
   

JIJ 
REDACTIE: EMMALAAN 16 

SOESTDIJK•TEL (02955) 2508 

   

imiligimmHET HUMANISTISCH VERBOND 

nieuwjaarsbrief 

• 

Wij wensen elkaar in deze dagen een gelukkig en voorspoedig 1965. 
Ook het Humanistisch Verbond spreekt de wens uit, dat alle mensen 
in het komende jaar zoveel mogelijk geluk en voorspoed zullen 
kennen. 

Als wij deze woorden: „wensen", „geluk" en „voorspoed" zo veel-
vuldig uitspreken, willen wij niet nalaten ons af te vragen wat deze 
woorden concreet en praktisch betekenen, anders blijft onze nieuw-
jaarswens een loze beleefdheidsfrase. 

In de eerste plaats dan het woord „wensen". Het is een beetje een 
vrijblijvend woord. Het is gemakkelijk de wens uit te spreken, dat 
het iemand goed gaat; later horen we dan nog wel eens hoe het 
afgelopen is. Zo op het eerste gezicht wordt er verder van ons niets 
gevraagd. Intussen rijst wel de vraag of dit voldoende is. Is het zo, 
dat wij kunnen volstaan met wensen of moeten wij ook iets doen? 
Leven wij zo met elkaar, dat wij ieder maar een beetje voor zichzelf 
laten ploeteren in de hoop, dat hij wat geluk en voorspoed zal 
vinden? Of helpen wij elkaar, zodat wij niet alleen ons eigen welzijn 
nastreven, maar ook het welzijn van anderen zoveel mogelijk bevor- 
deren? Het antwoord van het Humanistisch Verbond op deze vragen 
is in ieder geval dat het Verbond iets wil doen, een bijdrage wil 
leveren ter bevordering van menselijk geluk en voorspoed. 

Maar mogen wij nu even uw aandacht vragen voor dat woord 
"geluk". 
Daarbij willen wij niet in het algemeen theoretiseren maar een aantal 
verschijnselen bespreken, waarbij het menselijk geluk in het geding is. 
Wij wensen wel, dat alle mensen gelukkig zullen zijn, maar wij weten 
ook dat dit lang niet altijd lukt. Geluk is geen objectief feit, maar 
een gemoedsgesteldheid, een waardering. Het ongeluk hangt wel vaak 
samen met aanwijsbare omstandigheden. Maar daaruit volgt nog niet, 
dat verbetering van die omstandigheden leidt tot een positief en duur-
zaam geluk. Mensen kunnen op heel verschillende manieren in om-
standigheden raken, die het onmogelijk maken zich gelukkig te voelen. 
Wij denken aan de velen, die geplaagd worden door ziekte; aan 
velen, die zich eenzaam en verlaten voelen; aan mensen, die een 
gevangenisstraf ondergaan; aan mensen die in de knoop zitten met 
moeilijkheden van heel uiteenlopende aard. Het Humanistisch Ver-
bond acht het zijn plicht, aan deze mensen zoveel mogelijk hulp te 
bieden. Dat wil voor het Humanistisch Verbond zeggen geestelijke 
hulp, morele steun, het tonen van medemenselijke belangstelling. Dit 
alles met het doel om medemensen-in-nood te helpen om onontkoom-
baar leed te dragen en de levensmoed te vinden om ogenschijnlijk on-
overwinbare moeilijkheden zelf, op eigen kracht meester te worden. 
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	Wij spreken hier over de zo langzamerhand algemeen bekende huma- 
nistische geestelijke verzorging. 
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De praktische ervaring in de afgelopen jaren heeft ons overduidelijk 
geleerd dat hier een taak voor ons ligt, die wij moeten vervullen en 
waarmee wij velen reële hulp kunnen bieden. 

Vanuit deze ervaring is het ons wel een behoefte onze verbazing 
uit te spreken over het feit, dat wij nog altijd allerlei belemmeringen 
ontmoeten bij de uitoefening van deze menselijke taak met name 
daar, waar mensen noodgedwongen onder de zorg, het toezicht of de 
leiding staan van één of andere instelling. Wij denken hierbij vooral 
aan ziekenhuizen, gevangenissen en het leger. Er zijn nog altijd 
ziekenhuizen waar buitenkerkelijke patiënten liggen, maar waar huma-
nistische geestelijke verzorging wordt bemoeilijkt of zelfs onmogelijk 
gemaakt. Ook ten aanzien van de mogelijkheden, die ons door de 
centrale overheid worden geboden, constateren wij onverklaarbare 
verschillen tussen het beleid van het departement van Defensie en 
het beleid van het departement van Justitie. De erkenning van ons 
recht op eigen zendtijd laat nog steeds op zich wachten. Overigens 
blijkt ook dat wel erkende rechten soms door plaatselijke autoriteiten 
op een zeer benauwde wijze worden geïnterpreteerd. Wij zeggen met 
nadruk soms omdat wij tot onze vreugde ook vele plaatselijke autori-
teiten ontmoeten, die ons volkomen loyaal tegenvoettreden. Maar wat 
wij wensen is dat allen, die zich onder toezicht van de overheid be-
vinden, op precies dezelfde wijze en onder precies dezelfde voor-
waarden in contact kunnen treden met ons als met de kerkelijke 
geestelijke verzorgers. Iedere vorm van discriminatie is voor ons on-
aanvaardbaar. De betekenis van de humanistische geestelijke verzor-
ging zij op deze plaats nog nader geïllustreerd door de aandacht, die 
deze zaak ook in andere landen begint te krijgen. Na via de Inter-
nationale Humanistische en Ethische Unie te hebben kennisgenomen van 
de Nederlandse ervaringen zijn thans ook de humanistische organisaties 
in Engeland en de Verenigde Staten bezig met de invoering van 
geestelijk verzorgingswerk. 

