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NIEUWS UIT DE GEMEENSCHAPPEN

Na de gebruikelijke zomerslaap hebben wij aiweer van vele genleen-
schappen berichten ontvangen met plannen voor het nieuwe seizoen.
Arnheni startte reeds met een beraad over een nieuwe beginselverkia-
ring van het HV. De landelijke commissie beginselverkiaring zal daar
binnen afzienbare tijd nog meer stof voor aandragen.
Ook Zwolle liet bet licht van de gebruikelijke Zwolse vuurtoren a!-
weer duidelijk schijnen. De gemeenschap Doetinchem is, na cen jaar
rust, onder leiding van een nieuwe voorzitter veer in beweging geko-
men. In Amersfoort is een ingrijpend vernieuwd bestuur nog bezig met
de voorbereiding een uitdagend programma. Deventer haakt in op de
vredesweek met een lezing van de bekende drs. Derksen over de
vraag: Js vrede in deze wereld nog mogelijk?" Dc gemeenscbap
Enschede bereidt zich voor op een ontmoeting met cen groep leden
tilt de vier Gooise gemeenschappen, die op 10 en 11 oktober een
weekend op het natuurvriendenhuis te Buurse komen doorbrengen.
Die Gooise Vier wil trouwens met een verdubbeling van het formaat
van het gezanienlijke ledenbiad heel duidelijk laten zien. dat bet HV
in bet Gooi er is. De gemeenschap Den Haag presenteert een omvang-
rijk en zeer aktueel programma in de verschiLlende vormen van lezin-
gen, forums, kursussen, gespreksgroepen en open huis ontvangsten.
Onderwerpen? De grondsiagen van de anti-autoritaire opvoeding. Ons
leefmilieu, Onderwijsvernieuwing. Zin en zinloosheid van leven en
dood, Scholieren- en studentenakties, Inspraak in bet onderwijs, Dc
funktie van de levensbeschouwing, ja. u kunt in bet Haagse nog cen
poging doen de kwaliteit van uw zelfstandig menszijn te verbeteren
door een kursus te volgen in Opvoeding tot 6n-aangepastzijn. 1k zou
maar oppassen zo dicht bij Beernink in de buurt. Uit Dc Schakel, de
leder.krant voor geheel Friesland blijkt trouwens al vele jaren dat de
Friezen ook bepaald niet bang zijn voor pittige uitspraken. Het Dordtse
yolk. gehard door de strijd tegen bet water zet taai voihoudend weer
elke maand cen goede lezing op bet programma. Die in dat kliniaat
overigens ook altijd goed bezocht plegen te worden. Amsterdam stel-
de een speciaal reorganisatie-sccretariaat in. Wàt er in Amsterdam op
dit moment overigens ook al!emaal mag mankeren in ieder geval heb-
hen ze daar bet ledenbiad met de beste illustraties. Haarlem boodt de
gehele provincie Noord-Holland een inspirerende faniiliedag nan waar-
bij royaal geput werd uit de rijke Haarlemsc cultuur. Alkaar shit
daar meteen op aan met een goed vinterprogramma. Zeist: ecn nieuw
en zeer dynamisch bestuur begon het traditionele mededelingenbiad
van de gemeenschap Zeist ecu nieuwe naani te geven: KOMMUUN.
Waarbij overiçjens vermoedelijk voorlopig aan een echte kommune
wel meer gedacht zal worden dan gedaan. Tocb krijgt dat doen al een
stevige aanzet in de vorm van een aktie-programma. En oin de sug-
gestie te vermijden, dat dat wel eens te link(s) zou kunnen worden, is
het Zeister aktie-programma afgedrukt op oranje papier. In Utrecht
richt een volledig vernieuwd en jong bestuur zn aandacht vooral op
de vraag hoe bet een ccht humanistisch appel door de gehele stad kan
laten klinken. Rotterdam, traditioneel op coinpetitie ingesteld, heeft
ecu programnia opgesteld, dat niet onderdoet voor Den Haag. In het
volgende nummer zu!len we daar meer details van !aten zien. Amstel-
veen heeft zijn reisprogramma verdubbeld: tweeniaal per maand kunt a
op zondagmiddag uw huis uitv!iegen om te landen temidden van geest-
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Het verschijnen van In en Om is in
de knel geraakt. Het vorige num-
mer is in april van dit jaar ver-
schenen en pas flu rolt no. 3 in
uw bus. De redakteur van dit blad
is tevens organisatiesekretaris van
bet Verbond en sedert I januari
van dit paar heeft de organisatie-
sekretaris geen cnke!e hulp meer.
Daarvoor is op het ogenblik geen
geld beschikbaar. Het hoofdbe-
stuur is wel degelijk diep door-
drongen van de noodzaak om het
organisatiesekretariaat te verster-
ken maar het kan tenslotte ook
geen geld uitgeven, dat er niet is.
Zo bevinden we ons dus thans
in een situatie, dat er veel meer
werk is dan door één man kan
worden verricht en dan is het on-
vermijde!ijk dat sommige dingen
te laat gebeuren en andere dingen
helemaa! niet. Intussen b!ijven we
taai vo!houden en verzoeken wij
onze leden genoegen te nenien met
wat minder nuinmers van In en
Om, dan waarop u en wij hadden
gerekend.

