
          

     

71 -7  

   

        

       

         

         

    

_4  N \\__Y 

  

      

       

       

       

et /1 /1  ;11 manisrdsch Verbond 
MEDEDELINGEN VOOR DE LEDEN 

	
N 

,c_se jaarvers_ a Or 958 

HOEWEL de teruggang in het ledental is 
gestuit, kan toch nog niet van een nieu- 

we opgang worden gesproken. Wel is het con-
tact tussen hoofdbestuur en gemeenschappen 
versterkt door de bezoeken van de organisatie-
secretaris aan de gemeenschappen, maar de 
aandacht zal voortdurend. dienen te vallen op 
de vernieuwing van het gemeenschapsleven. Ge-
spreksgroepen kunnen dienen om de taken op-
nieuw onder de ogen te zien. Ook het practi-
sche werk vraagt nog meer toewijding, waar-
voor ook alle financiële hulpbronnen moeten 
worden aangesproken. 

Veel aandacht is besteed aan de vormgeving 
van de bijeenkomsten, die voor een goed func-
tioneren van de gemeenschappen van belang 
zijn. Pogingen werden gedaan om de gewesten 
meer accent te verlenen met name ten aanzien 
van de zorg voor de algemene leden en de ka-
dervorming. Op het gebied van de geestelijke 
verdieping zullen de. Raden van Advies van 
Socrates een vruchtbare taak kunnen vervul-
len. De besprekingen rondom de openbare 
school vorderden in het verslagjaar weinig, 
maar aangenomen mag worden dat dit in het 
komende jaar weer voortgang zal vinden. Ver-
melding verdient ook de instelling van de Raad 
van Advies, die twee keer bijeen kwam. 

Twee leden van het hoofdbestuur zullen zich 
niet herkiesbaar stellen, t.w. Mevr. D. Hero-
ma-Méilink en Th. M. van Erp. De penning-
meester W. C. Koppenberg trad om strikt par-
ticuliere reden reeds 1 juli af, na gedurende vijf 
jaar met grote bekwaamheid en ruimheid van 
blik het financiële beleid te hebben gevoerd. De 
algemeen-secretaris B. J. Max nam zijn functie 
waar. 

Gedurende 1958 werden 725 nieuvfre leden 
ingeschreven, 705 moesten worden afgevoerd, 
waarvan 109 door overlijden en vertrek naar het 
buitenland. Per 31 december bedroeg het leden-, 
tal 11.031. Er werd 1 nieuwe gemeenschap op- , 
gericht n.l. Krimpen 	

IJssel en Heerlen en 
Brunssurn gesplitst, zodat het aantal gemeen-
schappen thans 73 bedraagt. 

Ook in dit jaar bleef de vraag hoe het werk 
van de gemeenschappen aantrekkk voor alle 
leden kan worden gemaakt, de voortdurende 
aandacht van alle besturen , opeisen. Toe te jui-
chen valt, dat in steeds meer gemeenschappen 
gepoogd vrordt, de bijeenkomsten een stijlvoller 
karakter te geven. Ook het groepswerk neemt 
toe, waarbij de besturen kunnen putten uit het 
rijke documentatiemateriaal dat vanuit het Cen-
traal Bureau wordt toegezonden. Ook nu weer 
bleef het aantrekken van voldoende medewer-
kers• een moeilijke taak, omdat de mensen waar-

op men een beroep doet veelal volledig bezet zijn 
neet werkzaamheden voor andere organisaties. 
De gemeenschappen hebben dringend behoefte 
aan bestuurders die zich voor enkele jaren vrij 
maken voor het werk voor het Verbond. 

Het vraagstuk, hoe het contact ook buiten het  

winterseizoen kan worden gehandhaafd, houdt 
steeds meer besturen bezig, terSvijl in deze rich-
ting allerlei pogingen werden ondernomen. 

De documentatie werd uitgebreid door een 
nieuwe sprekerslijst, een gespreksschema over 
,;De idee van de openbare school", een rapport 
over migratie enz. Het blad „Kader" onder re-
dactie van W. Coenders,•waarin de tot nu toe 
afzonderlijk verschijnende publicaties „De Ge-
meenschap" „Puntjes op de I" en „De Stem-
vork" zijn opgenomen, bleek in een behoefte te 
voorzien en wordt zeer op prijs gesteld. 

De geestelijke verzorging, vroeger genoemd 
practisch humanisme bleef zich uitbreiden, voor-
al op het gebied van het ziekenbezoek. Nieuwe 
plaatselijke geestelijke raadslieden werden in het 
verslagjaar niet aangesteld. 

De Humanistische Jongeren Gemeenschap 
zette haar pogingen om meer leden te trekken, 
onverdroten voort. 

De gewesten(11) organiseerden ook dit jaar de 
studiedagen, gewijd aan het onderwerp „Hu-
manisme en Rede". Voorbereidingen vonden 
plaats tot splitsing in twee delen van het grote 
gewest Zuid-Holland, welke splitsing per 1 janu-
ari 1959 een feit is geworden. Op de twee half-
jaarlijkse Topkaderconferenties werd aandacht 
besteed aan de jongeren in het Verbond, het cul-
turele werk en een opnieuw onder de loep ne-
men van de taak van het gewest, in het bijzonder 
ten aanzien van steun aan kleine gemeenschap-
pen en de kadervorming. 

