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HUMANISTISCH CENTRUM VOOR VREDESVRAAGSTUKKEN (HCV.V.)

Er valt de laatste 5 a 10 jaar, zowel in als buiten
Nederland. een toenemende aandacht voor bet
vraagstuk van oorlog en vrede te constateren.
Steeds meer groeperingen en personen - buiten de
sectoren die zich traditioneel en professioneel met
deze problematiek bezighouden (politici en militai-
ren) - beginnen zich actief op te stellen rond bet
centrale inaatschappelijke probleem: hoe bereiken
we een duurzame vrede? Men zou dezc groci in be-
langstelling kunnen tocschrijven aan twee 	 elkaar
gedeeltelijk versterkende ontwikkelingen. In de
eerste plaats aan de beschikbaarheid van alles ver-
nietigcnde wapens, die in een oorlog op groe
schaal de menselijke soort met uitroeiing bcdreigt.
In de tweede plaats aan bet inzicht (en de noodzaak
van dat inzicbt!) dat oorlogen producten zijn van
tnaatschappelijke processen, die nict alleen toegan-
kelijk zijn voor wetenschappelijk onderzoek, rnaar
die ook in rneerdere of mindere mate te beInvloc-
den, c.q. te beheersen zijn.

Langs deze twee lijnen beeft de grociende belang-
stelling zicli bewogen. Aan de ene kant van cen
meer politick karakter, zoals b.v. de vredesbcwe-
gingen van allerlei slag, bet kernstopverdrag. dc
ontwapeningsbesprekingen ed. Aan de andere kant
activiteiten van wetenschappclijke aard, waarvan
de oprichting van poleniologischc instituten een
voorbeeld is. In ons land kan men denken aan bet
eerste en meest bekende Poleniologisch Instituut van
de Universiteit van Groningen, maar ook aan soort-
gelijke instituten van andere universiteiten, terwiji
de recente opricbting (1969) van bet Nationaal
Instituut voor Vredesvraagstukken bet belang on-
derstreept dat dc Nederlandse reqering hecht nan
voorlichting over en studie van vredcsvraagstukken.

Hoewel van oudsher in kringen van bet Humanis-
tisch Verhond (H.V.) belangstelling voor deze
vraagstukken heeft bestaan, verd de laatste tijd
steeds sterker de behoefte gevoeld - zowel bij vele
leden als hij het bestuur -- aan deze essentiële pro-
blernatiek veel meet aandacht te geven. Een gefun-
deerde positiebepaling t.a.v. de bierboven aange-
duide twee ontwikkelingstenden ties op dit terreiii.
vereiste een meet permanente bemoeienis.
Het H.V. heeft daarom gemeend een Humanistisch
Centrum voor Vredesvraagstukken (H.C.V.V.) te
moeten oprichten. In overeenstemming met de ge-
decentraliseerde werkwijze, \vaartoe het Verbond
op zijn laatste congres heeft besloten, zal deze
,,werkstichting" in hoge mate zelfstandig kunnen
opereren.
De oprichting van een humanistisch centrum is ult-

drukkelijk niet qeInspireerd vanuit de overweging
dat een aparte humanistiscbe benadering van bet
vredesvraagstuk noodzakelijk is. Primair staat de
activering van de belangstelling voor en stelling-
name in vredesvraacjstukken in humanistische en
huitenkerkelijke kring. Daarnaast acht het centruni
van belang ernaar te streven om in samenwerking
met andere groeperingen de belangstclling voor en
de stellingname in het vrcdesvraagstuk te activeren.
Met de oprichting van bet H.C.V.V. meent bet
de versterking van de kracbten, zowel in cigen
Hurnanitisch Verbond cen bijdrage te leveren aan
krini als daarbuiten, die zich op enigerlei wijze
actief inzetten voor dc vredc.