TWEE TON GULDENS IN HET
TIEN MILJOENFONDS

In augustus heeft én onzcr leden
zijn qeheic vermogen nagelaten aan
bet Humanistisch Verbond. Volgens
de richt!ijnen. die hiervoor door bet
hoofdbestuur zijn opgestcld, wordt
hiervan tien procent bestecd voor de
Jopende uitgavcn en negentig procent
çj estort in het tien miljoenfonds, waar-
van alicen de rente-opbrengst ge-
bruikt mag worden voor bet werk
van bet HV en bet cigenlijke vermo-
gen niet mag worden nangetast opdat
er een duurzarne financicringsbron
ontstaat voor ons werk. Met deze
çjrotc nalatenschap is er cen stcvig
fundament van twee ton in het tim
zniljoenFonds gcleçjd.



verwanten, waar een gesprek plaatsvindt over de boodschap, die onze
radioman s morgens de lucht heeft ingezonden. Bovendien gaat een
speciale studiegroep nog dieper doordringen in de geestelijke ruimte
met het boek van Erich Fromm, De zelfstandige mens op de kaarten-
tafel. Eindhoven heeft zn gebruikelijke degelijke aanpak van het ge-
spreksgroepenwerk wat gevarieerder verpakt: er komt cen gezellige
praatgroep, een gespreksgroep, een studie-werkgroep en een korte
kursus. Ook de Groningse humanisten tonen belangstelling voor boei-
ende onderwerpen. Daar kunt u dit jaar nog uw licht opsteken over:
Humanisme - inaatschappijkritisch?, Kabouterfilosofie, Agressie in
cultuur en religie, Dienstweigeren en Doodsproblematiek om op 5
januari bet nieuwe jaar te kunnen beginnen met een gezellige nieuw-
jaarsbijeenkomst. Tenslotte trok Almelo begin september met een
flinke groep leden ceo heel eind de grens over om bij de Duitse
humanisten in Bielefeld een Grosskundgebung bij te wonen over het
tema: Freiheit des Geistes im Zeichen der Humanität. Daar werden
eniie korte en zeer konkrete speeches met veel aandacht en instern-
ming aangehoord door ruirn 700 mensen.

L.IBERALE STELLINGNAME

Op zaterdag 9 mci j.l. zijn in Amers-
foort bijeen gekomen een aantal le-
den van bet Huinanistisch Verbond,
tevens leden van de VVD, die ver-
ontrust zijn over de belcidslijn van
het Verbond. zoals die tot uitdruk-
king komt in het naar buiten uitdra-
gen van politicke stellingname.
Deze groep humanisten constateerde
teleurgesteld dat deze beleidslijn er
toe leidt en geleid hecft dat bet lid-
maatscbap van bet Humanistiscb Ver-
bond niet meer voldoende aantrek-
kelijk is voor hen die in het buma-
nisrac in de cerste plaats een gccs-
telzjke stroming zien en het Verhond
bescbouwen als cen ontmoetingspunt
voor nile humanisten ongeacbt bun
politickc gezindbeid.
Teneinde bet strcven naar een Ho-
manistisch Verhond met cen derge-
iijke taakopvatting kracht bij te zet-
ten, werd opqericht de ..Beginsei-
groep 70". die binnen bet Humanis-
tisch Verbond op loyale wijzc zijn
mening wil kenbaar maken. Van het
voorlopige bestuur maken de volgen-
de ledcn dccl uit:
Dr. P. D. Van Roijen, Eminastraat I
te Assen, tel. 05920-10832, voorzitter:
Drs. A. J. B. Hubert, secretaris, Leti-
venscstraat 20 Ic Scheveningen, tel.
070-551233;
A. L. Van Gendt. penninqmccster.
Prof. Van Reeslaan 13 te Blaricum,
tel. 02153-3344:
Mcvr. W. C. Mandersloot .van Duijn,
Antwerpenstraat 304 Ic Breda, tel.
01600-48101.

VERGADERTECHNIEK EN
GROEPSGESPREK

Wij maken onzc leden en in bet
bijzonder onze bestuursleden en
gespreksieiders attent op de te-
levisiecursus vergadertechniek en
groepsgesprek, die TELEAC bin-
nenkort zal gaan uitzenden.
Behandeid worden onder nicer:

a. Structuur en werkwijze van
vergadergroepen: samenstelling,
duur en frequentie, functieverde-
ling binnen de groep, vergader-
procedures, besluitvorming, ver-
betering van het functioneren van
de deelnemers. leiding geven en

b. Opzet van gespreksgroepen:
het hantei'en van groepsproces-
sen. weerstanden en conflicten,
vormen van samenwerking in de
grocp, nagaan van de betekenis
van bet gesprek.