Hoewel het contributie-inkomen de laatste ja-
ren.  met sprongen is gestegen, is financieel tot 
nog toe niet het niveau bereikt, waarop werd 
gerekend. Daarnaast is de stilstand in de groei 
van het ledental niet gepaard gegaan met een 
stilstand in de activiteiten, integendeel. Een ver-
dere verruiming van de middelen is dan ook no-
dig en bovendien mogelijk door het werven van 
nieuwe leden en een groeiende aktiviteit van de 
Stichting Steunfonds Practisch Humanisme. De-
ze laatste zal, naar mag worden gehoopt, in de 
komende jaren aanzienlijk bijdragen in de kos-
ten van de humanistische geestelijke verzorging 
onder de buitenkerkelijken. Enkele van de wen-
sen die bij het hoofdbestuur leven t.a.v. de 
naaste toekomst zijn in willekeurige volgorde: 
een ruimere verspreiding van de humanistische 
beginselen; een versterking van het centrale ap-
paraat, waardoor een eind kan komen aan het 
plegen van roofbouw op hoofdbestuursleden; 
aanstelling van één of meer functionarissen voor 
wetenschappelijk werk; de stichting van een op-
leidingscentrum.• 

De bestuursassistent J. J. Smid nam in 1958 
om persoonlijke redenen ontslag. Een deel van 
zijn werk werd overgenomen door Th. W. Polet, 
die op 1 april als organisatie-secretaris volledig 
in dienst van het Verbond kwam. In de bezetting 
van het Centraal Bureau kwamen enkele muta-
ties voor. 

De werkzaamheden van de vaste commissies  

vond geregeld voortgang. De naam van de Com-
missie Practisch Humanisme werd gewijzigd in 
Centrale Commissie Geestelijke Verzorging. 
Aan de werkzaamheden van de commissie Mens 
en Maatschappij kwam een einde na de publica-
tie van het. rapport „Het Rassenpróbleem" en 
aan die van de commissie Studiekosten na de 
publicatie van het rapport met gelijke titel. 

„Mens en Wereld", „In en Om" en „Het 
Woord van de Week" bleven regelmatig ver-
schijnen, terwijl daarnaast „Kader" als nieuw 
orgaan het licht zag. Ten behoeve van de leden-
werving verscheen van „Mens en Wereld" in 
oktober een bijzonder nummer, terwijl in ver-
band met het tienjarig bestaan van de Humanis-
:, che Jongeren Gemeenschap het nummer van 
: maart speciaal aan de jongeren gewijd was. 

De door het Verbond verzorgde radiouitzen-
dingen, wekelijks voor de V.A.R.A., vierweke-
lijks voor de A.V.R.O. en driemaandelijks voor 
de Wereldomroep vonden regelmatig voortgang. 
Steeds meer blijkt van hoe groot belang deze uit-
zendingen voor honderdduizenden luisteraars 
zijn hetgeen ook tot uitdrukking kwam in een 
toenemend aantal abonnee's op „Het Woord van 
de Week". 

Na de reis van de voorzitter naar de Ver, 
Staten vond op 4 juni een persconferentie plaats, 
waarvoor de pers grote belangstelling toonde. 
Behalve een aantal herdrukken verschenen in 
druk de rapporten „Het Rassenprobleem" en 
„Studiekosten". 

De Humanistische Stichting Socrates stelde 
Raden van Advies in voor de wetenschappelijke 
en culturele sectie, welke op 15 februari 1958• 
werden geïnstalleerd. In de redactie van „Reken-
schap" kon de opengevallen plaats door het be-
danken van Prof. Mr. H. R. Hoetink nog niet 
worden vervuld. In Delft bleef Prof. Dr. Libbe 
van der Wal zijn colleges aan de Technische 
Hogeschool geven. 

Twee landdagen werden door de Stichting ge-
organiseerd, waarvoor grote belangstelling be-
stond. Ook in het verslagjaar vond een zomer-
school plaats, gewijd aan het onderwerp „Mens 
en Medemens." 

In de Centrale Commissie Geestelijke Ver-
zorging remde tijd- en geldgebrek vele activitei-
ten o.a. bezinning op de problematiek. In ruim 
30 gemeenschappen werden zieken bezocht door 
ziekenbezoekers(sters), en dit werk onderging 
een duidelijke uitbreiding. Een landelijke con-
ferentie hierover vond in oktober plaats. Zes-
tien raadslieden waren in gemeenschappen en 
gewesten werkzaam. 

Het werk in de arbeiderskampen vond voort-
gang en werd uitgebreid. Dit was eveneens het 
geval met de geestelijke verzorging in de straf-
gestichten. 

De Buitenwerkcommissie organiseerde 2 kin-
der- en 5 familiekampen, o.a. in België. De 
deelnemers waren zeer tevreden. 

De opgaande lijn in de bezetting van ,,De 
Ark" heeft zich in 1958 niet doorgezet waaraan 
de bestedingsbeperking en de Expo wel niet 
vreemd zullen zijn. Door de toename van de 
vormingscursussen voor militairen van het Hu-
manistisch Thuisfront bleven de werkzaamheden 
voor het personeel even zwaar als voorheen. De 
staf leed bovendien een ernstig verlies door het 
vertrek van Mej. van der Kooi naar Australië. 

