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Dc rcgionnlc diskussiedag in Deventer
frok een voile :nal.

REGIONALE DISKUSSIEDAGEN
Het lijkt erop, dat bet experiment met de regionale diskussiedagen goed
qaat slagen. In Assen waren 130 mensen aanwezig, in Deventer en
Utrecht ieder 150. Na korte inleidingen werd in alle drie reeds gehou-
den diskussiedagen enige uren lang zeer levendig gediskussiecrd. Alle
vragen en opmerkingen worden genoteerd en na afloop van de gehele
serie in een uitvoerig rapport verwerkt, dat door het hoofdhestuur zal
worden bestudeerd en besproken. Een samenvatting van dit rapport zal
t.z.t. ook in In en Om verschijnen.
Na de regionale diskussiedag, die op 25 april in Amsterdam (Krasna-
poisky) zal worden gehouden volgen nog

DISKUSSIEDAGEN OP 23 MEl TE EINDHOVEN
IN NET PHILIPS ONTSPANNINGSCENTRUM AAN
DE MATHILDELAAN..
(Dc Mathildelaan ligt langs de spoorlijn Den Bosch-Eindhoven-station,
aan de zuid-zijde)

30 MEl (NIET 9 MEl) IN ROTTERDAM IN NET
GROOTHANDELSGEBOUW AAN NET
STATIONSPLEIN
Aanvang telkens om 1 uur, toegangsprijs f 2,— per persoon, koffie
gratis.

Admin.: Poatbua 11 Utreoht, teloloon (030) 24641
Verechljnt maandelljka • lYe Jaarg. nr. 2 - april 1970
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NET HOOFDBESTUUR
BESPRAK...
1-let hoofdhcstuur hcsloot een brief tc
schrijven nan dc Icc/en van dc Twccdc
Kamer over een inqedienci wetsont-
werp ter hestrijdinq van rassendiscri-
nilnatie. Bchalve hc1cdqing van men-
sen wegens hun ras worth in dit vets-
ontwcrp ook voorgesteld strafhaar te
stellen beledigingen van mensen we-
gens bun goclsdicnst of Ievensovertui-
ginçJ. Dit Iaatstc kan gemakkelijk zo
worden uitge]eqd, dat daarmee de
vrijheid van rneningsuiting op dii ter-
rein op cen onaanvaardbarc wijze
door de strafrechier kan vorden ge-
hinderd. Het hoofdbestuut- heeft dc
kamerleden op dit aspect van dit
wetsontwcrp attent geznaakt.



HET HOOFDBESTUUR
BESPRAK

Het hoofdbestuur hield zich uitvoerig
bezig met con reeds jarenlang he-
staand mcningsverschii met Humani-
tas over de grondslag van de Buros
Poor Lcveris- on Gezinsmocilzjkhedcn
OJ, humanistische grondsiag. Huma-
nitas venst het 'op hurnanistischc
grondslag' te vervangen door op al-
gcmene grondsiag', bet H.V. heeft
bier overwcçjende hczwaren tegen.
Do samenwerking tussen hot H.V. en
Humanitas op dit terrein zal nu wor-
den heeindigd, de bestaande buros
ktinnen zich desqcwenst aansiuiten bij
de Hurnnistische Stichting voor de
Gcostclijkc Volksgezondheid.

Hot boofdbestuur besloot hot vu/won-
do twee-jaarlijkse congres te houden
op 5 on 6 juni 1971 te Amsterdam.

Uit cen veelbeid van vcrzameld en-
quète-materiaai, waaronder enige rap-
porten van bet Humanistisch Insti-
tuut voor Sociani Onderzoek heeft
het hoofdbestuur verschillende be-
kidsconclusies getrokken, waarover
ook in cut Had naderc inededelinqen
zullen worden gedaan.