Aanta! lessen: 9, uitzendtijden op
zaterdaçjmorgen en vrijdagavond,
eerste les op 24 oktober a.s.

Teieac. postbus 2414 te Utrecht.

kadervorming

pro grammeren
in het
vormings werk
Het 1101 orej aniseert tact de yolks-
hogeschool ,,Drakenhurqb IC Baarn
van 26 oktober tot 30 oktober (herist-
vakantic) een kursus voor hen die
zich beter willen voorbereiden op bet
organiscrcn van pinatse]ijke vor-
mingsaktiviteiten. Dc Icursus is in de
cerste plants bcdoeld voor leden van
het verhond, maar ook anderen zijn
ve1kom.
Het programma zal nice bepaald wor-
den door de kursisten, maar de vol-
gende onderwerpen worden zc'ker aan
de orde gesteld:
- bet ontdekkcn en analyseren van

vorminqsbehoeften
- dc psychologische achtergronden

van het leren door voiwassenen
(motivatie, denkpsycho1ogie

- het konkreet maken van vornlinqs-
doelen
het Icren in grocpsverband
(groepssfeer, stijien van leider-
schap)

het prograranieren (tact oefenin-
gen).

Tijdens de kursus zal, naast de theo-
retischc inleidingen, gebruik worden
gemaakt van een santa! technieken
(zoals rollcnspcl, case-study. het lei-
den van diskussies, vcrschillende vor-
men van evalueren, etc., zodat men
al doende kennis maakt met verschil-
lende verkwijzen.
Nu vornling binnen bet verbond de
hoog.ste prioriteit heeft, hebben eigen-
lijk alle yemeenscbappen behoefte ann
rnensen die vormingsaktiviteiten wit-
len progra mmercn.
En bet HOl is er gelukkig mee dat
ze deze niensen jets kan bieden san
praktiscbe en theorctische voorberci -
ding.

Wendt u rich voor verdere inlorma-
tie tot uw gemeenschapsbestuur. Ze
weten cr ineer van en zullen u graag
verder infornteren.
Natuurlijk beantwoorden wij ook
graag uw vragen en zien we uw op-
gave gaarne met spoed - tege-
rnoet: HOl, Postbus 114, Utrecht,
tel. 030-24641. \Vim Veldhuizen
thuis: 020-733243.

DE JONGE STAATSBURGERS IN UNIFORM
VRAGEN UW AANDACHT

Dc humanistische militaire tehuizen, waarvan 1 in bet buitenland
en 4 in Nederland, ondervinden een steeds groeiende belang-
stelling.

Bezoekersaantal in 1968 - 270.000 in 1969 - 320.000.

Open discussies, naast ontspanning, een ruim voorziene moderne
bibliotheek, studiemogelijkheden in een rustige omgeving, crea-
tieve handenarbeid.

Wilt u ons bij dit werk helpen door uw bijdrage te storten op
postgiro 20540, H.M.T., Lothariuslaan 70, Bussum.
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I. opmerkingen, die betrek-
king hebben op de wijzc van
werken, de methodiek

- Akties halen de aandacht van de
pers en de minister

- Bezwaar tegen bet voeren van di-
recte maatschappelijke aktie.

- Het zich richten op rnaatschappe-
lijkc aktics is ccii juiste ontwikke-
ling van het Humanistisch Ver-
bond. Het mag best wat pittiger
en systematischer gebeuren. Onzc
standpunten aanbieden als dis-
cussiepunten. Niet alleen landelijk,
ook plaatsclijk.

- Welke uitspraken willen de le-
den? Communicatie via gespreks-
groepen in de gemeenschappen.

- Geen verzuilde maatschappclijke
aktie; samen met anderen.

- Huraanistischc levenshouding -
bewogenheid - aktie.

- Beter een onvolmaakte aktie dan
geen aktic.

- Beperk de uitspraken van het
hoofdbestuur, geef liever uitspra-
ken van hoofdbestuursleden per-
soonlijk.
Uitspraken cmdersteunen de men-
sen bij hun meningsvorming.

- Meningsverschillen in het hoofd-
bestuur delegeren aan speciale
studiegroepen.

- Hoe hereik je dat uitspraken oak
effect hebben?

- Het hoofdbestuur zij niet de enige

sprcekbuis van het Humanistisch
Verbond.

- Mensen bewust maken wat zij ei-
genlijk denken.

- Akties kunnen effectiever zijn dan
protcsteren op papier.