1-let doe van de Stichtinq zoals oinschreven in
de statuten - is bet mobiliseren en activeren in de
ruimste zin van bet woord van in de problematiek
van oorloq en vrede gcInteresscerden.
Dc Sticbting tracbt dit doe te bereiken o.m. door:

- bijdragen nan de nci-iingsvorming binnen het

het voorbereiden van standpunten en nioqelijke
activiteiten van bet H-V.;

- het instellen van studiegroepen, bet organiseren
van conferenties;

bet participeren in en zeif opzetten van acties:

- - contactcn met andere organisaties die zich met
de vredesproblernatiek hezighouden:

- bet scbrijven van artikeleri, bet deelncmen ann
radio en t.v.-uitzendinqen, lict houden van Ic-
z I ngen -

Voor bet op gang brengen van dcze nicuwe activi-
teiten zal op korte termijn ccli wetcnscbappclijk
medewerker worden aangesteld.
Dc start van bet H.C.V.V. is mogelijk gemaakt door
een helangrijke subsidie van de Leo Polak Stichting.
Dc heschikbare middelen zijn echter nog te hcscbei-
den.
Op korte termijn zal daarom een actie opgezet
worden - o.a. onder de leden van bet H.V. - am
de financiële basis van het Centrum te versterken.

Het bestuur van bet H.C.V.V., dat oak dc oprich-
ting heeft voorbereid, hestaat nit:

dr. J . Niezing, voorzitter; drs. A. Peper. secretaris;
drs. A. van Ameringen, penningmeester; dr. P. Bosk-
ma, dr. E. W. Hommes, air. dr. H. J . Roethof, fir.
drs. J . P. Wildscbut.
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KADERKONFERENTIES
Het is reeds vele jaren gebruikelijk,
dat één of tweemaal per mar met
vertegenwoordigers van de besturen
van de geincenschappen en gewesten
konferenties worden gehouden, waar-
bij bepaalde facetten van bet plaat-
selijke werk grondig worden bespro-
ken. Die konferenties nernen een lick
zaterdag in beslag en zij worden
meestal gehouden in Utrecht en Zwol-
Ic. Zo hebben wij ook in de maand
november weer drie win zulke bij-
eenkomsten gebad, woar in totaal
honderclvijfentwintig mensen nan heb-
ben dcc!gcnoeicn. Deze keer hebben
wij ceo heel nioderne konferentie-me-
thodick kunnen toepasscn dankzij de
medewerking van de voorzitter van
de gctneenschap Zeist, mr. 1. M. Kra-
mer. Na een kort opcninciswoord
werd de deelnemers gevraaqd zich
gedurende twintig minuten individu-
CCI to verdiepen in cen aantal vragen.
Daarna werden werkgroepjcs van drie
gevormd, die een uur de tijd kregen
oni drie vragen grondig door te pro-
ten en de conclusies op een groot
vol papier te schrijvcn. Doze groeps-
rapporten werden non de wand ge-
hancjcn en tegelijkertijcl overgetypt.
leder kon dus onmicldellijk lezen wat
in de andere gro'pen was besprokcn
en hovendien krecg ieder alles uitge-
typt mec naor huis.
's Middags wercicn alle vragen en
rapporten met de gehele groep be-
sprokcn en tegen het cind in de thee-
pauze kreeg ieder ç1eleyenheid op
cen enqueteformulier zijn mening uit
to sprcken over het gehele gcbeuren
van de dog.
Op alle drie dc konferenties werd
de geiniddelde woardering van alle
deelnemers uitgedrukt in bet cijier
acht. Dc deelnemers konden niet al-
leen horcn vat er gezcgd werd. zij
konden oak veel zica. Enerzijds op
de reeds gcnoemde tentoonstelling van
groepsrapporten en dc overçjetypte
duplikaten daarvan, anderzijds ook
op bet projectiescheriri, waarop met
bebuip van een speciale beschrijfbare
projektor de hoofdlijnen van het gc-
sprek meteen werden geprojckteerd.
Na deze beschrijving van de gang
van zaken laten wij hieronder nog
de lijst van vraçjcn en opdrachten
volgen. die op deze konferenties zija
besproken:

VRAGEN EN OPDRACHTEN
1. lemand overwecgt lid te vorden

van bet H.V. en vraagt U: .,Wat
heeft de plaatselijke genieenscbap
mnij te biedenT'

2. Iemand overwecgt lid te vorden
van bet H.V. en vraagt U: Hoe
kom 1k incer over bet H.V. te
weten?"

3. lemand overweegt lid te worden
van het H.V. en vraagt U: ..Wat
kan ik doen voor de plaatselijkc
gemeenschap?"