Zowel met Humanitas als met het Humanis-
tisch Thuisfront werd voortdurend contact on-
derhouden. Het Humanistisch Centrum Mens en 
Wereld, waarin de verschillende humanistische 
organisaties samenwerken, droeg de werkzaam-
heden ten behoeve van buitenkerkelijke emigran- 
ten aan het Verbond over. De uitgave van het 
Centrum, de Humanistische Pers- en Documen-
tatiediepst, verscheen in 11 nummers. 

Het haantal bureaus(4) van de Centrale Stich-
ting voor Bureaus voor Levens- en Gezinsmoei- 
lijkheden, onderging geen wijziging. De samen-
werking met de Humanistische Jeugd Beweging 
(H.J.B.) liet niets te wensen over, terwijl de be- 

(Slot op volgende pagina) 
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Het congres, enz. besluit: 

artikel 15 bis lid 1 van het huishoudelijk 
reglement als volgt te wijzigen: 

1. Er is binnen het Verbond een lande-
lijke Humanistische Jongeren Gemeen-
schap, waartoe, voorzover zij zulks wen-
sen, de leden kunnen behoren, die in het 
desbetreffende kalenderjaar de leeftijd 
van een en dertig jaar nog niet zullen be-
reiken. 

(Hoofdbestuur) 
Toelichting: 

Gebleken is, dat de formulering t.a.v. de 
leeftijdsgrens opgenomen in de statuten 
van de H.J.G. en die in het Huishoudelijk 
Reglement van het Verbond niet in over-
eenstemming met elkaar zijn. Daar het 
administratief het eenvoudigste is het lid-
maatschap aan het einde van een kalen-
derjaar te laten eindigen, lijkt de formu-
lering uit de statuten van de H.J.G., waar-
bij het lidmaatschap eindigt aan het einde 
van het kalenderjaar, waarin het lid de 
30-jarige leeftijd heeft bereikt, de meest 
aantrekkelijke. 

STICHTING ERASMUSHUIS 
Per. 1 januari 1959 aflosbaar (trekking door 

notaris Hommes) de nr.: 150; 279; 30; 61; 
237; 89; 116; 203; 227; 230; 233; 238; 175; 136 
en 209. 

Coupons nr. 1 inwisselbaar. 
De betreffende stukken kunnen aangetekend 

worded gezonden aan de penningmeester A. 
Schuur, Dickenslaan 24-1 te Utrecht. Gaarne 
opgave van giro- of bankrekening, en bericht of 
een nieuwe obligatie moet worden toegezonden 
of het bedrag moet worden overgemaakt. Op 
verzoek van de Obl. houders is t.z.t. een finan-
cieel overzicht verkrijgbaar, bericht zenden aan 
de penningmeester. 

(Vervolg van vorige pagina) 

trekkingen met de Studenten Vereniging op Hu-
manistische Grondslag (S.V.H.G.) beter wer-
den, vooral dank zij de aktiviteiten van de waar-
-nemer van deze organisatie in het hoofdbestuur 
van het Verbond. Het overleg met de Centrale 
Commissie voor Vrijzinnig Protestantisme over 
de doelstelling van de openbare school werd 
voortgezet. 

De werkzaamheden van de International Hu-
manist en Ethical Union (I.H.E.U.) nemen re-
gelmatig in omvang toe. Het aantal contacten, 
dat over de gehele wereld met groepen en afzon-
derlijke personen wordt gelegd, steeg in het ver-
slagjaar aanzienlijk. De banden met de Ameri-
kaanse Humanistische beweging werden aan-
merkelijk verstevigd door het bezoek van de 
voorzitter van het Verbond aan de Verenigde 
Staten in het voorjaar van 1958. Met het Belgi-
sche Verbond vindt regelmatig uitwisseling van 
sprekers plaats en door enkele leden van het 
Verbond werden inleidingen gehouden op het in 
september gehouden congres in Brussel van de 
Vrijzinnige Bewegingen. 

In verband met de aankondiging van de in-
diening van de nota van wijzigingen betreffende 
de Omroepwet, werd een brief gezonden aan de 
betreffende minister waarin herinnerd werd aan 
het ontwerp-amendement, dat door het Ver-
bond in 1954 bij de minister werd ingediend. 
Afgewacht dient te worden, of de nieuwe rege-
ling een bevredigende oplossing biedt voor eigen 
zendtijd voor genootschappen op geestelijke 
grondslag. Indien dit niet het geval zal blijken 
te zijn, zal het Verbond zich genoodzaakt zien 
om de honderdduizenden luisteraars naar de 
door het Verbond verzorgde uitzendingen te mo-
biliseren. 

Met de Minister van Maatschappelijk Werk 
werd enige malen contact opgenomen teneinde 
voor de geestelijke raadslieden van het Verbond 
toegang te verkrijgen tot de contractpensions 
voor gerepatrieerden uit Indonesië. Ook hier 
worden het Verbond weer allerlei hindernissen 
in de weg gelegd, al is het tenslotte gelukt een 
eerste lijst van adressen van buitenkerkelijke re- 
patrianten te bemachtigen. 	' 

Een zeer uitvoerige briefwisseling vond plaats 
met de Nederlandse Organisatie voor Interna-
tionale Bijstand (N.O.V.I.B.), nadat het Ver-
bond eerst was uitgenodigd zitting te nemen in 
het bestuur van deze organisatie en dit later 
weer werd ingetrokken. Het hoofdbestuur was 
vele malen vertegenwoordigd op congressen van 
bevriende organisaties. 