- Bij een nicer politieke koers zul-
len een aantal leden bedanken.
Desondanks tôch doen.
Geen concrete oplossingen aange-
yen.
\Vees voorzichtig met uitsprakcn
als er duidelijke meningsverschil-
len zijn.
Realisatic van maatschappelijke
standpunten gaat onze krachten
te boven.

-. We heblien alleen behoefte nan
degelijk gefundeerde uitsprakcii.

- Geef uitspraken van groepen le-
den, die met naam worden ge-
noemd.

- Niet olleen geestelijke verzorging
bieden, ook de situaties verande-
ren.
Het Humanistisch Verbond kiest
te veel voor aanpassing, tc weinig
voor conflict.

- Morele steun aan anderen helpt.
- Het Humanistisch Verbond moet

de politieke partijen uitdagen
standpunten in te nemen.

- Taak Humanistisch Verbond:
bloat leggen van de wortels van
de problemen.

Zovccl niogelijk terugspelen naar
de gcnieeiischuppcn. Over de
Maagdenhuiskwestic had niet het
hoofdbestuur, maar Amsterdam
macten spreken.
Spreken namens anderen maakt
de anderen passief.

- Onze specifieke taak is ons bezig
houden met het verand,rd mens-
beeld.

- Een mensbeeld kan alleen in de
maatschappij worden gerealiseerd.
leder moct individueci zija stand-
punt bepalen.
Sommige uitspraken komen niet
goecl over.

- Onze standpunten uitdragen op
bijeenkomsten van de politieke
par tijen.

- Pluriforme uitspraken.
- Hoe betrekken we het gewone

lid bij onze onrust-stokerij?
- Op bet gebied van het ondcrwijs

zijn al veel deskundige organisa-
ties werkzaarn.

- Protcsterenden zijn meestal veel
beter geInformeerd dan de zwij-
gende meerderheid.

- Aktics brengen het denken op
gang.

- Aileen verklaringen met instem-
ming van minstens 51% van bet
aantal ledcn.

- Ook minderheidsstandpunt weer-
geven.

- Binnen het Humanistisch Vcrbond
w8 politieke discussies, echter
geen uitspraken. l-Iouding van de
mensen bemnvloeden.

- Alleen uitspraken over vraagstuk-
ken, die vij kunnen overzicn. Ook
het hoofdbestuur is niet op de
hoogte van wat zich in Vietnam
en Camboclja allcniaal afspcelt.

- ECn stem helpt weinig, vele stem-
men vorden beter gehoord.

- Tot dusver gedane uitspraken zijn
slccht bekend.

- Werkgrocpen voor lokale proble-
men vormen.

- Uitspraken van bet hoofdbestuur
vorden beschouwd als uitspraken

van het gehele Humanistisch Ver-
bond.

- Elke uitspraak is gebaseerd op
onvoldoende informatie. Maak dims
steeds oak bekend op welke in-
formatie de uitspraak is geba-
seerd.

- Houd enquCtes via Mens en We-
reId.

- Pus op dat mogelijke veglopers
nict de dienst gaan uitmaken.

- Alleen uitspraken over zeer be-
langrijke zaken.

- Vorm een speciale humanistische
.stichting voor politieke macflings-
vorming.

- Uitspraken van alleen bet Huma-
nistisch Verbond in Nederland

VERSLAG VAN DE IN HET VOORJAAR VAN 1970
GEHOUDEN REGIONALE DISKUSSIEDAGEN

De regionale diskussiedagen, die het hoofdbestuur in de eerste heift
van dit jaar in zes verschillende plaatsen heeft gehouden, zijn goed
geslaagd. In totaal hebben bijna duizend mensen aan deze bijeenkom-
sten deelgenomen, vaarvan ook een funk aantal aktief aan de diskus-
sies heeft nieegedaan. Bovendien is alle aanwezigen gevraagd direkt na
af loop van de bijeenkornst een vragenformulier in te vullen. Van deze
formulieren zijrz er bijna zeshonderd ingeleverd, zodat wij aan monde-
linge en schriftelijke reakties van de deelnemers een ornvangrijke hoe-
veelbeid gegevens hebben kunnen verzamelen. Deze gegevens vullen
tesamen een rapport van maar liefst achtentwintig paginas, dat is
voorgelegd aan het hoofdbestuur en de verbondsraad.
Op de vragenformulieren is onder meerdere gevraagd door middel 'van
een cijfer aan te geven of men over de gehouden bijeenkoinst wel of
niet tevreden was. Dc qemiddelde waardering bleek overal ruimschoots
een voldoende op te leveren met topscores in Eindhoven en Assen,
waar het gemiddelde waarderingscijfer respectievelijk 8 en 7,7 was.
Begin september zal het hoofdbestuur een gehele vergadering wijden
aan dc vraag welke konklusies getrokken kunnen worden uit alle ge-
xnaakte opmerkingen. Die konklusies zullen in het volgende nummer
van In en Urn worden gepubliceerd. Thans willen wij pogen een sa-
menvatting te geven van hetgeen er op de diskussiedagen is gezegd.
Eigenlijk is het niet mogelijk om dat in cen prettig leesbare en toch
beknopte vorm te doen. Want er is zeer veel gezcgd en er zijn ook
zeer uiteenlopende meningen uitgesprokeri. Wij hebben wat er is ge-
zegd over het hoofdtema van de diskussiedagen gesorteerd in een
vijftal rubrieken en beperken ons tot een weergave in telegrarnstijl.
De hoofdvraag luidde:

MOET HEY HUMANISTISCH VERBOND IN MAATSCHAPPELIJKE
VRAAGSTUKKEN PARTIJ ICIEZEN?