Een geheel andere factor, die ook van grote invloed is op het men-
selijk geluk, wordt gevormd door de ontwikkelingen, die wij con- 
stateren in de ons omringende christelijke wereld. De Generale Synode 
van de Nederlands Hervormde Kerk heeft reeds verschillende malen 
uitspraken gedaan, waaruit een grote bereidheid blijkt om nieuwe 
wegen te zoeken voor de oplossing van klemmende vraagstukken in 
de menselijke samenleving. Ook de R.K.-wereld is in beweging en 
neigt meer naar openheid en verdraagzaamheid alsook naar meer 
mondigheid en zelfstandigheid van de volwassen mens. Wij signaleren 
in dit verband een stroming in het concilie, die opkomt voor gods-
dienstvrijheid, alsmede een aantal uitspraken van zeer vooraanstaande 
Nederlandse Katholieken. Intussen blijven er ook, ondanks gunstige 
ontwikkelingen, nog wel verschillende netelige problemen. In een 
gemengd huwelijk van een gelovig protestant, of van een overtuigd 
humanist met een katholiek, die de R.K.-kerk trouw wil blijven, komen 
beide partijen voor pijnlijke gewetensconflicten te staan. Ook een 
deugdelijke aanpak van het bevolkingsvraagstuk in Nederland en in 
de wereld blijft afstuiten op volkomen verouderde maar feitelijk nog 
geldende katholieke opvattingen. 

Maar ook al zou de ontwikkeling naar ruimheid en openheid binnen 
de kerken zich volledig doorzetten, wij blijven verantwoordelijk voor 
onze eigen taken, die onverminderd onze energie eisen. Ons uitgangs-
punt blijft even wezenlijk als voorheen verschillen van de godsdien-
stige opvattingen, en onze taak blijft de verdediging van de rechten 
der buitenkerkelijken, de bezinning op en de verbreiding van de huma-
nistische levensovertuiging, alsmede het verrichten van een steeds 
toenemend aantal praktische werkzaamheden. Daarmee dienen wij op 
onze wijze het menselijk geluk. Een belangrijk punt daarbij, dat wij 
niet kunnen voorbijgaan, is de houding, die wij aannemen tegenover de 
medemensen, die in een of ander opzicht verschillen van onszelf. De 
rassendiscriminatie, waarvan we tot dusver meenden, dat deze alleen 
nog voorkwam in andere delen van de wereld zoals Zuid-Afrika en 
Amerika, blijkt toch ook bij ons nog te bestaan. In Engeland speelden 
bij de jongste verkiezingen in sommige districten rassentegenstellingen 
een belangrijke rol; in Nederland ontstond veel verontwaardiging 

nieuwjaarsbrief 
vervolg 

INTERNATIONAAL N I EU WS 

In International Humanism van janua-
ri 1965, het driemaandelijkse tijd-
schrift van de Internationale Huma-
nistische en Ethische Unie besteedt de 
redacteur H. J. Blackham in zijn 
openingsartikel aandacht aan de rol, 
die de humanistische beweging in het 
Internationale Cooperatie Jaar 1965 
kan spelen. In het tijdschrift zullen 
artikelen opgenomen worden over 
Geestelijke Volksgezondheid, Opvoe-
ding, Cultuur en Recht en over de 
Rechten van de Mens. Hij roept de 
aangesloten organisaties en indivi-
duele leden op naar de mate van hun 
krachten de gedachte van samenwer-
king in de wereld te bevorderen. 

In hetzelfde nummer komt een artikel 
voor over de noodzaak van een in-
ternationale jeugdbeweging, geschre-
ven door Tolbert H. McCarroll, or-
ganisatie-leider van de American 
Humanist Association. Boeiend is ook 
het verhaal over de school in het 
protectoraat Betchuanaland, waarvan 
de leiding berust bij een humanistisch 
echtpaar, afkomstig uit Engeland. Het 
geld hiervoor is grotendeels door En-
gelse Humanisten bijeen gebracht. 

De American Ethical Union (AEU), 
naast de AHA, de andere humanis-
tische organisatie in de Verenigde 
Staten, heeft nu ook een bezoldigd 
directeur aangesteld. Het meer dan 
vijftig jaar lang verschenen twee-
maandelijks blad The Ethical Out-
look is vervangen door Ethical Cul-
ture Today, dat elke maand zal ver-
schijnen. 

InterntIonall 
Humanism 
drie-maandelijks orgaan van de 
International Humanist 
and Ethical Union. 
Proefnummers verkrijgbaar bij het 
bureau van de 'HEIL 
Oudegracht 152, Utrecht. 

i 

2 



toen bleek dat in een amusementsgelegenheid in Amsterdam aan be-
paalde kleurlingen de toegang geweigerd werd. De discussie, die naar 
aanleiding hiervan ontstond, bracht aan het licht dat kleurlingen dik-
wijls grote moeite hebben om kamers te vinden. Men mag zich ernstig 
afvragen of dit verschijnsel niet een veel bredere omvang heeft dan 
wij in 1964 in Nederland nog voor mogelijk hadden gehouden. 