4. lemand voelt er niets voor lid
te voderi van bet H.V. omdat
hij/zij bet een ingeslapen deba-
ting clubje vindt.
Welke argumenten vanuit de
plautselijke gemeenscbap zou it
aanvoeren oni dit te bestrijden7

5. Welke plaatselijke aktiviteiten
trckken noar uw macfling nicuwe
leden het nicest ann?

6. Welke aktiviteiten ontwikkclt
ow gemeenschap op dit moment?
Vindt u I of meer overbodicj?
Zo in, welke en waarom?

7. Welke aktiviteiten ontwikkelt
uw gemeenschap op dit moment?
Zou it aktiviteiten wil-
len starten? Zo in, welke en
waaromn?

8. Welke aktiviteiten ontwikkelt
uw gencensehap op dit moment?
Zijn er die slccht funktioneren?
Zo ja, wclke en vat is naar uw
macfling daarvan de oorzaak?

9. \Vclkc aktivitciten ontwikkelt
ow gemeenschmrp op dit moment?
Zoo it nieuwe aktiviteiten wil-
len starten? Zo in, welke en hoe
zou it 	 aanpakkcn?

10. Welke aktivitciten ontwikkelt
ow gcmeenschap op dit moment?
Welke trekken de meeste be-
lnng.tellincj? \Vat is naar u'
mening hiervan de oorzoak?

11. 1-let bestuur van een gcmcen-
schap van ± 150 leden organi-
seert regelmatig de ,.gebruikelij-
ke bijeenkomsten. Dc gemiddel-
de opkomst van ± 15 is nogal
tcleurstellcnd. \Vat raadt it

bestuur aan te docn?

12. Het bestuur van een pas opge-
gerichtc gemeenschap van ± 50
leden vraagt u welke aktiviteiten
(ook nict gebruikelijke) zij zou-
den kunnen starten. Zij vragen
u oak sunnier non te geven hoe
zij cen en ander moeten organi-
seren en welke hulpmiddcicn be-
schikba.ir en nodig zijn.

13. Het bestuur van ecn zeer aktic-
ye gcmeenscbap zit met bet vol-
gende probleem: Er warden re-
gelmatig aktiviteiten ,,,all

 soort georganiseerd die veel
belangstelling van de leden trek-
ken. Onm nicuwe Iccien te krijgen
zou men bet publiek echter grang
laten weten \vat de gemeenscbap
heeft te bieden. vVat raadt it
bestuur nan te doen?

14. Een gemcenschap van ± 100 lc-
den in een gcmcente met 10.000
inwoners wil zich in één jaar
tijds verdubbelen. Wat raadt u
hen nan?

15. In een gemeenschap van ± 200
leden klaagt men over bet kon-
takt tussen de leden onderling.
Welke adviezen heeft u voor bet
bestuur van deze gemeenschap?

Dezc konfez-enfies zrjrr ceo vrrzcht bare
,qcicgerihcid geweest poor de ge-
meerrschappen om elkoar inormatie
tc verscirolfen over hurz akfim'ifeifen.
In vcrt'olg inerop rvekken unj de
gemeen.schoppeo op de diskmrssies in-
tern voort te zctfcn. mede met behulp
van bovensfaanrde m'ra,genr. Dc best u-
renr m'an de gcmeenscimoppen kunnen
die beschikking krijgcn over ceo vol-
ledig m'crslag van nile drie dc kader-
kon[erentics.