1egen veinig gcwicht in de
schaal. Probeer dus via de IHEU
te komen tot uitspraken van alle
humanistische organisaties in de
were Id

- Vraag ook vooraanstaandc politi-
ci cm advies.

2. welke maatstaven moeten
wiJ hanteren bIj het doen van
ulispraken door het H.V.?

- Ethische aspecten van de politick.
- Wie zwijgt stcmt toe.
- Dc leefbaarheid voor de mens.
- Laat de achtergronden zien.
- Mense!ijke waardigheid en vrij-

heid.
Verkiaring van de Rechten van de
Mens.

- Menselijkheid.
- Zuiver humanistische standpun-

ten.
Aanslaçjen op de humaniteit.

- ledere humanist behoort een ge-
weidloze pacifist te zijn.

- Toetsen aan bet hunianisme, maar
weten we wel genoeg vat huma-
nisme is?

- Geen strafbare feiten goedkcuren
- Leven in een niet-autoritair denk-

patroon.
- ,,Altcrnatief' betekent ,,anders

willen, zonder naar het hoc te
vrag en.

- 1-lumanisering van de samenle-
ving.

- Humanistisch Verbond staat kri-
tisch tegenover de wereld en dat
lcidt nu eenmaal tot progressivi-
teit.

- Respect voor de integriteit van de
ander.

- Bestrijding van èlkc dictatuur.
- Geen middelen aangeven.
- Maatschappijkritiek is voor bet

Humanistisch Verbond noodzaak.
- 'Nat tegenwoordig als maatschap-

pijkritisch wordt gepresenteerd is
dikwijls slecht gefundeerd.

- Wij macten experimenteren.
- Zijn ook behoudende uitspraken

van bet Humanistisch Verbond
denkbaar?

3. welke onderwerpen
vragen onze aandacht ?

- Oak internationaal engagement.
- Onderwijs.
- Interne democratisering Humanis-

tjsch Verbond.
- Taak, werkwijze en samenstelling

van de Verbondsraad.
- Abortus.
- Facetten van de strafrecbtspraak.
- De geldontwaarding.
- Hooghouden van de democratic.
- De politieke partijen laen veel

problemen Iiçjgen.
- Vraag van het gemeentebcstuur

van Middclburg: mening van het
Humanistisch Verbond over plant-
sind condooinautoinaten.
Dc kwaliteit van de westersc de-
mocratic en de westcrse sarnenle-
ving.

- Buitenlandse arbeiders.
- Bejaardenvraagstuk.

Bezinneri op bet leven; cen heetje
wijsheid brencjen.

• - De fundamentele structuur van
onzc samenleving.

- Woniagnood.
Overbevolking.

4. wat is er gezegd over
het punt 'pohtiek' ?

In Mens en \Vereld teveel cen-
zijdigc politick.

- Partijpolitiek is niet de enige ma-
gelijkheid otn politick te bcdrijven.
Politiek en god sdienst/levensover-
tuiging worden teveel verward.
Laat de liberalen zich manifeste-
rca.
l-lurnanistisch Verbond is geen
politick verbond. Behoud de po-
litieke verscheidenheid van de le-
den.
Wat moet ik doen als het hoofd-
bcstuur een uitspraak doet, die in
strijd is met mijn politieke mcning?

- Elk standpunt is politick.
Er is cen wezenlijk ondcrscheid
tussen politick en levensovertui-
ging. Onze leden dienen aan po-
litick te doen in hun politieke
partijen.

- Veranderen van de maatschappij
moet gebeuren door organisaties,
die daarop speciaal gericht zijn.
Huinanistische achtergronden lei-
den tot verschillcnde politieke keu-
zen.
Bouw bet Humanistisch Verbond
om tot cen politieke partij.

- Geen bumanistische politieke par-
tij.

- Er bestaat geen humanistischc po-
litick.

- Politick is worsteling oni de
rnacht. Het Humanistisch Ver-
bond staat buiten de strijd am dc
macht.

- Mank van het Humanistisch Ver-
bond geen politieke vluchtheuvcl
voor partijiozen.

5. opmerklngen over het
hoofdbestuur:

- Er zit geen V.V.D.-lid in bet
hoofdbestuur.