CONG 
	

VO 
Het congres, enz. besluit: 

a. in het jaar 1960 geen landelijk congres 
te houden en het e.v. landelijk congres te 
doen plaats vinden in 1961, 
b. Als begroting voor het jaar 1960 te 
doen gelden de begroting, die voor het 
jaar 1959 is vastgesteld, met dien ver-
stande, dat de post van f 2000.— voor 
congres vervalt en als een post onvoorzien 
voor f 2000.— wordt opgenomen. 

(Hoofdbestuur) 
Toelichting: 
Door het congres 1958 is door aanneming 
van het voorstel van de federatieve ge-
meenschap Amsterdam en enkele wijzi-
gingen van het huishoudelijke reglement 
de mogelijkheid tot het houden van één 
congres in de twee jaar geopend. Het 
hoofdbestuur meent, dat de omstandig-
heden het wettigen in 1960 geen huishou-
delijk congres te houden. Of in 1960 in 
de plaats van dit congres een andere lan-
delijke bijeenkomst zal worden gehouden, 
wil het hoofdbestuur t.z.t. beslissen. 

RS V=ELL ff  N 
Het congres, enz. besluit: 

In par. 3 van Art. 20 van het Huishoude-
lijk Reglement van de contributieregeling 
te schrappen de woorden: „gepensioneer-
den of daarmee gelijk te stellen" . . . .(per-
sonen). 

(Amersfoort) 

Toelichting: 

Het komt meermalen voor, dát de huidige 
formulering misverstand wekt. Er is ech-
ter geen reden om gepensioneerden in dit 
opzicht te onderscheiden van andere le-
den met eenzelfde inkomen. 

Pre-advies H.B.: 
Aanneming wordt aanbevolen. 

Het congres, enz. besluit: 

Het H.B. uit te nodigen een commissie te 
benoemen om te onderzoeken, welke mo-
gelijkheden er liggen binnen het huidige 
budget van „Mens en Wereld" om de in-
houd en de lay-out van „Mens en We-
reld" zodanig te verbeteren, dat het blad 
én voor de leden én voor de buitenstaan-
ders lezenswaardiger en aantrekkelijker 
wordt, en daarmede een grotere propa-
gandistische waarde verkrijgt. 

(Vlaardingen) 

Toelichting: 
Vergelijkbare bladen slagen er o.i. veel 
beter in een aantrekkelijker geheel aan 
hun lezers aan te bieden dan „Mens en 
Wereld". 

Pre-advies H.B.: 

Het nut van een dergelijk onderzoek lijkt 
problematisch en een commissie tot dit 
doel overbodige organisatorische belas-
ting. 
Voor goede adviezen, of goede adviseurs, 
houdt het H.B. zich aanbevolen. 
Aanneming van dit voorstél 'wordt ont-
raden. 

KANDIDATEN HOOFDBESTUUR 

1. Dr. J. P. van Praag, Voorburg, voorzitter 
2. Mr. Dr. H. J. Roethof, 's-Gravenhage, 

ondervoorzitter 
3. B. J. Max, Amersfoort, alg. secretaris 
4. J. Koopman, Voorburg, penningmeester 
5. Dr. H. Bonger, Arnhem 
6. Mej. Mr. J. J. Th. ten Broecke—Hoekstra 

's Gravenhage 
7. J. Bijleveld, Heemstede 
8. W. Coenders, Deventer 
9. Dr. A. L. Constandse, Haarlem 

10. Drs. J. H, P. Colpa, Assen 
1I. Dr. H. E. Derksen, Amsterdam 
12. Dr. E. Nordlohne, Amsterdam 
13. W. A. van Opijnen, Hengelo (0.) 
14. Dr. D. H. Prins, 's Gravenhage 
15. Dr. B. W. Schaper, Amsterdam 
16. Mevr. Mr. H. Singer—Dekker, 

Rijswijk (Z.H.) 
17. P. Spigt, Amsterdam 
18. Prof. Dr. G. Stuiveling, Hilversum.  
19. Mevr. A. C. Terpstra—Heinrich, Amsterdam 
20. Mevr. A. Treurniet—Wiersma, 

's Gravenhage 
21. Prof. Dr. L. G. van der Wal, Delft 

EEN NIEUW GEWEST 

O mdat het gewest Zuid-Holland met twaalf 
gemeenschappen langzamerhand te groot 

werd voor een nauw contact en bovendien de 
snelle bevolkingsuitbreiding een aantal van deze 
gemeenschappen voor geheel nieuwe problemen 
stelt, bleek het noodzakelijk tot een splitsing ,te 
komen. Op voorstel van,de meerderheid van de 
gemeenschappen besloot het hoofdbestuur in 
zijn vergadering van 20 december '58 dat met 
ingang van 1 januari 1959 er twee gewesten in 
Zuid-Holland zullen bestaan, t.w.: het gewest 
Zuid-Holland-Zuid, bestaande uit de gemeen-
schappen Delft, Den Haag, Gouda, Leiden, 
Voorburg-Rijswijk en Wassenaar en het gewest 
Zuid-Holland-Noord, bestaande uit de gemeen-
schappen Dordrecht, Gorinchem, Krimpen a.d. 
IJssel, Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen. 

Hopelijk zal dit een grote toename van het 
ledental, in het bijzonder in het gebied van de 
Maasmond tot gevolg hebben. 
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Komt U dit jaar ook naar 

„DE ARK"? 