NIEUWE PENNINGMEESTER
U ENOEM 0
Enige maanden gc!eden heeft de beer
H. J. Beuke zijn funktie van penning-
macester van het H.V. necrgelegd ann-
gezien zijn funktie van wethouder
hem zoveel tijd kostte. dot bet hem
niet longer mogelijk was de Iirian-
ciën van bet verbond te beberen. Ge-
lukkig bleek de beer C. Visser uit
Amstelvcen, penningnleester van bet
Centrumn voor 1-lumanistiscbe Vor-
ruing, bereid de took van de alge-
mccii penningmeester op zich te ne-
men, woarmee hij ovcrigens bet pen-
ningmecsterschap van bet Centrum
moest nccrlcggen. Dc Verbondsraad
henoemde de beer Visser in zijn
nieuwe funktie in de vergadering van
31 oktober 1970.

KONGRES 1971
Als u dit nummer van In en Urn ont-
vangt is de eerste ronde van de
voorbereiding voor ons komnende kon-
gres reeds afgesloten. Tot 9 januari
konden de gemeenschappen namuelijk
voorstellen indiencn. Dc ingediende
voorstellen goon, met ecn pre-advies
van bet hoofdbestuur vOOr 6 februari
terug naar dc gemeenschappen ter
bespreking en eventueel amendering.
Dc amcndementen moeten don weer
váór 20 mnaart bij bet hoofdbestuur
op tafel liggen. Intussen wordt Cr
ook hard gewerkt aan het jaarver-
slag. dat uiterlijk 24 april bij de ge-
rncenschappen moet zijn. Dc lezers
van In en Om krijgen de voorstellcn
en amendementen volledig in dit blad
ondcr ogen alsmede cen samcnvat-
ting van bet jaarverslag.
Het kongres zal worden gehouden
in bet hart van Amsterdam, in het
gehouw .,Dc Brakke Grand".



CENTRALE
CONTRIBUTIE-INNING

Op een ovcreenkomstige wij:c als
vcrschillende andere verenigingen
zulks in de laatstc jaren reeds hebben
gedaan, zal ook het Humanistisch
Verbond met ingang van 1971 over-
gaan tot centrale contributie-inning.
Dc betaling zal gaan lopen via de
postgiro en ieder kan naar keuze per
jaar, per halfjaar of per kwartaal
betalen. Er dient dan geen contribu-
tie meer nan de penningmcesters van
de plaatselijke gemeenschappen te
worden ovcrgemaakt. In de loop van
de maand rnaart ontvangen alle leden

cen brief met nadere uiticg van de
nicuwe gang van zaken en cen ac-
ccpt-girokaart. Er zijn op dit moment
reeds een aantal contributies over
1971 betaald en de overgang zal on-
getwijfcld bier en daar tot administra-
tieve m isverstanden aanleiding gcven.
Maar als de zaak eenmaal loopt be-
tekent deze nieuwe werkwij:e een
belangrijke vercenvoudiging van dit
onderdeel van ens werk.
!ntusscn vcrzoeken wij alle leden
even te wachten met het betalen van
bun contributic tot zij nadere mede-
delingen hebben ontvangen.