Nadat de opknapbeurt en verbouwing
van de benedenverdieping van bet
Erasmus/mis to Utrecht geheel vol-
tooid waren beeft bet hoofdhcstuiir do
besturen van aile gemeenschappen en
gcwcsten uitgcnodigd op zaterdag-
middag 28 februari to komen bekijken
hoc netjes alles or nu veer uit:iet.

De aktual itcit van de problcmatiek
rond het gebruik van drugs gal het
hoofdhestcLur aanleiding to hesluiten
ann dit onderwerp con conferentie to
wijdea. Aan de voorbereidiug van
doze conferentic wordt gewerkt.

Do bcqrof jag over 1970. die u elders
in dit nummer vindt weergegeven,
plaatstc bet hoofdhestuur your cr11-
stige financiële mooilijkheden. Er
verd cen plan onvorpen om doze
moeilijkheden to boven to komen.

In de personcclsscktor word besloton
de beer S. H. Radius to ontheffen
van de funktie van 2e organisatiese-
kretaris on hem to bolasten met do
tank van funktionaris voor bet huma-
nistisch vorminqswerk met voiwas-
senen.

Een volgend punt op do agenda van
bet hoofdbestuur word gevormd door
bet probleem van de verboudiny tus-

sen het Humanistisch Vormings On-
deru'Us en bet ineer algemene school-
yak Kennis van bet Gecstelijk Leven.
Besloten werd de ontwikkeling van
beide vakken zo good mocjelijk to be-
vorderen.

D0OT bet beschikbaar komen van bij-
zondere, speciaal voor deze doelen
bcstemdc geldmiddolen kon worden
besloten tot bet aanstelien van een
drical nicuu'c funktionarissen, to we-
ten een staffunktionaris voor dc Hu-
manistische Stichting voor do Gees-
telijke Voiksgezondheid, een geestelijk
raadsman your de industric in bet
IJmondgebied en een funktionaris
voor bet l-Iumanistisch Centrum your
Vrcdcsvraagstukken.

Besloteri word de Minister van Bin-
nenlandsc Zaken noyinaals to atten-
deren op de ons inziens onhevredi-
gende situatic, dat in de bevolkings-
registers wel mogeiijk is een vermel-
ding van bet lidmaatschap van cen
kerkgenootschap maar niet de ver-
melding van bet liduuiatschap van
een genootschap op geestelijke grond-
slag zoals bet Humcinistisch Verbond.
Wij zouden er overigens de voor-
keur ann goven do vermelding van
dit gegeven in de bevo] king srcgistcrs
geboci achterwege te laten.

Tenslotte besloot het hoofdbcstuur
dccl to nemen nan ecu grote lande-
lijke inzamelingsaktie ter gelegenheid
van do as. 5 inci-viering in een breed
samengesteld Comite 'VrO/zcid. ook
Poor c/c a ncicr.

INTERNATIONAAL NIEUWS

Ceylon
In december 1969 organiseerde prof.
K. Kulalatnam, reeds lang cen be-
langstellend lid van de International
Humanist and Ethical Union. in Cu-
lombo een bijeenkomst voor gelijkge-
zinden, ann bet cind waarvan beslo-
ton word de Humanist Society of
Ceylon op to richten. Men hoopt zich
uiteindehjk bij do IHEU nan to slui-
ten.

lerland
Na con geslaaydc conferentic your
hunianisten in qeheel Ierland, die voor
bet ccrst gcoryaniscerd word door de
Irish Humanist Association on do Bel-
fast Humanist Group, is nu oak een
Northern Humanist Association op-
gcricht die samen met de IHA een
overlcgorgaan voor gezamnenlijke ac-
tiviteiten xvii vornien.

Groot Brlttannlö
Dc Social Morality Council, waarin
van dc aanvang af dc British Hurna-
fist Association een actieve rol heeft
qespeeld, heeft eon hoogst bclangrijk
rapport gcpubliccerd waarin gezegd
wordt dat cr geen enkele rcden is om
op openbare scholen ccii speciale
plants in te ruimnen voor de christc-
hjke godsdienst, dat discussic over
godsdienst mogelijk moet zijn, dat
vornsingsonderwijs tot nu toe ver-
waarloosd is. Dc belangrijkheid van
doze uncinieme uitspraak hlijkt uit bet
feit dat naast humanisten on joden
ook anglicanen, rooms-kathoiieken,
methodisten, quakers en baptisten in
do mad vcrtcgenwoordigd waren.