31 januari 1959 

Zomerplannen 1959 van de Buitenwerkcom-
missie van het Humanistisch Verbond: 

Familiekampen. 
„De Ark" - Nunspeet 
3 familiekampen in de weken van 

25/7 t/m 1/8-1959 
1/8 t/m 8/8-1959 
8/8 t/m 15/8-1959 

Prijzen volwassenen 
Kinderen 6 t/m 10 jaar 
Kinderen 0 t/m 5 jaar 	 „ 28,50 
Leden van het Humanistisch Verbond hebben 
voorrang bij de inschrijving tot 1 maart 1959. 
Tentenkamp „Nieuwvliet" (Zw. VI.) 
Een kamp van 14 dagen en wel van 18 juli, m 
1 augustus '59. 
Overnachten in gezinstenten met grondzeil en 
strozak. 
Op het terrein is een recreatietent. Kamp is in 
goed beschutte boomgaard. 
Prijzen volwassenen 	 f 60,- 
Kinderen 6 t/m 10 jaar 	 „ 30,- 
(reiskosten en uitstapjes niet inbegrepen). 

Kinderkampen. 
Voor kinderen van 7 t/m 12 jaar in „De Koren-
bloem" te Elspeet van 18/7 t/m 25/7-1959. 
Prijs f 36,-. Max. aantal 50. 

Voor kinderen van 13 t/m 15 jaar tentenkamp 
op „De Dikkenberg" te Bennekom van 8 t/m 15 
aug. en van 15 t/m 22 aug. 1959. 
De leiding van bovengenoemde kampen wordt 
later bekendgemaakt. 

Aanmeldingen en correspondentie over alle 
kampen van de buitenwerkcommissie te richten 
aan: Centraal Bureau Humanistisch Verbond, 
Oudegracht 152, Utrecht - Tel. 030-10163, 
Postrekening 304960. 

ƒ 49,50 
„ 40,- 

OPBOUW/ FONDS 

Steunt ons werk! 

Het Humanistisch Verbond heeft voor de 
financiering van zijn werkzaamheden 

meer nodig dan alleen de contributies van zijn 
leden. De begroting voor het jaar 1958 vertoon-
de een verschil van niet minder dan f 25.400,-
tussen de geraamde uitgaven en de ontvangsten 
uit contributies en rente. En ook de begroting 
voor 1959 zal weer een zeer grote gaping tus-
sen de raming van uitgaven en ontvangsten ver- 

- 	tonen. En dan moet nog allerlei werk blijven lig-
gen om het tekort niet nog groter te doen zijn. 

Giften tot ieder bedrag zijn ons welkom! De 
girorekening van het Humanistisch Verbond is 
304960, Utrecht. De verantwoording van de bin-
nengekomen giften geschiedt regelmatig in „In 
en Om" onder vermelding van het bedrag en de 
initialen van de schenker. Bovendien ontvangen 
zij, die een bedrag van f 10,- of meer storten 
een door de penningmeester getekende ont-
vangstbevestiging. 

Verantwoording van giften. 
V. over de periode van 16 oktober tot 31 de-

cember 1958: 
Opbouwfonds: P. J. d. K. te R. f 25,-; R. M. 

B. te H. f 25,-; B. S. te V. f 25,-; G. C. v. d. 
1 P. te N. 25,-; B. J. C. d. T. v. D. te B. f 10,-; 

E. C. S. te U. f 25,-; C. W. S. te A. f 100,-; 
M. V. te L. f 25,-; J. B. C.-K. te B. f 10,-; 
J. P. M. te G. f 100,-; J. 0. B. te 0. f 100,-; 
J. S. te A. f 10,-; S. D. te G. f 50,-; J. R. v. D. 
te G. f 1000,-; A. H. te A. f 25,-; M. M. te 
A. f 1000,-; E. R. te W. f 30,-; H.-d. K. te 
HtH. f 20,-; A. N. G. v. d. A. te G. f 25,-; P. 
G. J. B. te A. f 10,-; N. C. E. v. d. B-M te A. 
f 50,-; M. H. te G. f 75,-; W. H. te G. 
f 50,-; R. D. B. te G. f 100,-; S. D. te D. 
ƒ 25,-; J. M. B. te G. f 50,-; P. D. te D. 
f 500,-; F. E. R. A. R.-S. te G. f 50,-; P. W. 
S. te H. f 10,-; L. F! v. d. S. te M. f 10,-; 
R. J S. te B. f 	W. C. K. te A. f 1575,-; 
I. A. re-  G. f 30,-; Gem. Br. f 10,-; Gem. Wa. 
f 20,-; Gem. Wi. f 10,-; Gem. Le. f 20,-; 
Gem. Ar. f  40,-; Gem. Gr. f 70,-; C. P. H. 
Fed. Gem. A. f 40,-; Gem. Zu. f 5,-; Gem. 
Zw. f 6,-; Gem. Mi. f 6,-; E. S.-G. te G. 
f 5,-; C. H. S. te D.-ƒ 444,60; C. L. J. H. te H. 
f 10,-; J. S. te A. f 10,-; L. A. B. te B. 
f 25,-; J. E. te 0. f 100,-; P. F. H. v. H. te 
M. f 10,-; W. D. V. te V. f 10,-; M. d.M.-H. 
te E. f 10,-; E. S. K. te G. f 10,-; A. C. G.-
V. E. te G. f 10,-; J. T. M.-L. te A. f 10,-; P. 
L. te M. f 15,-; T. M. v. E. re W. 'f 19,20; A. J. 