3

Geestelijke volk5gezondheld en geeIeIIjke verzorglng

Dc Humanistische stichting voor geestelijke volksgezondheid is een werk-
stichting van het HV sedert december 1969. September jI. stelde men een
eigen sekretariaat in, aldus de stichting een incer eigcn gezicht gevend. In
opdracht van het hoofdbestuur houdt zij zich bezig met de humanistische
geestelijke verzorging, zoals die door omstrceks twcehonderd vrijwillige en
veertig professionele, veelal speciaal daartoe opgeleidc raadsliedcn geboden
wordt in verschillende maatschappelijke verbanden: gevangenissen, universi-
teiten, het lcgcr. industrie en arbeiderskampen, ziekenbuizen, bejaurdencentra,
en, voor iedereen, door plaatselijke raadslieden. Elk verkterrein stelt eigen
eisen, de omstandigheden verschillen sterk. Een aantal raadslicden is in rijks-
dienst, aangesteld vanwege het Verbond. een aantal wordt gesubsidieerd (we
hebben te doen met vijf subsidierendc departementen). Grote delen van het
werk moeten echter nog steeds uit eigen middelen bekostigd worden. Ook
inhoudelijk zijn er verschillen, duels door een tekort ann onderlinge kommu-
nikatic, deels wellicht onverniijdelijk. samenhangende met de omstandigheden
in eeil sektor.
Tot nu toe vinden de cigenlijke geestelijke volksgezondheids-aktiviteiten van
de stichting weinig aansluiting met de gecstelijke verzorging. Dit ondanks or-
ganisatorische mogelijkheden en ideele aanknopingspun ten. Wat dit laatste
betreft. men kan zonder meer stellen dat er momenteel in dc geest. volksge-
zondheid sprake is van een humaniserende tenders: men erkent de mens als
kiezend wezen, in plants van in heni een patient te zien, die moct worden
aangepast. Men onderkent dat vaak strukturcn de zelfbcschikking en de
gezondheid van bet individu belemmeren, en vil dan ook icts aan die struktu-
ren doen, zc menswaardiger inaken.
Organisatorisch is er cvenzeer cen sterke tendens tot vernieuwing. De landelijke,
verzuilde organisaties zullen waarschijnlijk nog in 1971 fuseren. Dc diskussie
daarovcr wordt in grote openheid gcvoerd. Met te vormen .,nationaal samen-
werkingsorgaan' krijgt een gedem okra tisecrde struktuur, zal open staan voor
de hevolking, zich maatschappij-krities opstellen, intern een werkinaatschap
zonder onaantastbare machtsposities vormen. Als humanistiscbe stichting doen
we mec aan de fusiegesprekken, proberen daarnaast cen aandeel te leveren
in bet denken over problemen met belangrijkc geest. gczondheidsaspckten (of
in het algemeen: welzijns-aspekten), zoals huip bij ongewenste zwangcrschap,

drugs etc., deels in samenwerking met de stichting Socrates. Het is heel gocd
dcnkbaar dat ook ons werk van geestelijke verzorging, hoewel historisch
gegrocid als een tegenhanger van het pastoraat, erkenning vindt als een stuk
geestelijke gezondheidszorg, zeker als men de moderne inzichten daarovcr
in aanmcrkinq neemt.
Een bezwaar is echter dat noch onder de raadslicden, noch onder de leden
van bet Verbond door velcn in deze ricbting vordt mcegedacht. GeInteres-
seerden wordt daarom dringend vcrzocht zich te melden. Een van de, nict
noodzakelijk veel tijd vcrgende, mogelijkheden is deelname aan, naar keuze.
Cén van de zeven thema- en aktiegroepen, die, geInitieerd door de Nationale
Federatie voor Gecstelijke Volksgezondhcid, zich bezighouden net aspckten
van de geestelijke gezondheidszorg. In aansluiting daarop wordt in eigen
kring over de konsekwenties gesproken. Inlichtingen en dokumentatie zijn
vcrkrijcjbaar bij de HSGV, Centraal Bureau, Oude Gracht 152 te Utrecht.
telefoon 030-24641, toestel 13, het adres voor al uw vragen, opmerkingen en
suggesties.

Drs. Marten Hoekstra, stafinedewerker

HUMANISTISCH VORMINGS-
ON DERWIJS
Er zijn op bet ogenblik 20 vormings-
leiders verkzaam in bet onderwijs.
Hiervan geven zeven hvo in bassis-
scholen, CCn in een LTS, drie in
brugklasscn van scholengemeenschap-
pen en mayo en negen in pedago-
gische akademies. Van laatst ge-
noemde negen geven vijf kennis van
het geestelijk leven i.p.v. humanis-
tisch vormingsonderwijs. Totaal wor-
den 51 groepen bereikt omvattende
ongeveer 740 kinderen.
Dc vraag naar vormingsleiders komt
op het ogenblik bijna uitsluitend van
de ouders van basisscholen. Indien
we er in slagen ann de vraag voor
bet schooljaar 1971/72 tc voldoen,
dan zullen er 37 vormingsleidcrs aan
80 groepen ongeveer 1165 leerlingen
omvattende hvo geven.