VOORJAARSCONFERENTIE ,,SOCRATES"
Dc Humanistische Stichting ,,Socrates - organiseert op zondag 24 mci as.
cen algemene voorjaarsconferentie in de Internationale School your
Wijsbegeerte tc Amcrsfoort ondcr do titcl:

,,De vrIjheid van meningsuiting
bed reigd?"

Aan dc hand van ondcr\verpcn als: persconcentraties, grondrechten van
ambtenaren, het wcren van cen radio-verslaggever uit de rechtszaal, do
zaak Volkskmant versus Hiltormanu, diskussies in kazornes enz.. zullen
dc grenzen vorden ondcrzocht, die in do huidige dcmokratie blijken to
hestaan voor de vrijheid van neningsuiting.

lnieiders: Mr. M. C. Burkens, lector nan de Econ. hogcschooi to Rot-
terdairm
Mr. Dr. H. J . Rocthof, lid van de Tweede Kamer.

Ko-referenten: Mr. M. Knap. rechter to Amsterdam.
Jan Rogier, publicist.

Dc konforentic staat onder leidincj van Prof. Mr. A. A. Ankum.
Aanmcidingen en inhchtinçjen bij bet secretariaat van dc Stichtinq, post-
bus 114 te Utrecht, tel. 030 - 24641. toestei 16.
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DE BEGROTING OVER 1970 VAN NET HUMANISTISCH VERBOND

Bestuur en beheer

Landelijke organisatie. incl. In en Oni

Algemene publiciteit

Mens en Wereld

Woord van de Week

Verkoop boeken en brochures

Radio en T.V.

Wetenschappelijk werk (Socrates)

Hum. Opleidings-Instituut

Gecstelijke vorming

Jeugd- en Jongerenwerk (H.J.S.)

Coornherthuis - vormingscentrurn voor militairen

Geestelijke verzorging

Contributie 1.H.E.U.

Afdracht contributies van leden

Bijdrage Stetinfonds Praktisch Hurnanisme

Dive rsen

TEKORT 1970

Totalen

Taelichtlng

lasten	 baten

123.700,—	 f 46.000,-

97.950,—	 9.500,-

19.960,-

107.880.—	 95.320,-

39.150,—	 28.200,-

130.040,—	 120.000,-

90.125.--	 90.125,-
82.700,—	 49.250,-
46.275,—	 12.000,-

92.600,—	 18.250,-

67.950.--	 47.050,-

171.450,—	 157.550,-

249.720,—	 105.400,-

1 2.000.-

257.560,-
130.000,-

5.100,-

160.195,—

1.331.500.—	 f 1.331.500.-

Het bovenstaande geeft de totale begroting veer van het Humanistisch
Verbond, een deel van de werkzaamheden wordt verricht door de
verschillende werkstichtingen.
Dc baten bij de verschillende uitgavenposten bestaan nit abonnements-
gelden, verkopen, speciale contributies, subsidie en een aantal bijzon-
dere. meest tijdelijke bijdragen, die voor cen speciale uitgavenpost
worden gegeven.
Bebaive het genoemde contributiebedrag van f 257.560,— ten behoeve
van de centraic kas ontvangen de gemeensc happen nog ongeveer