- Hoofdbestuur is de gedelegeerde
van ons allen. Het hoofdbestuur
beeft bet rccht naar eigen over-
tuiging te reageren. Deining
werkt verhelderend.

- 1-let hoofdbestuur moet ons inspi-
reren am ons te verdiepen in in-

gcwkkelde kwcstics.
- Uitspraken van bet hoofdbestuur

doen inij teveel denken nan de
(onfeilbare) uitspraken van de
paus. Geen betutteling.

- Is bet hoofdbestuur voldoende ge-
variecrd samengesteld?
Bestaat er flirt te weinig vertrou-
\ven in bet hoofdbcstuur?

EEN PRETTIGE ONTVANGST
IN ENGELANO

Deze zomcr zouden mijn man en 1k
ecn week naar Londen gaan. Toen ik
de vakantie-spullen bij elkaar zocht,
kwam er uit de reisgids een krante-
knipsel te voorschijn, dat ik er zeker
al cen jaar geleden in gclegd moest
hebben. Het bleek afkomstig uit Jn
en Om' en bevatte een uitnodiging
van de West London Humanist
Group nan de H.V.-leden, om kon-
takt op te nemen ingeval men tijdens
bezoek nan Londen ecu lid van ge-
noemde Group zou willen ontmoeten.
Voorwaarde was wel, dat men be-
hoorlijk Engels zou kennen en een
ontmoeting zoo in bet algemeen ge-
bonden zija ann bet westelijk dccl
van Londen.
Wij besloten op de nitnodiging in te
gaan. En omdat de ervaringen \vaar-
toe dit gelcid beeft zo positief waren,
willen wij nog eens attenderen op de-
ze mogelijkheid. Uit Nederland ble-
ken wij ni. de eersten die reageerden.
Kontakt-persoon is: Mr. T. N. N.
Brushfield, Flat 3, 29 Sheffield Ter-
race, London W.8; tel. thuis 727
0149, overdag 432 9357. AIs u hem
schrijft of belt, stelt hij zich in ver-
binding met (één van de) leden van
de Group die zicb voor deze kontak-
ten hebben opgegeven. Dc afspraak
kan dan inhoiide.n ecu bezoekje bij
een lid thuis, of een ontmoeting in
b.v. een koffiebar, of ook wel in het
gcbouw waar de Group zijn bijeen-
konisten houdt.
Het kontakt met vier leden die wij
hebben ontmoet was zodanig, dat wij
hen van harte konden aanmoedigen,
zicb bij toekomstig bezoek nan Ne-
derland met ens in verbinding te
stellen.

J. C. E. de Boer-Engelvuart
Vlaardingen

4



5

NET 5e I.H.E.U. CONGRES GEHOUDEN IN
BOSTON U.S.A. VAN 4 TOT 9 AUGUSTUS 1970
Men is geneigd de betekenis van een belangrijke gebeurtenis af te we-
gen naar de hoeveelheid publiciteit weike eraan gegeven is.
Ten aanzicn van bet LH.E.0 congres in Boston gaat dit zeker niet op.
Dc nederlandse en waarschijniijk de gehele west-europese pers heeft
er geen enkele aandacht aan besteed en toch zal het in de geschiedenis
van de humanistische internationale als een mijlpaal in de ontwikkeling
van het mondiaal humanisme blijven leven.
Mag bet dus naar buiten uit geen opvallende gebeurtenis zijn gewor-
den, naar binnen is het van grote betekenis geweest.
Dc vijf congresdagen waren behalve met de openings- en sluitingszit-
tingen gevuid met voordrachten en discussies naar aanleiding van deze
voordrachten. Het leidende thema was ,,To seek a humane world".
De inleidingen werden gehouden door cen aantal figuren van wereld-
naam zoals Jo Grimmond, voormalig leider van de liberate partij van
Groot Brittannië, Lord Ritchie-Calder, o.a. auteur en professor ad.
universiteit van Edinburg, Prof. Noam Chomsky amerikaans professor
o.a. in de moderne talen en internationaal recht en Senator Walter
Mondale, senator van de staat Minnesota. Dc discussie's werden inge-
leid door een panel bestaande uit: L. De Conick (Belgie). F. Otto-
lenghi (Itaiië), M. G. Rood (Holland), Paul Kurtz (USA). Edward
L. Ericson (USA) en G. D. Parikh (India).
In het algemeen waren de discussie's levendig.
Dc openbaarheid van deze zittingen hrengt echter met zich inec dat
er geen besluiten kunnen worden genomen, wel kunnen er aanhevelin-
gen (resoluties) aan het bestuur worden gedaan.
Voor, tijdens en na bet congres vonden er tat van besprekingen plaats.
Er waren 10 discussiegroepen, die de inleidingen aan meer diepgaande
beschouwingen onderwierpen dan in een voile congreszaai mogeiijk
was. Het ging er vaak warm toe. De vaste adviescommissie's. working
party's zijri frequent bijeengekomen en hebben heiangrijke adviezen
uitgebracht. Deze adviezen zijn in beknopte vorni aan bet congres me-
degedeeld doch meer gedetailleerd aan het bestuur van de I.H.E.U.
voorgelegd. Dc rapporten waarin deze adviezen zijn vastgelegd vor-
men met eikaar een voortreffelijk stuk denkwerk over de ontwikke-
Hag van de I.H.E.U. en de nationale organen in de eerstkomende ja-
ren en zijn een demonstratie van de groeiende behoefte om tot nau-
were samenverking en regelmatiger ontmoetingen te komen.
Dc daarvoor benodigde financiele middelen werden voor een deel
door de congresdeelnemers beschikbaar gesteid.
Het bestuur kwam tijd te kort om aan de hand van het aangedragen
materiaal de nodige heslissingen te kunnen nemen.
Er moet dus naar oplossingen gezocht vorden om tot een bevrediqen-
de afwerking te komen. .,Het congres is gesloten zei van Praag aan
het slot, er ligt echter nog handen vol werk'.
Het gevaar van congressen als deze is. dat men na afloop min of meer
verzadigd naar huis gaat en thuis gekomen opgaat in de eigen besiom-
meringen. Dit congres echter dwingt de verantwoordelijke leiding een
permanente activiteit te ontpiooien om een vloeiende conimunicatie te
ontwikkeiingen. Het is geen voorpagina nieuws. maar intern van enor-
me hetekenis.
Het hestuur van de LH.E.U. aanvaarde de uitnodiging van het Huma-
nistisch Verbond, in 1974 in Amsterdam bijeen te komen.