Wij weten wel, dat soms, bijvoorbeeld door kamerverhuurders, een 
beroep wordt gedaan op andere levensgewoonten en wij begrijpen 
wel, dat men niemand kan verplichten iemand op kamers te nemen. 
Maar het is toch zaak de vraag te stellen of wij wel altijd de moed 
opbrengen om opvattingen, die wij in theorie huldigen ook toe te 
passen in de praktijk. 

Het weren van mensen met een andere huidskleur is trouwens niet 
de enige vorm van discriminatie, die in onze samenleving nog voor-
komt. Standsvooroordelen vormen herhaaldelijk barrières, waar wij 
nauwelijks overheen kunnen komen. In sommige gevallen worden ook 
sollicitanten ten onrechte afgewezen alleen op grond van het wel of 
juist niet hebben van een bepaalde geloofs- of politieke overtuiging. 
Wij achten al deze discriminaties een aantasting van de menselijke 
waardigheid en het is ons maar al te pijnlijk bekend, dat zij de kiem 
in zich dragen van afschuwelijke misdaden en onbeschrijfelijk leed. 
Men hoeft daarbij niet enkel te denken aan de terreur van het natio-
naal-socialisme. Aan recente tragische gebeurtenissen in Kongo is 
rassendiscriminatie — in beide richtingen — immers evenmin vreemd. 

Veel geluk en voorspoed. Als wij spreken over voorspoed plegen wij 
meer te denken aan de materiële kanten van het menselijk bestaan, 
waarvoor ook het woord welvaart tegenwoordig veelvuldig wordt 
gebruikt. Als wij objectief onze levensomstandigheden vergelijken met 
die van slechts een dertig jaar geleden dan moeten wij erkennen, dat 
de welvaart van ons gehele volk in die periode niet onbelangrijk is 
gestegen en dat nijpende armoede langzamerhand verdwijnt. 

Bovendien leven wij in het perspectief van een verdergaand toe-
nemen van de welvaart. Deze ontwikkeling juichen wij toe omdat 
welvaart de mens vele ontplooiingsmogelijkheden biedt, die in een 
toestand van armoede geheel onbereikbaar zijn. Echter ook het leven 
in welvaart, dat overigens nog niet inhoudt een leven in overvloed 
voor allen, heeft zijn problemen en stelt bijzondere eisen aan de 
mens. Meer welvaart betekent niet, dat nu plotseling het onmogelijke 
verwezenlijkt kan worden; en het getuigt van meer levenskunst als 
men geniet en gebruik maakt van de mogelijkheden, die men wel 
heeft, dan wanneer men zich laat beheersen door een jacht naar 
steeds meer. 

Een punt van voortdurende aandacht in een maatschappij met een 
groeiende rijkdom is een rechtvaardige verdeling van de welvaart 
over de gehele bevolking. Voorts eist het leven in de welvaart dat 
men oog heeft voor een zinvolle besteding, waarbij talloze onmisbare 
gemeenschapsvoorzieningen niet verwaarloosd mogen worden. Wij 
staan persoonlijk en als gemeenschap telkens voor allerlei bestedings-
beslissingen, waarbij soms alleen wijzelf en onze naaste omgeving 
gemoeid zijn, soms grote groepen belanghebbenden en zelfs gehele 
volkeren. Ook in 1965 staan wij in dit opzicht voor vele beslissingen, 
die hoge eisen stellen aan onze wijsheid, ons rechtvaardigheidsgevoel 
en onze zelfbeheersing. We menen dat in deze beschouwing de op-
merking niet mag ontbreken, dat als wij elkaar veel voorspoed toe-
wensen dit van ons allen de bereidheid eist daar dan ook hard voor 
te werken. 

3 	Speciale aandacht willen wij vragen voor onze hulp aan de ontwik-
kelingslanden. Wanneer wij aanvaarden dat het verlenen van deze 
hulp onze morele plicht is, dienen we daaruit ook de consequenties 
te trekken. Daarom heeft de humanistische beweging zich mede ver-
antwoordelijk gesteld voor het plan van de humanisten in India om 
in de deelstaat Bihar een ontwikkelingsproject tot uitvoering te 
brengen. 	 —> 

DE DINAR-ACTIE 

Konden we in het vorige nummer 
vermelden, dat de eerste f 10.000,—
ruim gepasseerd waren, thans naderen 
we op dit ogenblik al de f 50.000,—. 
En dat zijn dan nog in hoofdzaak de 
individuele giften, die rechtstreeks 
werden ontvangen. Aangezien men in 
vele gemeenschappen nog druk bezig 
is, de zaak af te ronden (en af te 
romen), ziet het er wel naar uit dat 
we de voorlopig benodigde f 75.000,-
binnen zullen halen. 

Dat betekent, dat onze Indiase vrien-
den hun plan kunnen uitvoeren. Een 
plan, waarvan in het blad van Hu-
manitas „Van Mens tot Mens" de 
vroegere voorzitter van deze organi-
satie en tevens hoofdbestuurslid van 
onze Humanistische Internationale, 
Mr. Dr. J. In 't Veld schreef: 
„Het project is door deskundigen ge-
test en waardevol bevonden. Ook 
naar mijn mening is het een school-
voorbeeld, hoe door community devel-
opment tot verheffing van het levens-
peil in een beperkt gebied te ko-
men... 
Het lijkt mij zelfs zó voortreffelijk 
opgezet, dat ik het aan mijn studenten 
in het Institute of Social Studies als 
lesmateriaal heb voorgelegd" . . . 