180.000,— contributie voor bet gemeenschapswerk.
be verkzaamheden van de geestelijke verzorging van militairen en
in de gevangenissen worden, op een bedrag van f 21.000,— na dat
door het HV wordt gedragen, geheel betaaid door bet Rijk. Deze be-
dragen zijn niet in bovenstaande begroting opgenornen.
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Mens en Kosmos + Amers-
leortse stemmen
Het ook in onzc kring bekende tijd-
schrift Mens en Kosmos, gewijd nan
de studic van wijsbegeerte, religic
en geestelijke stromingen is met in-
gang van I januari ji. gecombineerd
met het twecmaandelijksc tijdschrift
van de Internationale School voor
Wijsbegeerte te Amersfoort, ,,Amers-
foortse Stemmen" geheten. liet
nicuwe hind zal aankondigingen be-
vatten van de cursussen, die in de
Internationale School voor Wijsbc-
geerte worden gehouden en artikelen
publiceren gericht op ,,die velen, die
als niet-vakfilosofen zoeken naar
wijsheid, streven naar inzicht, ver-
langen naar bezinning, die bewust
mens willen zijn tussen mcnscn en
mens wilien zijn in ecn zich steeds
veranderende vereld, die in maatste

- of cerste - instantie wilien den-
ken over vat bet betekent: rnens Ic
zIJn."
Abonnenientsprijs f 16.— per mar.
STEUNFONDS
PRAKTISCH HUMANISME
Dc inzanh'iimj van het Steunfonds
heeft (lit jilar tot 10 april cen bedrag
van brute 1 148.000,- - opgebracht.
Dat is cen fr,iai rcsultaat, beter dan
voriqe jaren. Maar aanqezien de in-
zanieiinqskosten: drukwerk, porte-
kosten, administratic- en organisatic-
kostcn vrij boog zijn. moct daar nog
cen hedrag van f 57.000.- - hijko-
illen xviI bet Steunfonds in staat zijn
bet Verbond bet bedrag te verstrck-
ken van f 130.000,—, woarop wordt
gerekend. En dan blijft cr nog een
hegrotinystekort over van f 160.195,
dat ook nog op de een of anderc' ma-
nier zai n1otci1 worden qcdekt.

KERKELIJK EN
NIET-KERKELIJK OF EEN
KUSSEN.

Het Humanistisch Verbond organi-
seert in sanienwerking met het inter-
kcrkeiijk georienteerde vormingscen-
trum Den Aierdinck cen weekend-
ontmnoeting op 9 en 10 mci 1970 in
huize Dc Vuursiag in joppe (bij
Deventer). Het zal dan gaan over de
vragen en mnoqclijkheden van het gc-
mengdc huwchjk. Verloofde en ge-
huwde paren, waarvan de ene partner
iiict-kcrkeiij k en de andere kerkehjk
is, zullen samemi bun problemen be-
spreken. Gesprekspartners op deze
kontaktbijcenkomst zijn nievrouw
P. C. Hienekamp (Humanistisch Ver-
bond, Naarden), de beer H. B. Kroon
(r. k. pastor onder gemengd gehuw-
den te Sncek), de heer J. Koops (kon-
sulent humanistische vorming in Zut-
phen) en Joh. Bijkfeid (kursusleider
Den Aierdinck).
De inleidingen en gesprekken zullen
vooral gaan over de vraag of cen
gemnengd huwelijk in deze tijd kansen
biedt voor ecn intensievere huweiijks-
hcicving dan wel of ecu lcvensbe-
schouwelijke ,,menging" storend op
bet huwelijk inwerkt. Ook komt bet
probleem van de opvoeding aan de
orde.
Dc kosten bedraçjen 1 16,50 per per-
soon.
Voor opgave en inlichtinyen: Den
Alerdinck, post Lang-Zuthem (Ov.),
tel. 05290-284.