STICHTING STEUNFONDS
PRAKTISCH HUMANISME
 GIROIAMERSFOORT

AKTIVITEITEN VAN
GEMEENSCHAPPEN IN HET
EERSTE HALFJAAR VAN 1970

In de krantjcs en mcdedclingen van
de geineenschappen van de cerSte
helit van dit jear krijgen twee zaken
'cei aandacht. In de eerstc plants

vinden we overal opwekkingcn ma
de regionale cliskussiedagen to be-
zoeken en in de tweede plaats vor-
den we er in de piiblikatics van de
gemcenschappen ann herinnerd, dat
bet voorjaar de tijd is van de jeer-
verqaderinqen, waarbij ook heel wat
nieuwe bestuurslcden cen tank in bet
bestuur op zich ncmen. Het verhcucjt
OTiS, dat steeds veer nicuwe mensen
bereid zijn tijd en enrqie te besteden
aan de gevaricerde werkzaamhec!en
van bet Humanistisch \7crbond en wij
vcrwachten, dat dit werk zowel your
onze hestuursleden zclf als voor vele
anderen om hen been vcel voldoe-
fling zal schenken.

Uit ecu hele stapel krantenknipsels
zien wij. dat or heel \vat bijeenkom-
sten zijn gehondc'n en dat vooral de
reyionaic pers best bereid is, daar
nardige versiaqen van to publiceren.
De genieenschappen :elf laten ons
weten, dat op veel plaatsen de be-
langste!ling voor bijeenkoinsten met
een spreker vat minder is dan vroe-
ger. Dat betekent dat nu andere ak-
tiviteiten ineer nanclacht zullen krij-
Sen. Van de afzondcrlijke aktiviteiten
van gemeenschappcn maken wij mel-
ding van ecu aktie in Haarlem-oost
van bet HV semen met de kerken
under bet motto: HO-HO = Haar-
tern Oost Heipt Ontwikkclinqswerk.
Dc aktic bracht enkele tienduizenden
guldens voor de ontwikkelingshuip
op.
Dc gerncenschap Den Haag pubS-
cecrde de uitkomsten van een enquete
onder de leden en de gemeenschap
A!k,naar zond cen uitvoerige vragen-
lijst ann nile ieden. waaruit bet be-
stuur heiangrijke informatie hoopt to
vcrkrijcjen over hctgeen er under de
leden leeft.
Dc çjcmecnscbap Zu'oIle bield cen
çjezelliqe familiedag op bet natuur-
vriendenhuis bij Bornerbroek en de
qeincenachap Utrecht maakte dear
cen heel weekend van op bet natuur-
vriendenhuis to Lage Vuursche.
Tenslotte besloot Amsterdam, in na-
voiqing van Den Haag. tot een in-
gr!jpende reorganisatie, waarbij de af-
zonderlijke gemeenschappen met cen
federatiebestuur zulien worden Sn-

niengcvoegcl tot én qemeenschap
voor de gehele stad, met een aantal
werkgroepen voor verschillende dccl-
taken. Daarmee wordt organisatorisch
de weg vrij gemaakt voor een nieuw
humanistisch elan; wear de hoofd-
sted dringend hehocfte ann heeft.
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AMSTERDAM - FASE III

