modcworkster
op onze vctcnschappelijke afdoling,
bolast met do zorg voor bet Hurna-
miistisch Oploidingsinstituut en aan
velen bckoncl als onze beminnelijke
gastvrouw op do conforenties v.-in
Socrates, beeft de dienst van hot
verboncl per I februari j.l. verlaten.
Wij kunnen ons gelukkig prijzen.
clot wij tijdig eon voelbelovende op-

Het Wilco-centrum te Assen ligt aan de Rembrandtlaan 9, dichtbij
het station. Vanaf het Stationsplein gaat u een klein eindje in noor-
delijke riching en daarna rechtsaf door de tunnel onder de spoorlijn
door. Direkt daarna ligt aan uw linkerhand het Wilco-centrwn.

De Schouwburg te Deventer ligt aan het Grote Kerkhof I, bijna langs
do lJsel aan do voet van de grote kerk. Voetgangers lopen vanaf
het Stationsplein in westeli;ke richting door de Keizerstraat rechtsaf
do Korte Bisschopstraat in en daarna linksaf via do Lange Bisschop-
straat naar het Grote Kerkhof.

Het Congres-centrum in Utrecht is het nieuwe complex gebouwen
direkt achter het station.



Wist u dat. III ..

het Steunfonds in 1969 in totaal 15105 giften heeft ontvangen

het totale bedrag hiervan 1184.850,—was

deze cijfers in 1968 respa 13428 en 1185.929,— varen

hot aantal giften dus met ruim 11 % steeg, doch de opbrengst
nagenoeg gelijk was aan die van het voorafgaande jaar

wij ieder hartelijk danken, die aan het bereiken van dit resul-
taat hebben meegewerkt

wij vanzelfsprekend een beroep op u allen doen, dit resu!taat
in 1970 te verbeteren, waarvoor de a.s. maart-aktie wellicht
een goede aanleiding kan zijn

wij reeds nu onze aktie in uw aandacht aanbevelen!

STICHTING STEUNFONDS
PRAKTISCH HUMANISME GIRO 6168AMERSFOORT

volger hebben gevonden in de per-
soon van de heer W. Veldhuyzen,
wiens vorige funktie was die van
kursusleider aan do Volkshogeschool
te Bergen. Tegelijkortijd met deze
funktiewisseling is or ook con belang-
rijke verandcring aangebracht in do
jnhoud van de taak van doze funk-
tionaris. Hot hoofdbestuur heeft aan
het H.O.I. namelijk verzocht naast
dc centrale opleiding in Utrecht
tevens de scholing van hot vrijwi!-
hg kader in hot land ter hand cc
nernen. Veldhuyzen is nu uits!uitend
de funktionaris van hot HO.!., dat
over zijn uitgebreide taak wel spoe.
dig moor van zich zal laten horen.

Het Humanistisch Jongeren
Sentrum organiseert ook In
I90 tentenkampen voor:
Jongcns on rncisjcs van 10 f/rn 12 jaai-
op hot kampeertcrrcin van de stich-
ting voor Zon en Vrijheid te Vier-
houten,
van 27 juni t/m 4 ju!i en
van I augustus t/m 8 augustus.
Prijs: f 105,—.
JoflgenS on mcisjos van 13 f/rn 15 mat

op hot kampeerccntrum van do ver-
eniging voor Opcnhaar Ondcrwijs to
Renesse op Schouwen-Duivo!and,
van 27 juni t/m 7 juli en
van 29 ju!i t/m 8 augustus.
Prijs: 1125.—.

De voorbereiding is erop gericht ow
do kampen tot een echte kampge-
rneenschap to waken, waarin leiding
en dcclncmers a!s gelijken met ci-
kaar omgaan, en wanrin zoveel mo-
ge!ijk ruimtc geschapen worth voor
u.iteenlopende init.atieven en wenson
van iedcrcen.
Mocht u bo1angsciiing hebben. dan
kunt u con foldortje aanvragon bij:

dergolijkc taak vervullen ow erva-
to bespreken.
De con ferentic wordt gehouden in
do jeugdherberg ,,Kastocl Asscnburg'
to Hecmskerk van 10 tot 16 uur.
Dee!ncmncrskosten f 3,50. Aanmelden
bij do secretaresse van bet gewest.
mci. R. Bührmann, Jac. Cats!aan 22
to Driohuis, to!. 02550-15428.
ringen uit to wisse!en en do pro-
blewen. die dit work met zich hrcngt

PRAAT EENS MET ANDEREN
OVER UW HUMANISME
Dat was do slotzin van de brief van
de algenmeen voorzitter ann alle
leden, die in november van hot
vorige jaar word verzonden met het
klemmende verzoek meer work te
waken van de ledenwerving. Tot
dusver heeft dit verroek honderd-
vijftig nieuwo loden opge!evcrd. 'vVij
heten hen heel hartelijk we!kom! In
de eerste plants is dit getal een be-
wijs, dat het wel nmoge!ijk is nieuwc
loden voor hot verbond in to schrij-
yen. Moge dit bewijs andere ledon
de mood geven ook hun nog blanco
inschrijfformu!iercn aktief te presen-
teron. Want honderdvijftig nicuwe
leden vormen wel eon moedgevend
bcwijs, maar hot is tenslotte niet
meer dan één procent van hot totaic
ledental. En vanuit dit gezichtspunt
moot or heslist meet in zitten. Eigon-
lijk kan het verbond zijn taak al!ccn
bchoorlijk voortzetton en tot verdere
ontp!ooiing brengen als wij kans
zoudon zien het lcdental in 1970 te
verdubbolen.

Stichting Humanisties Jongeren Sen-
trum, Kommissie karnpwerk. Post-
bus 2332, Utrecht.

Conferentie voor vertegen-
woordigers van het H.V.
In a!!erlci hesturen en commissies
van sociale en culturele insteilingen
hebben humanisten zitting a!s ver-
tegenwoordigers van hot buitenker-
kelijk/humanistisch vo!ksdee!. Het is
ëén van de be!angrijkste wegen,
waar!angs humanisten con hunmani-
serende inv!oed op do maatschappij
kunnen uitoefcnen. Het bestuur van
hot gewest Noord-Holland organi-
seert op zaterdag 14 maart as. een
conferentie voor mensen die eon

GOEOKOOP NAAR DE VERENIGDE STATEN

U zult zich wellicht herinneren dat in enkele voorgaande nummers
van In en Om aandacht besteed werd aan bet vijfde wereldcongres
van de IHEU, de International Humanist and Ethical Union, vaarbij
ook het Humanistisch Verbond aanges!oten is.

Dit congres zal gehouden worden in Boston, Mass., aan de oostkust
van do Verenigde Staten. Misschien hebt u indertijd met de gedachte
gespeeld ook mee te gaan, maar hebt u er van afgezien, omdat u
geen zin had bet congres mee te maken.

Indien u er wel voor voelt voor ± f 650,— naar Boston of New York
te v!iegen - en terug natuur!ijk - en drie weken lang Amerika
te ontdekken op eigen houtje of bij vrienden en familieleden te
logeren, neemt u dan direct contact op met hot secretariaat van do
IHEU, postbus 114, Utrecht. Mocht u nog geon vakantieplannen
hebben voor do eerste drie weken van augustus en zin hebben om
mee te gaan, stuur dan even een briefkaartje met daarop uw naam,
adres en bet aantal personen, zodat do IHEU kan nagaan of uw wens
vervuld kan worden.
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