) B. te E. f 100,-; A. P. M. H. te Z. f 100,-;. 
D. W. S. te H. f 400,-; D. L. G. v. R. te G. 
ƒ 25,-.

' 
 G. C. v. d. P. te N. f 10,-; F. E. V. 

te U. f 100,-; T. N. v. V.-H. te G. f 25,-; N. 
(IS. te G. ƒ 10,-; H. J. F. R. te E. f 200,-; W. 
F. H. R. te H. f 5,-; R. M. te G. f 6,-; H. A. 
d.G. te A. f 5,-; H. M.-D. te R. f 5,-. Totaal 
f 7.081,80. 

Totaal per 31 december 1958: f 14.216,16. 

Hum. St. Socrates: R. D. B. te G. f 100,-. 

Totaal per 31 december 1958: f 110,-. 

Garantiefonds Uitbreiding Geestelijke Verzor-
ging: W. R. te A. f 10.000,-; B. J. M. te A. 
f 5.000,-. 

Totaal per 31 december 1958: f 15.000,-. 
TOTAAL AAN GIFTEN IN 1958: 

f 29.326,16. 

KORT V ERSLAG 

van de hoofdbestuursvergadering 
op 29 november 1958 

Na de opening deelt de voorzitter mede, dat 
het Verbond is toegelaten voor de gees-

telijke verzorging in de arbeiderskampen van de 
IJsselmeerpolders. Door de Centraal Geestelijk 
Raadsman zijn contacten gelegd met het Minis-
terie van Maatschappelijk Werk, teneinde adres-
sen te verkrijgen van buitenkerkelijke repatrian-
ten in de contractpensions. Met waardering 
wordt kennis genomen van het feit, dat de Hu-
manistische Internationale (I.H.E.U.) als lid 
met adviserende stem is toegelaten tot de UNES-
CO. Bij de bespreking van de ontwerp-begroting 
wordt geconstateerd, dat het totaalbedrag van 
ontvangen giften in 1958 is gestegen tot 
f 12.300,-. Een versterking van het steun-
fonds Practisch Humanisme is nodig, om in de 
komende jaren de steeds toenemende kosten 
voor de geestelijke verzorging te kunnen dek-
ken. In de discussie komt tot uitdrukking, dat de 
financiële positie nog steeds zeer moeilijk is, en 
alles zal moeten worden gedaan om de inkom-
sten te verhogen. Daarvoor is ook nodig, dat nog 
meer dan voorheen de leden over het werk van 
het Verbond worden ingelicht. De begroting 
wordt goedgekeurd. Besloten wordt het congres 
voor te stellen, in 1960 geen congres te houden. 
Eveneens zal een voorstel tot wijziging van het 
huishoudelijk reglement met betrekking tot de 
leeftijdsgrens van de H.J.G. worden voorge-
legd. Candidaten voor het hoofdbestuur worden 
besproken, evenals het ontwerp voor de nieuw-
jaarsbrief, dat met enkele ondergeschikte wijzi-
gingen wordt goedgekeurd. Een uitvoerige dis-
cussie vindt plaats over de verhouding van het 
Verbond met andere organisaties, naar aanlei-
ding van een door het H.B.-lid Constandse ge-
schreven nota. 

KORT VERSLAG 

van de hoofdbestuursvergadering 
op 20 december 1958 

H et eerste gedeelte van de vergadering wordt 
geleid door alg.-secr. Max, daar de voor-

zitter aanwezig dient te zijn bij een andere ver-
gadering. De notulen van de vorige bijeenkomst 
worden ongewijzigd goedgekeurd. Het voorstel 
tot splitsing van het gewest Zuid-Holland in twee 
delen wordt besproken en goedgekeurd. Dit is 
eveneens het geval met een aantal huishoudelij-
ke reglementen van gemeenschappen, waarvan 
enkelen voor nader advies en overleg in aanmer-
king komen. Er 'is het verheugende bericht, dat 
een gever aan de Stichting Steunfonds Practisch 
Humanisme de toezegging heeft gedaan voor 
een jaarlijkse gift van f 10.000,-., welke gedu-
rende drie achtereenvolgende jaren zal plaats-
vinden en eventueel gecontinueerd zal worden. 
Besproken wordt de gevoerde correspondentie 
met de N.O.V.I.B. en besloten de zaak verder te 
laten rusten. Alle raadslieden die reeds werk- - 
zaam zijn en enkele nieuwe worden herbenoemd 
of benoemd voor 1959. De congres-agenda 
wordt besproken en goedgekeurd. Candidaten 
voor het hoofdbestuur worden opnieuw bespro-
ken. Bij de rondvraag komt o.a. het ledenver-
loop aan de orde. Bezorgdheid wordt uitgespro-
ken over het aantal afvoeringen. Men heeft de 
indruk, dat dit door de gemeenschappen te ge-. 
makkelijk wordt geaccepteerd en dat vele leden 
kunnen worden behouden. Van het Ministerie 
van Maatschappelijk Werk zijn thans de eerste 
adressen van buitenkerkelijke repatrianten ont-
vangen. Er komen er nog meer. Vermeldiniver-' 
dient nog, dat de vergadering een uur werd on-
derbroken teneinde de H.B.-leden in de gelegen-
heid te stellen de officiële opening van de cur-
sus benaderingstechniek voor de raadslieden bij 
te wonen. 