,,Fase III' is de titel van eon nota
van het bestuur van de H.V.-federa-
tic in Amsterdam. In cen cerste sta-
diuin was er do verontrustinq over
bet reilen en zeilen van het hunianis-
me en bet Verhond. meer in het bij-
zonder in dc hoofdstad. Dc volgende
stap was bet bespreken van plannen
am tot verandering en hopelijk oak
verheterinq te komen. Dit stadium
werd afgesloten met ecu hesluit op
de federatiejaarvergadering: Amster-
dam moet thin gemeenschap warden.
Geen regionale decentralisatie in de
stad, maar cen funktionele. D.w.z.
werkgroepen gericht op tijdclijke of
pernianente aktiviteiten. Grondidee
hierbij is dat allerlei mensen meer go-
interesseerd zullen zijn hij speciale
'cvcrkzaamheden. dan bij algemenc
bestuu rsfunkties.
Alvorcns echtcr een aantal gemcen-
schappen een qeheel kunnen warden,
zijn er verschillcnde probkmen op
tc lossen. In de nota ,,Fasc III" zijn
doze problemen geInventariseerd. Oak
wordt aangegeven welke ad hoc
werkgroepcn ingesteld mocten war-
den orn de nieuwc .,gemeenschap"
voor te bereiden.
Het bestuur van de federatie hoopt
dat velen in en buiten Amsterdam
kritisch willen meedenken en oak
mcewerken aan do komende verande-
ringen. Dc basis daarvoor is to y in-
den in dc nota ,,Fase III".
Gel ntcresseerden kunnen de nota
schriftclzjk bestellen by G. Neervoort,
Leenhofstraat 1, Amsterdam. _Fase
Ill" wordf u don onmiddcll:Jk na ocr-
schzjning toegezondcn.
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Het hoofdbestuur van het
Humanistisch Verbond
roept sollicitanteri op voor
do funktie van

VOORLICHTINGS-
SEKRETARIS

Vereisten: journalistieke be-
kwaaniheicl en humanis-
tische qezindheid.

Het is een parttime werk-
kring met een honorering

van circa f 7.200.— p.j.

Sollicitatics te richten aan
de direkteur van bet Huma-
nstisch Vcrbond. Postbus
114. Oudegracht 152,
Utrecht. Op de enveloppe
vermelden: sollicitat.ie.

MEDEDEL.ING VAN DE
ADMINISTRATIE

Vele leden hebben aan het cen-
traal buro to Utrecht eon machti-
ging vcrstrckt om automatisch
abonnementsgelden en/of contri-
huties van hun girorekening af te
laten schrijven. De administratie
deelt u hierbij mode, dat van deze
machtigingen voor de inning van
verschuldigde bedragen over 1971
geen gebruik zal worden geniaakt.
In plaats daarvan ontvangt ieder-
eon een acceptgirokaart.

You can find a collection of very
interesting essays written by outstan-
ding English humanists in the book

THE HUMANIST OUTLOOK

Contents:
A. J. Ayer: Introduction.
Cyril Bibby: Towards a Scientific

Humanist Culture
Raymond Firth: Gods and God - An

Anthropologist's Standpoint
Margaret Knight; Morality - Super-

natural or Social?
Lord Francis Williams: Mass Media

and the Coming Revolution in
Communications

Antony Flew: Against Indoctrination
Peter Henderson: Children with Pro-

blems
James Hemming: Moral Education
Morres Ginsberg: Moral Progress: A

Reappraisal
Lord Ritchie-Calder: Putting Ethics

to Work
Lord Boyd Orr: The Undeveloped

Countries
Kathleen Nott: Humanism and the

Arts
Brigid Brophy: Faith Lost - Imagi-

nation Enriched
Christopher Long uct-Higgins: In Our

Image?
Kingsley Martin: Rock of Ages?
P. Sargant Florence: The Cambridge

Heretics 1909-1932
Theodore Besterman: On the Impos-

sibility of Proving Survival
F. A. E. Crew: The Meaning of

Death

H. J . Eyscnck: Humanism and the
Future

Sir Karl Popper: Emancipation
through Knowledge

296 blz., prijs 35 shilling gebonden
verkrijcjbaar hij:

Pemberton Publishing Co Ltd
88 Islington 1-ugh Street,
London NI

5 november 1970

NATIONAL.E OUDERAVOND

In bet kader von bet Internationale
Onderwijs Jaar 1970 wordt op 5
november as. een Nationale Ouder-
avonci gehoudcn. Op alle sc l olcn
gaan 's avonds de deuren open am

te praten over alles, vaarvan u vindt
dat eon school bet behoort to doen of
niet to doen. Naar toe gaan en mee-
praten.

p
IVCdcr1ruLL I i,nanisten in Boston in drzik qeprck ot't - ck znieiditig van
Chomsky
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