Uit India ontvingen we bericht, dat 
de regering van de deelstaat Bihar, 
waarin het project in een district zal 
worden uitgevoerd volledige mede-
werking heeft toegezegd. Dat is ook 
het geval met de Indiase Plan-Com-
missie. Het werk-comité ter plaatse 
heeft in alle bij het project betrok-
ken dorpen met de bevolking ver-
gaderingen belegd en houdt zich 
bezig met voorlichting. Een stukje 
grond voor het optrekken van een 
kantoortje werd gratis ter beschik-
king gesteld en inmiddels is het ge-
bouwtje er al, betaald uit giften van 
comitéleden en dorpsbewoners en 
gebouwd door vrijwillige krachten. 

Dit vertrouwen in het welslagen zul-
len wij niet mogen beschamen. U 
weet het, met slechts f 5,— kunnen 
we aan het leven van een medemens 
een betere toekomst bieden. 

Help uw gemeenschapsbestuur het 
over te maken bedrag zo groot mo-
gelijk te maken of gireer rechtstreeks 
op 

giro 64.75.00 

ikar-actie 
utrecht 
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oraftvverp voor gehuijs in schiedarn 

De Humanistische Stichting voor Huisvesting van Bejaarden (HSHB) 
is in 1960, als voortzetting van de sinds 1949 bestaande A. H. Ger-
hard-stichting, opgericht door de Vereniging tot Bevordering van 
Zelfstandig Denken „De Vrije Gedachte", het Humanistisch Verbond 
en de Nederlandse Vereniging voor Maatschappelijk Werk „Hu-
manitas". 
De A. H. Gerhardstichting had in 1958, met medewerking van de 
Nederlandse Centrale voor Huisvesting van Bejaarden in Amsterdam 
het A. H. Gerhardhuis tot stand gebracht. 
Dat éne huis bleek niet voldoende om al de bejaarden, die niet tot 
enig kerkgenootschap behoren en in een tehuis op humanistische 
grondslag willen wonen, te herbergen. 
Daarom is de HSHB zich gaan instellen op het stimuleren en co6r-
dineren van plaatselijke en regionale initiatieven. De stichting stelt 
zich niet tot taak zelf tehuizen te bouwen of te exploiteren. Wel 
geeft zij adviezen bij de voorbereiding, de bouw, de exploitatie, het 
personeelsbeleid, het opnamebeleid, de administratie, enz. 

Thans werken de volgende stichtingen samen met de HSHB: 

Alkmaar 	: Stichting Huisvesting Bejaarden. 
Amersfoort 	: Stichting Humanistisch Bejaardenhuis Amersfoort. 
Amsterdam 	: Stichting A. H. Gerhardhuis. 
Amsterdam 	: Prof. Mr. Dr. Leo Polakstichting. 
's-Gravenhage : Stichting Coornherthuis. 
Haarlem 	: Stichting Reinaldahuis. 
Hilversum 	: Stichting „Humanitas" tot Huisvesting en Verzor-

ging van Bejaarden. 
Middelburg 	: Humanistische Stichting „Het Jacob Roggeveen-

huis". 
Rheden 	: Humanistische Stichting voor Huisvesting van Be-

jaarden „H. A. Lorentzhuis". 
Schiedam 	: Humanistische Stichting voor Huisvesting van Be- 

jaarden Schiedam. 
Wageningen : Stichting Algemeen Bejaardencentrum Wageningen. 
Zaandam 	: Stichting tot Huisvesting van Bejaarden „De Poe-

lenburg". 
Zeist 	: Humanistische Stichting voor Huisvesting van Be-

jaarden Zeist. 

Dit is een van de vele activiteiten, die door het H.V. in het afge-
lopen jaar verricht is. Ook daaruit blijkt de betekenis van een huma-
nistische organisatie. Zonder een dergelijke organisatie zou trouwens 
ook de invoering van humanistische geestelijke verzorging in de 
strijdkrachten ondenkbaar geweest zijn. Dat dit door steeds meer 
mensen beseft wordt blijkt uit het feit, dat in 1964 bijna 2000 nieuwe 
leden toetraden, die daarmede het werk moreel en financieel mede 
helpen dragen en zich dikwijls ook persoonlijk gaan wijden aan ons 
werk. Mede daardoor is het H.V. in staat de zich steeds uitbreidende 
taken op het gebied van geestelijke bezinning en vorming ter hand 
te nemen en met zijn geestelijke verzorging een ieder die daarom 
vraagt bij te staan. Wij wensen alle mensen veel geluk en voorspoed 
in het komende jaar, waarbij wij weten, dat de mens uitsluitend op 
zichzelf en zijn medemens is aangewezen om geluk en voorspoed te 
verwerven. 

HOOFDBESTUUR VAN HET 
HUMANISTISCH VERBOND 

HILIMIALIIISTOSCH CREDO 

Onder deze titel is een fraai uitge-
geven boekje van de pers gekomen, 
dat een aantal artikelen bevat, die 
reeds eerder in het blad van het 
Thuisfront „Ego" opgenomen werden. 
Naast een inleiding van Dr. J. P. van 
Praag houdt het een vijftal artikelen 
van de hoofdraadsman H. Lips in, be-
nevens bijdragen van een pater en 
een protestant. Tevens bevat het een 
artikel van Dr. Robinson, de Engelse 
bisschop-auteur van het veelbespro-
ken werk „Eerlijk voor God". 