Werkstichtingen van het
HumanlstIsch Verbond
Het congres van 1969 heeft de in
de beleidsnota neergelegde ge-
dachte aanvaard de werkzaamhe-
den van het hoofdbestuur syste-
matisch te decentraliseren en af-
geronde delen van werk over te
dragen aan speciale daatoe op te
richten stichtingen, met een heetje
vreemd woord 'werksticbtingen
van het Humanistisch Verhond'
genoernd. Enkele van deze sticbtin-
gen bestonden reeds, andere zijn
na september van bet vorige jaar
nieuw opgericbt.
Van al deze stichtingen wordt bet
bestuur henoemd door bet boofd-
bestuur van bet H.V. en vindt de
verantwoording plaats via bet
congres van het H.V.
Teneinde onze leden een zo goed
mogelij k inzicht te geven in de op
bet eerste gezicht wel een beetje
ingewikke!d lijkende struktuur
van bet Humanistisch Verbond
zetten wij alle werkstichtingen
hieronder cens met hun doelstellin-
gen op een rijtje. In vo!gende
nummers van In en Om zal dan
wat ineer worden verteld over de
werkzaamheden van de verschil-
lende stichtingen.

Steunfonds
Praktlsch Humanisme

Doe!: De stichting heeft ten dod
bet bijeenbrengen van financiële
middelen ten behoeve van bet Hu-
manistisch Verbond of ên van de
werkstichtingen van dat Verbond.

StIchting Centrum voor
Humanist I ache Vorming
Doel: Dc stichting heeft ten doel
vorming vanuit een bumanistische
achtergrond te hevorderen. Under
vorming wordt daarbij verstaan
bet ste!selmatig bezig zijn om
mensen te helpen zichze!f te ont-
p!ooien in relatie tot anderen en
de samenleving.

Stichil ng
de Humanistiache Pers
Doe!: De stichting beoogt bekend-
heid te geven aan activiteiten en
meningsvorming van humanisten
in bet a!qemeen en van bet Hu-
manistiscb Verbond in bet bij-
zonder.

Humanistische Stichtlng
voor Geestelljke
Volksgezondheid
Doe!: Dc sticbting heeft ten doel
van een humanistische achter-
grond uit, bij te ciragen tot de ge-

dachtenvorminq ointrent en de be-
vordering van activiteiten op bet
gebied van de geeste!ijke yolks-
gezondheid.
Under deze stichting val!en al on-
ze dktiviteiten op bet qebied van
de geeste!ijke verzorging.

Humanlstl5ch Centrum
voor Vredosvraagstukken

De stichting heeft ten doe bet ak-
tiveren in de ruixnste zin van het
woord van in de problematiek van
oorlog en vrede geinteresseerden.

Do Humanl.tlsche Stichting
"Socrates"
Doe!: Dc stichting funktioneert
a!s de stichting voor wetenschap
en cultuur van bet Humanistisch
Verbond en heeft als zodanig ten
doel de bevordering van weten-
scbap en cultuur, in het bijzonder
met betrekking tot de humanisti-
sche levens- en wereldbeschou-
wing.

Stichting Humanlstlsch
Opleidingslnstltuut (H.O.i.)

Doe!: Dc sticbting ste!t zich ten
doel bet verzorqen van op!eidin-
gen voor funkties in de humanis-
tische beweging.

Tijdens het congres in 1969 werd
nog opgericht de Stichting:
,,Fonds
Dr. J. P. van Praag-prljs"
Doe!:De stichting heeft ten doe!,
vanuit bet gezichtspunt van de be-
vordering van bet humanisme en
van de verbetering der menselijke
betrekkingen in bet bijzonder pu-
blikaties en, indien daarvoor aan-
leiding is, ook andere manifesto-
ties of initiatieven te ondersteu-
nen, die daartoe een bijdrage !e-
veren.

Naast deze werkstichtinqen van
bet Verhond necint bet Verhond
nog deel in enige andere stichtin
gen. die bet HV heeft opgericht
sanien met anderen. Wij noenien
daarvan de be!angrijksten en in-
ten de namen voor zichzelf spre-
ken:
H. J. S.

Humanistisch Jongeren Sentrum.
H. S. H. B.
Humanistische Stichtinq voor
Huisvesting Bejaarden.

HIVOS
Humanistisch Instituut voor Ont-
wikkelingsSamenwerking.

HISO
Humanistiscb instituut voor So-
ciaal Onderzoek.