VERBONDSRAAD
Dc verbondsraad is een college, dat
bet hoofdbestuur van advies dient bij
het bepalen van bet te voeren be-
leid. Dc raad bestaat uit achtendertig,
door bet congres gekozen leden plus
het gchele hoofdbestuur plus de funk-
tionarissen in dienst van bet verbond.
Dc laatsten hcbben geen stemrecht.
Bovendien vorden de vergaderingen
bijgewoond door een vcrtegenwoor-
diging van de huxnanistische studen-
tenvcreniging Socrates aismede door
een tweetal waarnemers van de zijde
van de R.K. kerk. Dit laatste als te-
genprcstatie tegenovcr onze verte-
genwoordigingen bij bet pastoraal
concilie en enkele andere katbolieke
colleges.
Dc vcrbondsraad vergadert gewoon-
lijk een drictal keren per mar. Met is
zo langzanierhand gewoontc gewor-
den de vergadering te beginncn met
een uitvoerig overzicht van de werk-
zaamheden van bet hoofdbestuur Se-
dert de vorige vergadering. Dc voor-
naamstc punten van de vergadering
van 20 juni waren vervolgens: het
funktioneren van de verbondsraad
zelf en cen eerstc bespreking van de
resultaten van de in bet voorjaar ge-
houden regionale diskussiedagen. Op
dc vergadering van 31 oktober was
bet tweede hoofdpunt het vaststellen
van de conclusics van de regionale
diskussicdagen. Dli stuk hebt u in bet
vorige nummer van In en Om kun-
nen lezen. De volgende vcrgadering
van de verbondsraad zal worden ge-
houden op 30 januari as. Daar zal
na bet reeds genoemde vastcpunt de
begroting voor 1971 en een eerste
verkenning van de niogelijkheden
van een grootscheepse ledenwerfaktie
aanleiding geven tot diepgaande dis-
kussies.



HEY GESPREKSGROEPEN-
WERK
In een groat aantal gcmeenschappen
zijn de grocpsgesprekken veer ge-
start. Er zijn groepen uitsluitend be-
staande uit leden van het HV. Er
zijn cell aantal groepen die
meedoen aan ,,Samenscholing'. ,,Sa-
menscholing' is een projekt opgezet
door het NIVON vorig jaar. Dc be-
doeling is personen van verschillende
geloofs- en levensovertuiging, van
uitcenlopende politieke opvattingen,
georcjaniseerd of nict er toe te bren-
gen met elkaar te gaan praten. Van
HV zijde hebben we aangcboden
hieraan aandacht te besteden en doze
mogelijkheid oak onze leden oil

 voor te leggen. Inmiddels
zijn in oktober cell gcsprcks-
groepen inee gaan doen aan .,samen-
scholing'.

DOKUMENTATIE VOOR
GROEPSGESPREKKEN.

1. \Vat is vrije tijd? Vfaaroni is vrijc
tijd cell Zelfwording in
vrijbeid. Dat kunt u al!cmaal lezen
in ,,EEN NIEUWE VRIJHEID,
CREATIVITEIT EN VRIJE TIJD,
gcschrevcri door prof. dr. R. C.
Kwant. Het is cell van N.
Samsom nv, Aiphen a.d. Rijn.

NET SPEL IN ONZE 1-IUIDIGE
MAATSCHAPPIJ

2. Hierover kunt u lezcn in De Mo-
ralist, uitgave van de werkgcmcen-

schap leraars voor ethiek, nummer 72-
73 van september-november 1970. Dc
schrijver, H. Lauwers tracht nan te
geven de ethiek die zich in het spel
openbaart. Voor twijfelaars onder de
vorniingsleiders aan te bevelen om
te lezen. Bestel een exemplaar bij A.
Hansoul, Regentiestraat 37, St. Nik-
laas. Belgie.
In bet bind ,,De Moralist' kunt u
overigens veel goede gespreksstof
vinden. Over bet onderwerp ,,spel
kunt u naast het bovengcnoemde
nummer van ,,De Moralist' oak nog
interessante beschouwingcn vin en in
bet nummer van mci 1970 van het
tijdschrift ,,Wijsgericj Perspectief'
(uitg. Meulenhoff-Bruna) met arti-
kelen over ,,arbeid en spel in drie
culturen
3. Belangrijke gespreksstof biedt ook
het bockje van dr. F. Boerwinkel:
,,INCLUSIEF DENKEN", utqavc
van dc Werkgroep 2000. prijs f 6.25.