GEESTLELDJME vaRZORGONG 

VAN rtiouLoTamam 

Onlangs is door de hoofdraads-
man voor de Humanistische Geeste-
lijke Verzorging voor militairen, 
Hoofdstraat 84 te Driebergen aan 
leden en belangstellenden van het 
Verbond een circulaire gezonden, 
waarin gevraagd werd de ingesloten 
folder aan een jongeman, die in 
dienst is te willen geven. Onnodig te 
zeggen dat wij van onze kant deze 
activiteit bijzonder toejuichen. Geble-
ken is uit de ervaringen van de laat-
ste maanden, dat voor deze nieuwe 
tak van verzorging en vorming onder 
de buitenkerkelijke militairen grote 
belangstelling bestaat, maar dat het 
dikwijls uiterst moeilijk is te weten 
te komen hoe of contact met de raads-
lieden kan worden opgenomen. 
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Ondergetekende verbindt zich als contribuant(e) — d.w.z. met de 
bedoeling t.z.t. een verzoek voor opneming in een van de huizen in 
te dienen — ad f 	 per jaar (min. .1 10,—). Dit bedrag zal 
worden voldaan door storting op postgiro no. 557501 ten name van 
de Humanistische Stichting voor Huisvesting van Bejaarden te Am-
sterdam. 

Naam:  
	

Geslacht M/V 

Geb. datum: 

Adres: 	 ................................. 

Woonplaats:  	 ............... 

Datum: 	 .......................... ................................... 

Handtekening: 

(Doorhalen wat niet bedoeld wordt) 

a. h. gerhardhuis te ams9erctlam 

BEJAARDEN 

In verscheidene andere plaatsen worden voorbereidingen getroffen om 
tot oprichting van een stichting te geraken, o.a. in Dordrecht, Hoorn, 
Leeuwarden, Nijmegen, Zutphen. 
In een vijftal plaatsen zijn de voorbereidingen zo ver gevorderd, dat 
binnenkort met de bouw kan worden begonnen, soms in samenwer-
king met de Nederlandse Centrale voor Huisvesting van Bejaarden 
(NCHB), een bouwcorporatie in de zin der Woningwet. 
Het ziet er naar uit, dat de geweldige achterstand, die 	evenals 
op vele andere gebieden — in de buitenkerkelijke sector bestaat ten 
aanzien van een verantwoorde huisvesting van verzorgingbehoevende 
bejaarden, door de tot dusverre betoonde activiteit van de HSHB 
en van vele stichtingsbestuurders in den lande, enigszins ingelopen 
wordt. 
Maar om een gelijkwaardige positie ten opzichte van de andere groe-
peringen van ons volk te bereiken, moet er nog veel meer gebeuren: 

— in organisatorisch opzicht: 

het onderzoek van de plaatselijke besturen van Humanitas. De 
Vrije Gedachte en het Humanistisch Verbond of een initiatief tot 
de oprichting van een plaatselijke stichting tot de mogelijkheden 
behoort; 

— in financiëel opzicht: 
de bereidheid van de buitenkerkelijken contribuant te worden van 
de Humanistische Stichting voor Huisvesting van Bejaarden. 
Daarmee steunen zij het streven van de HSHB en zij maken het 
mogelijk een belangrijk werk verder te volbrengen. Bovendien 
hebben de contribuanten van de HSHB of van een plaatselijke 
stichting t.z.t. het recht zich als gegadigde voor plaatsing in een 
tehuis te laten inschrijven. 
(Voor Alkmaar, Wageningen en Zaandam geldt een afzonderlijke 
regeling; toekomstige gegadigden voor de tehuizen in deze plaat-
sen dienen contribuant van de stichting ter plaatse te worden). 

Hopelijk zullen velen onderstaand formulier ingevuld toezenden aan 
de Humanistische Stichting voor Huisvesting van Bejaarden. 

hierlangs afknippen 

JEUGD- EN JONGERENWERK 

Door het Hoofdbestuur is een werk-
groep ingesteld, die zich gaat verdie-
pen in vragen inzage jeugd en hu-
manisme. Hierbij wordt tevens ge-
dacht aan het stimuleren van jonge-
rengroepen en het onderzoek of er 
onder de buitenkerkelijke jeugd aan-
dacht gevraagd kan worden voor 
levensbeschouwelijke zaken. 
Het Dagelijks Bestuur heeft opdracht 
gekregen de werkgroep samen te 
stellen. 

ER KOMT EEN LANDDAG 9 e es 

Onze Amsterdamse gemeenschap 
Tuinsteden-West heeft plannen in 
voorbereiding, om op zondag 30 mei 
een landdag te houden, waar alle 
leden van het H.V., uit het hele land 
welkom zullen zijn. Het is dus niet 
op Hemelvaartsdag, (dan regent het 
meestal), maar drie dagen erna. 
Het programma is al wel in grote 
trekken bekend, en wat we er van 
gezien hebben bijzonder aantrekke-
lijk. Op het eiland in het meer, aller-
lei excursies en volop speelgelegen-
heden ook voor de jongsten. Binnen-
kort hoort u er meer van, noteert u 
alvast de datum. 