a. Het Paaskamp. 
Van donderdag 26 maart (18 uur) t/m maandag 
30 maart (na het diner). 
Kosten volwassenen 	 f 30,- 

kinderen 	 „ 20,- 
Indien men voor het diner op 26 maart niet op 
tijd kan zijn, wordt een reductie van f 2,50 ver-
leend. 

b. Het Pinksterkamp wordt gehouden van 16 t/m 
18 mei. Nadere mededelingen hierover volgen 
nog. 

c. Bejaardenkampen. 
van 6 t/m 13 juni en van 13 juni t/m 20 juni zijn 
er kampen voor bejaarden. Prijs f 35,-. 
Gemeenschappen, vergeet uw bejaarden niet! 

d. Kinderkamp. 
Dit jaar wordt er in „De Ark" slechts 1 kinder-
kamp georganiseerd en wel van 8-15 augustus. 
Spoedige aanmelding is dus gewenst. De leiding 
berust bij de heer H. v. d. Wateren. 
Prijs f 36,- p.p. 

e. Huisvrouwenkamp. 
Voor het eerst wordt er een huisvrouwenkamp 
gehouden en wel van 31 augustus t/m 5 sep-
tember. Kosten f 27,- voor 5 dagen. 
Wij zouden gaarne spoedig bericht ontvangen of 

' hiervoor belangstelling bestaat. 
f. Pensionweken. 

In de periode van 27 juni t/m 18 juli en 8 aug. 
t/m 29 aug. kunt u uw vakantie in „De Ark" 
doorbrengen. 
Prijs f 42,- per week. 
Voor kinderen van 6 t/m 10 jaar 	ƒ 32,- 

van 0 t/m 5 jaar 	„ 26,- 
Aanmeldingen en aanvragen over de onder a 
t/m f. genoemde kampen te richten aan: Va-
kantie- en Conferentieoord „De Ark", Belve-
dèrelaan 14 - Nunspeet. 
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Huishoudelijk Reglement voor de gemeenschappen 
stuur der gemeenschap of door vijf leden candi-
daten worden gesteld. De candidaatstelling van-
wege het bestuur moet de leden tenminste een 
week vóór de gemeenschapsvergadering schrif-
telijk worden bekend gemaakt. 

9. Het bestuur der gemeenschap wordt als 
regel door de voorzitter éénmaal in de maand 
ter vergadering bijeengeroepen. Hij is gehou-
den, dit binnnen twee weken te doen op ver-
zoek van tenminste twee bestuursleden. Het da-
gelijks bestuur voert het dagelijks beleid der ge-
meenschap en vergadert zo dikwijls de voorzit-
ter dit nodig acht of een dagelijks bestuurslid 
dit' wenst; in het laatstgenoemde geval binnen 
een week na het bekendmaken van die wens. 

10. Het bestuur en het dagelijks bestuur ne-
men alle besluiten met gewone meerderheid van 
stemmen. Bij staking van stemmen beslist de 
voorzitter. 

Het bestuur kan voor onderdelen van het werk 
commissies benoemen, waarin tenminste één be-
stuurslid zitting moet hebben. 

Functionarissen. 
11. De voorzitter leidt alle vergaderingen. 

Een der andere bestuursleden wordt als zijn 
plaatsvervanger aangewezen. 

De secretaris brengt het jaarverslag uit. Hij 
voert de correspondentie en ontvangt alle stuk-
ken. Hij is verantwoordelijk voor de administra- 

V olgens een besluit van het hoofdbestuur 
van 31.  mei 1958 dienen vanaf 1 januari 

1959 alle gemeenschappen over een huishou-
delijk reglement te beschikken. De volgende 
gemeenschappen bezitten reeds korter of lan-
ger een reglement: Amsterdam; Assen; Bever-
wijk; Bussum e.o.; Deventer; Dordrecht; 's-Gra-
venhage; Groningen; Hoogezand/Sappemeer; 
Krimpen a.d. IJssel; Laren-Blaricum; Middel-
burg; Nunspeet; Oost-Zeeuws Vlaanderen; Rot-
terdam; Sneek; Tiel; Veendam/Wildervank 
Vlaardingen; Voorburg/Rijswijk; Zandvoort; 
Zeist en Zwolle. 

Voor de overigen is dus op 1 januari het 
model-reglement van kracht geworden, dat als 

, volgt luidt: 
Vergaderingen der• gemeenschap 

1. Tenminste één keer per jaar, zo mogelijk 
in de maand januari, wordt een gemeenschaps-
vergadering gehouden (jaarvergadering). In de-
ze vergadering wordt: 
a. door de secretaris verslag uitgebracht over 

de toestand der gemeenschap en over de 
werkzaamheden van het bestuur; 

b. door de penningmeester rekening en verant-
woording over het beheer der gelden afge-
legd en een begroting met toelichting inge-
diend voor het komende jaar; 

c. door een financiële commissie verslag uit- 
gebracht. 

Gemeenschapsvergadering. 
2. De vergadering kiest het bestuur der ge-

meenschap en stelt het huishoudelijk reglement 
der gemeenschap vast. 