4. Ongetwijfeld zullen or ook groc-
pen zijn, die belangstelling hebben
voor bet onderwerp: ,,vormincjswerk".
Daartoe bicdt dc brochure van bet
Ned. Centrum voor Volksontwikke-
1mg, getitcld: ,.LEREN LEVEN LE-
VENSLANG cen qoede leidraad.
Verkrijgbaar door f 1.— over to
scbrijven op girorekening no: 1263966
t.n.v. bet N.C.V.O. te Amersfoort
met vermelding van het verlangde.

Bela ngstellendcn 000r gcsprcksgroe-
pen dienen zicli to wenden tot lict
bcstuur r.ian hun gernccnsclmap.

UW BOEK PER POST
Annct van Battuxn:
Erasmus, rebel tegen wil en dank
176 blz. 100 illustraties	 f 12,50

Peter L. Berger:
Sociologisch denken
198 blz.	 f 11,-

A. L. Constandse:
Gcschiedenis van bet hunia-
nis:nc in nederland
200 blz.	 f 8,90

Erich Fromni:
Dc angst voor de vrijheid
224 blz.	 f 9,90

Dc zelistandige mens
206 blz,	 f 9,90

Dc cjczonde samenlcvinq
274 blz.	 f 12,90

Liefhehhcn, cell 	 cen kundc
176 blz.	 f 9,90

Psychoanalyse en religic
156 blz.	 f 9,90

Julian Huxley:
Essays van cell
263 blz.	 f 14,90

Rcligie zonder opcnharni
208 blz.	 f 9,80

C. A. Mcnninckc:
De tcqenwoordiçe stand van
bet wijsgeriq denkcn
164 blz.	 f 5,50

R. D. Laing:
Strategic van dc crvaring
125 blz.	 f 9,25

Pico della Mirandola:
Over de menselijkc wiardigbeid
55 blz.	 f 6,90

J. P. van Praag e.a.:
Rode on religie in bet humanisme
250 blz.	 111,50

Wist U dat . . .
het Steunfonds in 1970 tot on met de nmaand november 16238 giften liecit 	 Dc dag ligt nog voor ons
ontvangen met cell 	 bedrag van 1228.813.92.... 	 214 blz. geb. f 14,90 ingen. f 11,90

dit betekent dat or cell 	 groei heeft plants gevonden omdat in bet	 Libbe van der Wal:
voorafqaande jaar in dezelfdc periocle 13117 giften werden ontvangen met cell 	 Kennis van goed oil

totaal bedrag van 1158.601,77....	 270 blz.	 f 7,90

dit resultant slecbts kon worden bereikt doordat zo velen ons bun bijdrage
hebben gezonden....

bet bestuur van het Steunfonds u alIen hiervoor bartclijk dankt .

het hoopt, dat u oak hebt mcdegewerkt, om de St. Nikolaasaktic tot cell

 to maken....

bet er tenslotte op vertrouwt, dat hot ook in de toekomst weer niet tevergecfs
cell 	 op uw inedewerking zal kunnen doen....

het u voor 1971 het allerbeste wenstl
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C. H. Schonk:
Humanismc. oak uw kijk op
bet leven?
96 blz.	 f 4,50

H. J. Blackham c.a.:
Bezwaren tegen bet humanisme
158 blz.	 f 3,75

G. A. van Klinkenberg:
Een Ruin in de wildernis
214 blz.	 f 19,50

Leo Apostel:
Dc bunianismen oil 	 humanisme
71 blz.	 f 4,—

Best cllingen door storting of over-
sc/mrzjvi,zg op giro 58 - Humanis-
fisclze Pers, Utrecht.
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