Het hiernaast afgedrukte for-

mulier kan ingevuld en onder-

tekend opgezonden worden 

aan: 

Het Bureau van de 

Humanistische Stichting voor 

Huisvesting van Bejaarden, 

Slotermeerlaan 1, 

Amsterdam-West 
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Voor zover we thans de resultaten over 1964 kunnen bekijken gaat 
het met „De Ark" weer de goede kant uit. Na een inzinking in de 
jaren 1958 tot 1962 neemt de belangstelling weer toe en hebben we 
dit jaar betere resultaten gehad dan ooit tevoren. 
De bezoekers bestonden globaal uit drie groepen, t.w. conferenties 
in voor- en najaar, jeugdgroepen en van mei tot oktober de individuele 
gasten. 
Wat deze laatsten betreft was het bezoek groter dan in de vooraf-
gaande jaren en stak het aantal leden van het Verbond gunstig af. 
In 1961 b.v. waren er onder de individuele gasten 20 % lid van het 
H.V., dit jaar is het tot 50 % gestegen. 
Velen zullen zich echter afvragen wat het nut is van een eigen 
vacantie- en conferentieoord, als slechts de helft van alle zomergasten 
lid van het Verbond is en een derde van de conferenties door het 
H.V. belegd worden. 
Wat voor mensen zijn het, die geen lid zijn en toch naar „De Ark" 
komen? Gewone mensen zoals u en ik, zeer veel buitenkerkelijken, 
die nooit eerder met het Verbond in contact geweest zijn en maar 
nauwelijks van het bestaan weten. Deze mensen vinden bij ons de 
gelegenheid om met leden gesprekken te voeren en te ontdekken, dat 
men ook als buitenkerkelijken in een prettige sfeer zijn vacantie kan 
doorbrengen, want hoe eenvoudig in vele opzichten de accommodatie 
ook is, zo goed is de sfeer. Het behoeft dan ook geen verwondering 
te wekken, dat velen zich tijdens hun verblijf als lid opgeven of later 
contact opnemen met de gemeenschap in hun woonplaats. 
Goed, zult u zeggen, als propagandamotief zal die „Ark" wel zijn 
waarde hebben, maar is dat nu belangrijk genoeg om jaarlijks enige 
duizenden guldens verlies goed te maken? Op zich zelf lijkt me dat 
verlies daardoor al gerechtvaardigd, waarbij men wel moet bedenken, 
dat het streven blijft om uit te komen. Maar er is ook nog een ander 
punt, dat niet onbelangrijk is. Er komen bij ons ook vele leden van 
kerkelijke organisaties, voor conferenties of als gasten voor kortere 
of langere tijd. Waarom ze komen, blijft dikwijls een open vraag, 
maar laten we blij zijn met hun aanwezigheid, omdat ze dan ontdekken, 
dat die humanisten niet beantwoorden aan de voorstelling die ze 
dikwijls in eigen kring er van krijgen. Doordat wij ze aanvaarden 
zoals ze zijn, is het ook voor hen gemakkelijker ons te aanvaarden 
en zal in de toekomst het hun geestelijke leiders moeilijker vallen 
van die humanisten scheve voorstellingen te geven. 
Zeventig procent van onze jaarlijkse gasten zijn al eerder met vacantie 
op „De Ark" geweest en dit is voor ons het bewijs dat het goed 
toeven is in ons huis. Wie eenmaal geweest is komt terug en daarom 
is het te meer opvallend dat een groot deel van onze leden nooit 
komt. Misschien komt dat doordat velen op het standpunt staan in 
hun vacantie niet met problemen te willen lastig te worden gevallen 
en zeker niet met problemen rondom het Verbond. Maar ik kan ver-
klaren dat men het daarvoor niet hoeft te laten. Het accent van een 
vacantie op „De Ark" ligt op de mooie omgeving, de goede ver-
zorging, een ontspannen sfeer en een volkomen vrijheid om zijn eigen 
gang te gaan. Begin januari begint weer de inschrijving voor het 
seizoen 1965 en we hopen dan veel nieuwe gezichten te mogen zien. 

De beheerder, F. R. v. d. WERFF. 

NUECLOWS u[ru 

De jaarlijkse collecte voor het Thuis-
front had in Emmen een recordop-
brengst. Daardoor aangemoedigd ging 
het bestuur ijverig aan de stag voor 
het Bihar-project. 

Eveneens in het Noorden wekten 
Groningen en Leeuwarden leden en 
belangstellenden op een bijdrage te 
storten om het werk van onze Indiase 
vrienden mogelijk te maken. 

In Apeldoorn is een lang gekoesterde 
wens werkelijkheid geworden. Een 
gespreksgroep voor jongeren is van 
stapel gelopen en het scheepje blijkt 
zeewaardig. 

Ook Zeist, net als vele anderen een 
groeiende gemeenschap, heeft een 
nieuwjaarsbijeenkomst gehouden, om 
leden en bestuur gelegenheid te geven 
elkaar het beste te wensen. 

Arnhem kon zijn 400-ste lid inschrij-
ven, een heugelijk feit, dat wel de 
moeite waard was om even bij stil te 
staan. Het nieuwe lid kreeg bezoek 
van enkele bestuursleden die haar 
tevens een boekenbon overhandigden. 
Optimistische lieden verwachten dit 
jaar ook nog het 500-ste lid te mogen 
begroeten. 

Samen met Soest/Baarn hield Amers-
foort op 15 januari een jaarwisse-
lingsbijeenkomst, waar de Hilversum-
se cabaretgroep optrad. 

In Zutphen zit de gang er blijkbaar 
ook in. Nadat vorige maand het 
100ste lid werd ingeschreven, is men 
er al overheen en konden weer enige 
nieuwe leden worden begroet. Ook 
met de jongerengroep gaat het prima. 