BRIEF AAN NET HOOFDBESTUUR VAN NET
HUMANISTISCH VERBOND

000 ge1).Xkn lion lict Iioo[dbestuur fijc!eris de regionnle diskzissiedag fe Ufrcclif
door ceo ,qrocp z'an zest ien onderfekcnaars.

Utrecht. II april 1970
Door de Verenlgde Natie. Is 1970
ultgeroepen als onderwljslaar
In Nederland achten wij de vo!gende ondervcrpen verontrustend:
1. zittcnhlijven -	 kiassensysteem,
2. het onderwijspakket biedt te weinig keuze-moge!ijkhcden.
3. hot onderwijspakket is te weinig gericht op ontplooiing van uitdrukkinqs .

-mogelijkheden en sociate vaardiqhcderi.
4. een willekeur in de beoordcling.
Ondergetekenden stellen voor ow flu, in 1970 nog, in sainenwerkiny met an-
dere organisatics, a!le publiciteitsmiddclen (\ J PRO?) to gebruiken ow zoveel
moçjcli j k aandacht te schenken aan bovenstoande punten. Bovendien vcrzoeken
wij hot hooldbcstuur ceo visie te ontwikkelen om daarnice invloed te kunnen
uitocfenen op het regeringsbeleid en politicke partijen.
Hiertoe dient. naar 00:0 mening
- op korte termijn door bet I-IV den standpunt bepliald to worclen en
- op langcrc tcrniijn eon aktieplan ontworpen to worden.
Misschien verdient het aanbeveling ons tot hot hasisonderwijs to beperken.
Mogclijke punten voor bet ontwikkclen van eon visic achten wij:
I. opheffing onderscheid k!euter en lager onderwijs,
2. aanvullend ondcrwijs voor kinderon nit taalarme milieus,
3. opheffing kiassensysteem, meer individuec! ondcrwijs,
4. berwoardering van bet onderwijspakket ten gunste van persoonlijke ont-

plooiing,
5. bet betrekken van oudors bij bet onderwijs.

w.q.: F. M. Mos en anderen
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Just published! A new significant
book in humanistic and ethical liter-
ature, bringing together outstanding
humanistic philosophers and psych-
ologists:

MORAL PROBLEMS IN
CONTEMPORARY SOCIETY:

ESSAYS IN HUMANISTIC
ETHICS

Edited by Paul Kurtz
Prentice Hall, Inc.. Englewood Cliffs,

N.J., U.S.A. 300 pages

Kai Nielsen: Ethics Without Religion
Kurt Baier: Meaning and Morals
Herbert Feigl: Ethics, Religion, and

the Scientific Outlook
A. H. Maslow: The Good Life of

the Self-Actualizing Person
Carl Rogers: Toward a Modern Ap-

proach to Values
B. F. Skinner: Utopia and Human

Behavior
John Anton: Human Excellence
Ernest Nagel: The Enforcement of

Morals
Sidney Hook: Social Protest and Ci-

vil Disobedience
Charles Frankel: The Intellectual's

Role in the Government
Paul Kurtz: The Individual, The Or-

ganization. and Participatory De-
mocracy

Rollo Handy : Ethical Theory, Hit-
man Needs, and Individual Res-
ponsibility

Abraham Edel: Humanistic Ethics
and The Meaning of Human Dig-
nity

H. J. Blackham: Moral Theory and
Moral Education

Marvin Farber: Humanistic Ethics
and the Conflict of Interests

John Somerville: Democracy and the
Problem of War

Corliss Lamont: The Crisis Called
Death

Maurice Natanson: The Meaning of
Death

Verkrijgbaar bij:
International Book Distributors Ltd.,
14 Frog more Rd
HEMEL HEMPSTEAD, Herts.
England.
Prijs 23 Shilling ingenaaid.