Zwolle, waar regelmatig goede 
ideeën worden uitgebroed, heeft weer 
een nieuw plan op tafel geworpen. 
Nu gaat het om creatief bezig te zijn 
en dan in het bijzonder voor de 
ouderen, We hopen er spoedig meer 
van te horen. 

En in Almelo heeft een lid zich be-
reid verklaard kleine karweitjes in 
huis op te knappen, waar de bewo-
ner geen kans toe ziet. We hopen 
dat hij er nog wat hulp bij krijgt, 
vooral de ouderen zitten soms met 
lekkende kranen en dat soort dingen, 
waarvoor een vakman te duur is. 



Het Steunfonds kon zijn beloften waar maken dank zij de trouw van 
zijn contribuanten en de medewerking van tal van vrijwilligers in 
meerdere gemeenschappen van het Verbond. Zie hier de cijfers: 

Rekening en Verantwoording over het jaar 1964 

Ontvangen giften 
Ontvangen Bankrente over 1963 

Kosten: 

f 151.063,93 
„ 	998,54 

f 152.062,47 

Secretariaat f 	479,90 
Accountant „ 	400,— 
Propaganda „ 	13.649,87 

„ 	14.529,77 

f 137,532,70 
Saldo tot en met 1963 „ 	30579,40 

f 	168.112,10 
Bestemd voor het Humanistisch Verbond 

voor het jaar 1963 (nabetaling) f 	10.000,— 
voor het jaar 1964 „ 135.000,— 

totaal f 145.000,— 
waarvan per 31 december 1964 

nog af te dragen 	 „ 25.000,— 

Saldo per 31 december 1964 

Dit saldo bestaat uit: 
Postgiro 
Nutsspaarbank, gewone rekening 
Nutsspaarbank, deposito-rekening (3 maanden opzegtermijn) 

„ 120.000,— 

f 48.112,10 

f 17.022,78 
6.089,32 

25.000,— 

f 48.112,10 

Als we deze cijfers vergelijken met die van 1963 dan is er reden tot 
tevredenheid. In 1963 ontving het Steunfonds aan giften f 114.233,02. 
Toen keerde het Steunfonds f 110.000,— aan het Humanistisch Ver-
bond uit. Het aantal giften nam in 1964 met ongeveer 1100 toe. 

Helaas steeg de post uitgaven, als gevolg van het feit dat P.T.T. en 
papierleverancier meer geld voor hun waar vragen. 

Belangrijk is dat f 11.000,— in het Uitbreidingsfonds kon worden 
gestort. Belangrijk is ook dat het saldo de mogelijkheid schept even-
tueel aan het Verbond een resterend .bedrag over 1964 uit te keren. 
Het Steunfonds is thans zover dat het de financiering van het prak-
tische werk voor zijn rekening kan nemen en voor uitbreiding van dit 
werk kan reserveren. Het staat op een gezonde basis, nogmaals, dank 
zij de steun en medewerking van velen. Op hen rekent het Steunfonds 
in 1965. 

HET BESTUUR VAN DE 
STICHTING STEUNFONDS PRAKTISCH HUMANISME 

het steunfonds in 1964 

GEMEENSCHAPPEN 

Bussum had een goede jaarsluiting 
met een verzorgde omlijsting. De 
„overdag club-  op donderdag bij 
een lid thuis schijnt in een behoefte 
te voorzien. 

De H.J.B. in Hilversum verzorgde 
een feest voor de kinderen van de 
H.V.-leden. Uit een gehouden enqué-
te zijn een aantal interessante dingen 
te voorschijn gekomen, o.a. dat veel 
meer mensen dan we wel eens den-
ken, bereid zijn om mee te werken. 
Men wil niet alleen worden bezigge-
houden, maar ook zelf zijn bijdrage 
leveren. 

De traditionele inzameling in Laren/ 
Blaricum om een aantal mensen een 
bewijs van medeleven te bezorgen op 
de feestdagen is zoals altijd een suc-
ces geweest. En in het mededelingen-
blad Gooise Grenspost zijn de redac-
teur en de voorzitter in de clinch ge-
weest over een zekere heer Gold-
water (wie was dat ook weer?). 

Een voortzetting van de discussie 
over het gezapige humanisme is bij-
zonder lezenswaardig in het blad van 
de federatie Den Haag. In het decem-
bernummer meent de heer Krug, dat 
we te weinig jongere leden hebben 
en hij vraagt wat we daaraan kunnen 
doen. We zijn benieuwd naar het 
antwoord. 

Den Haag-Oost heeft de eenzamen 
uitgenodigd om één der Kerstdagen 
gezamenlijk door te brengen. Een 
voortreffelijk idee, dat in meer ge-
meenschappen is uitgevoerd. 

Gelukkig, het blad van Den Helder 
is er weer. Het verzoek om hulp is 
niet tevergeefs geweest, en heeft bo-
vendien tot gevolg gehad, dat men 
nu over een hele staf beschikt. Gefe-
liciteerd! 

De invloed van Rotterdam breidt zich 
als een olievlek over de omgeving uit. 
Gespreksgroepen, mogelijk geworden 
door de opleiding van gesprekslei-
ders, verschenen nu ook in Over- 

7 	schie, Spijkenisse en Maassluis. 

Baby-sitten voor Bihart Dat gebeurt 
door enkele jongeren in Eindhoven 
en we hopen dat veel baby's hun bij-
drage willen leveren. 

Amstelveen, hoewel behorende bij de 
federatie Amsterdam heeft thans ook 
zijn eigen blaadje. Ook daar experi-
menten, zoals een tafeltennis-club en 
een club voor jongens en meisjes op 
zaterdagmorgen. 

De Amsterdamse H.J.G. roert zich de 
laatste tijd hevig. Er is nu een eigen 
blad verschenen, de peperbus, waarin 
behalve aan de moderne literatuur 
ook aan het doen en laten van het  

H.V. veel aandacht besteed wordt. 
Een kritisch stukje over de Bihar-
aktie riep uiteraard reacties op en de 
redactie kondigt aan in volgende 
nummers op de zaak terug te komen. 
Onze Indiase vrienden kunnen daar 
echter niet op wachten en daarom is 
het maar gelukkig, dat het geld er al 
grotendeels is. Om met een suggestie 
te besluiten, laat men aan de oud-
HJG'er Enno Hommes, die pas een 
hele tijd in India is geweest eens vra-
gen zijn licht te laten schijnen. 



70EN JAAR H. J. E. 

Ter gelegenheid van het tien-jarig bestaan van de Humanistische 
Jeugd Beweging wordt op 6 en 7 februari a.s. een feestelijk weekend 
gehouden op De Ark te Nunspeet. Het weekend is toegankelijk voor 
leden en oud-leden en hun eventuele echtgenoten of verloofden. Op-
gave (vit.& 1 februari) is noodzakelijk, en kan geschieden bij: 

mej. J. Nijmeijer, Valeriusstraat 26 III, Amsterdam of 
H. Kooy, P. Rinkstraat 25, Rosmalen. 

De deelnemingsprijs bedraagt f 7,50 per persoon. 

Het is de bedoeling dat tijdens het weekend een jubileumgeschenk 
wordt aangeboden. Leden, oud-leden, ouders en anderen die de H.J.B. 
een warm hart toedragen kunnen hun bijdrage storten of overschrijven 
op postrekening 677047 t.n.v. I. van Dijk te 's-Gravenhage, onder 
vermelding „Lustrum H.J.B." 

Uw taak: hun toekomst! 

Centrum voor Humanistische Vorming 

Bijdrage: f 3,75 per jaar. 

Giro 60 84 68, t.n.v. het Centrum, Oudegracht 152, Utrecht. 

CONTRIBUTIEREGELING 

Ook de uitgaven van uw Verbond stijgen voortdurend. Niet alleen 
door de uitbreiding van het werk, maar ook door allerlei kostenver-
hogingen. 
Die moeten mede door uw bijdrage worden opgevangen. Bekijkt u 
dit staatje nog eens nauwkeurig en als u ook hebt geprofiteerd van 
de loonsverhogingen, laat het Verbond dan niet in de steek. 

Inkomen: Minimum-contributie: 

p. week t/m p. mnd t/m p. j. t/m p. week p. rand p. j- 
f 80,- f 340,- f 4.000,- f 0,20 f 0,85 ƒ 10,- 
„ 100,- „ 425,- „ 5.000,- „ 0,30 „ 1,25 „ 15,- 
„ 120,- „ 510,- „ 6.000,- „ 0,40 „ 1,70 „ 20,- 
„ 160,- „ 680,- „ 8.000,- „ 0,60 „ 2,55 „ 30,- 
„ 200,- „ 850,- „ 10.000,- „ 0,80 „ 3,40 „ 40,- 
boven boven boven 

f 200,- f 850,- ƒ 10.000,- „ 1,- „ 4,25 „ 50,- 

Voor inkomens boven de f 10.000,- waarvoor het reglement een 
minimum contributie aangeeft beveelt het Hoofdbestuur als richtlijn 
aan het betalen van een half procent van het inkomen. 

Mevr. P. Hienekamp-Ehrbecker, Hui-
zerstraatweg 14b te Naarden, die het 
afgedrukte silhouet voor de Bihar-
actie ter beschikking stelde, heeft al 
vele bestellingen ontvangen. Zij ver-
zoekt ons nog mede te delen dat be- 

DE IBEJAARIDE•KI MET 
VAKIANTUE 

Gezien de steeds groeiende belang-
stelling staat ook in 1965 „De Ark" 
weer gedurende vijf weken open 
voor de bejaarde leden. 

In het voorjaar zijn er twee weken, 
nl. van: 

15 t/m 22 mei en 
22 t/m 29 mei 

In het najaar zijn er drie, t.w. van: 
4 t/m 11 september 

11 t/m 18 september 
18 t/m 25 september 

De leiding zal nog later worden be-
kendgemaakt. De prijs is gelijk aan 
die van het vorige jaar, f 48,50 per 
week. Elke deelnemer heeft recht op 
een consumptiekaart van 21 con-
sumpties voor f 3,50. 

U kunt zich opgeven door schrifte-
lijke aanmelding bij: 

Vakantieoord „De Ark" 
Belvédèrelaan 14 
Nunspeet 
Telefoon (03412) 2404 

Maar wees er vlug bij! Het is eerder 
vol dan u denkt. 

DRUK. STORM - UTRECHT 

De lustrumcommissie. 

taling van f 3,- ook kan plaats vin-
den op Gemeentegiro Adam H. 4335 
t.n.v. Hienekamp. De ware grootte 
van het silhouet is 16 x 13 cm. 