GESPREKSGROEPEH

Mibr clan veertig gespreksgroepen
hebben in de maand november van
het vorige jaar gediskussiecrd over
de problemen, die dr. C. van Rijsinge
via onze radio-uitzendingen aan zijn
Iuistcraars had voorgelegd. Dat is een
bevredigend resultaat van ons eerste
experiment met het presenteren van
diskussiestof door de radio en wij
zullen dit experiment stellig nog eens
herhalen.

&langrijkc human istische literatuur,
vcrkrjgbaar bj het Cent raal Buro
van het Humanistisch Verbond:

Vijf boeken van
ERICH FROMM:

,,De angst voor vrljheld"
cen hociende analyse van het pro-
bleein van de inenselijke vrilheid van-
af de tijd der hervorming tot heden.

224 blz. 1 9,90

,,De xelfstandlge mans"
In dit hock behandelt Fromm achter-
cenvolgens de humanistische ethiek
als de tocgcpaste wetenschap der Ic-
venskunst. karakter en nienselijke iai-
tuur en de problemen van ecu huma-
nistiscbe etbiek	 206 blz. f 9.90

.,De gezonde samenleving"
cen dicpgaande analyse van de ver-
bouding tussen mens en maatschappij,
het verschjnscl van de vervreeniclincj
en voorstellen om te komen tot de
maatschappeiijke voorwaarden voor
de geestelijke gczondheid van de
incus.	 274 blz. 1 12,90

,,Llethebben, eon kunst,
een kunde"
Iicfhebhen	 het antwoord op de
vraag naar het mens-ziin.

176 hI:. 1 9.90

,,Psychoanalyse en religie"
een zojuist in nederlandse vertaling
verschenen bock over typen van reli-
gieuzc ervaring en zorg voor dc mens.

156 blz. 1 9,90
verder:
Dr. A. L. Constandse,
,,Geschiedenls van het
humanisme in Nederland"
beknopte qeschiedcnis van het vrije
denken in Nederland van de He ecuw
tot heden.	 183 blz. f 8.90

Julian Huxley,
,,Reulgie zonderopenbaring"
in dit hock vinclt de lezer ecu analyse
van de verhoiiding tussen wetcnschap
en religie en ecu hcschrijving van cen
evolutionair humanisme als een vol-
waardige religie.	 202 blz. 1 9.50

Rede en reiigie
In het humanisme"
ccii hundel van zcventien opstcllen
van vooraanstaande Nederlandsc hu-
manisten, die vij nag altijd als cen
van onze heste handboeken kunnen
p'vsenteren.	 218 hI:. f 9,90

,,De dag Ugt flog voor ons"
cell hundcl van zestien essays van
manisten uit binnen_ on butenland,
aangchoden aan prof. van Praag hij
zijn afscheid als voorzitter van het
I Iunianistisch Verbond.

211 bI:. ing. 111,90. geb. 114.90
Te hestellen door overschrijving op
postgironl'. 58 t.n.v. Dc Humanisti-
sche Pers te Utrecht, met verniclding
van de verlangde titels.

Wat is HASH?
HASH staat voor humanisties aksic
sentrum holland.
Uitgaande van cen stijgende behoef-
te nan inzicht in de maatschappij en
al haar vormen hchben het hurnanis-
tisch verhond, bet humanisties jonge-
ren sentrum en SVHG Sokrates ge-
meend het initiatief te moeten nemen
iedercen gelegenheid te bieden tot
vcrruimincj en objektivering van zijn/
haar maatschappijvisie.

Wat doet HASH?
HASH organiseert kursussen van 4
a 5 avonden, verspreid over een aan-
tal weken, die bctrekking hebben op
de maatschappij.
In deze kursussen zal geprobeerd
worden de deelnemers aktief bij de
stof te betrekken op een zo prakties
en eksperimentecl rnogelijke wijze.

Wat wil HASH?
HASH wil door juistc informatic -
niet perse humanistiese - en diskus-
sic de kursisten aktiveren tot stel-
lingname en eventucel aktie.
HASH wil de samenleving doorlich-
ten op alle nivo's in alle organisatie-
vormen op haar machtsfaktoren en
daardoor de verandering van de sa-
znenleving voorbereiden in de richting
van ecu menswaardigcr en lecfbaar-
der sarnenleving.
Verandering van .strukturen en zicht
krijgen op de ware machtsvcrhoudin-
gen staat sentraal.
1-IASI-I stelt maatschappijkritiese be-
wustwording sentraal: de vorm die
onze samenleving heeft kan veran-
derd worden als wij voldoende genlo-
tiveerd zijn om hem te veranderen.

Inlichtingen
Centrum voor hunianistische vor-
ruing. posthus Ill te Utrecht.

U MAG ALS LID VAN HET
VERBOND BEST EEN BEROEP
DOEN OP DE VERANTWOOR-
DELIJKI-IEID VAN 00K DE
HUfrIANISTEN NOG-NIET-LEDEN
VOOR EEN EIGEN GEESTELIJK
CENTRUM, DAT EEN BELANG-
RIJKE TAAK VERVULT IN ONZE
SAMENL EyING.
HELP MEE AAN EEN FLINKE
VERHOGING VAN HET LEDEN.
TAL VAN HET HV.
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2 ton tekort',?
Hoc At dat?
1-let Humanistisch Verbond had bet
afgelopen jaar een exploitatietekort
van ongeveer f 100.000,-. Voor 1970
verwachten een aantal mensen een
tekort van f 160.000,-. Maar
anderen denken dat het best eens kan
uitlopen tot 2 ton. En dat is een
sombere situatic.
Wat is de oorzaak?
Dc overheid subsidiecrt gelukkig een
groot gedeelte van de werkzaam-
heden. Maar in de praktijk wordt
subsidie vericend als cen honorering
van reeds genomen initiatieven.
Nieuwe, noodzakclijke aktiviteiten
moeten meestal lange tijd nit cigen
middelen worden bekosttgd. Dat wit
zcggen, nit de contributie van de
Wen. En dat Icgt pijnlijke
beperkingen op. Want bet
Hurnanistisch Verbond heeft slechts
15.000 leden. Veel Ic weinig om te
zorgen voor een acceptabel
werkkapitaal.

%Vat is het gevoig?
Belangrijk werk zal daardoor
moeten blijven liggen. Aan de
broodnodige uitbreiding van het
werk zal niet eens kunnen worden
gcdacht. Sterker nog, als de situatie
niet flunk verandert, zullen wij onzc
werkzaamheden moetcn inkrimpen.
Een groeiend aantal huiten-
kcrkclijkc Nederlanders zal
daardoor geestelijk in de kou
nioetcn hlijven staan. Met nile
gevoigen van dien. Dat wordt de
nieuwe realiteit.
%Vat kunnen w(j daar aan doen?
Er moet heel veel geheuren, dat is
duideiijk. Er zulien snel meer leden
moeten komen. En er zijn genoeg
mensen die daarvoor in aanmerking
komen. Uit sociologisch onderzoek
blijkt. dat er ongevcer 3 miijoen
buitcnkerkclijke Nederianders zijn.
waarvan 7 zich humanist nocmt.
Met andere woorden: circa 195.000
humanisten zijn geen lid! Dáár

moet vcrandering in komen.
Natuurlijk Iukt dat niet van de ene
dag op de andere. Daarom zullen de
15.000 leden van het l-lumanistiseh
Verbond voorlopig zèlfmoetcn
zorgen dat het apparaat biijft
draaien en dat het helangrijke werk
doorgaat. Daarom moet bet tekort
van f 160.000,- of misschien zelfs van
2 ton drastisch worden vcrmindcrd.
En daarbij kunt u ons helpen door
nO een bijdrage te storten op giro-
rekening 6168 t.n.v. Stichting
Steunfonds Praktisch Humanisme
in Amcrsfoort. 1-Icip ons uit die
sombere situatie!

giro 6168 tnv
stichting steunfonds
praktisch humanisme
amersfoort
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