3. Een gemeenschapsvergadering vindt even-
eens plaats, zo vaak Statuten en Reglementen 
van het Verbond dit voorschrijven; verder als 
het bestuur der gemeenschap dit nodig acht of 
indien tenminste 10 leden der gemeenschap 
met schriftelijke opgave van de te behandelen 
onderwerpen dit verzoeken. 

In het laatstgenoemde geval moet de verga-
dering plaats hebben binnen een maand na de 
indiening van het verzoek. 

4. Elk lid kan in de gemeenschapsvergade-
ring één stem uitbrengen. Over alle voorstellen 
wordt bij meerderheid van stemmen beslist, 
voorzover dit Reglement niet anders bepaalt. 
,Staken de stemmen, dan wordt het voorstel 
geacht te zijn verworpen. Over personen wordt 
gestemd op de wijze vastgesteld in art. 9 lid 3 
van de Statuten van het Verbond. 

5. De agenda voor een gemeenschapsverga-
dering, alsmede de jaarrekening van de pen-
ningmeester en de begroting, voorstellen tot 
wijziging van dit Reglement, resoluties of mo-
ties, alsook congresvoorstellen der gemeen-
schap, moeten de leden tenminste een week vóór 
de vergadering schriftelijk worden bekend ge-
maakt. Amendementen daarop moeten getekend 
door tenminste vijf leden vóór de aanvang van 
de vergadering bij de secretaris worden inge-
diend. 
Bestuur der gemeenschap. 

6. De gemeenschap staat onder leiding van 
een bestuur, bestaande uit tenminste 5 leden. 
Tenminste 3 daarvan vormen tezamen het da-
gelijks bestuur. Het bestuur vertegenwoordigt 
de gemeenschap, tenzij door de gemeenschaps-
vergadering anders wordt bepaald, en met dien 
verstande, dat de gemeenschap tegenover der-
den door de handtekening van de voorzitter en 
secretaris, of bij ontstentenis van één van hen 
door de overblijvende en de penningmeester 
wordt gebonden. 

7. De gemeenschapsvergadering beslist, uit 
hoeveel leden het bestuur zal bestaan. Zij 
worden voor één jaar door de gemeenschaps-
vergadering gekozen en zijn na hun aftreden 
terstond herkiesbaar. 

De voorzitter, de secretaris en de penning-
meester worden in functie gekozen. 

8. Voor elke vacature kunnen door het be- 
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tie. Een der andere bestuursleden kan als 2e 
secretaris worden aangewezen. De penningmees-
ter beheert de geldmiddelen en zorgt voor de in-
ning van de contributie. Een der andere be-
stuursleden wordt als tweede penningmeester 
aangewezen. 

Een der bestuursleden kan worden aangewe-
zen als houder van het brochure-, kranten- en 
boekendepót. 

12. De gemeenschapsvergadering kiest telken-
jare een financiële commissie van drie leden, 
die de boeken en de jaarlijkse rekening en ver-
antwoording van de penningmeester onderzoekt. 
Tenminste één der leden moet deskundig zijn 
op financieel gebied. 

13. Het bestuur kan onder goedkeuring van 
het hoofdbestuur plaatselijke geestelijke raads-
lieden benoemen. Dezen zijn belast met de 
geestelijke arbeid,  van de gemeenschap. 

Opheffing. 
14. Tot opheffing van de gemeenschap kan 

niet worden overgegaan dan krachtens een be-
sluit der gemeenschapsvergadering, genomen met 
tenminste 2./3 der aldaar uitgebrachte stemmen. 
Het voorstel daartoe moet tenminste zes we-
ken tevoren schriftelijk aan de leden en het 
hoofdbestuur zijn medegedeeld. 

Indien de leden van deze gemeenschappen de 
moeite nemen dit stukje uit te knippen en te 
bewaren, zijn ze daarmee in het bezit van het 
huishoudelijk reglement van hun gemeenschap. 

Ook Groningen heeft eens een proef geno-
men met een zondagmiddagbijeenkomst. Het 
werd een volledig succes. 

Ook in Deventer slaagde prima de nieuw-' 
jaarsbijeenkomst met een cabaret en na afloop 
een dansje, terwijl Ainhem een sociëteitsavond 
introduceerde. Men kon er niet alleen bridgen, 
schaken enz. maar ook eens onderling kennis 
maken en met bestuur en wijkhoofden praten. 
Amsterdam vierde een jubileum, zij het dan 
heel bescheiden. Het honderdste nummer van 
de „Loopmare" kwam uit. Tevens begonnen ze 
ook daar met een proef, n.l. een spreekuur van 
enkele bestuursleden. Voorlopig een keer per 
maand kan men op een gemakkelijk te bereiken 
adres een paar mensen vinden, waarbij men 
zijn hart kan uitstorten en ook zijn kritiek kan 
spuien. 

In Zandvoort circuleren al geruime tijd twee 
leesportefeuilles met lectuur van het Verbond. 
Een boek zit er ook bij. Vooral de bewoners 
van het „Huis in de Duinen" die lid van het 
Verbond zijn, stellen dit zeer op prijs. Een goed 
idee voor andere gemeenschappen met wat ou- 
dere leden. 

En in „Binding" het gezamenlijke blad van 
Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen vonden 
de lezers een handleiding voor iemand die op 
huisbezoek gaat. Hopenlijk zal dit velen aan-
sporen om eens een lid te winnen. 

LANDDAG 1959 EMMEN 

D oor het gewest Drente wordt op Hemel- 
vaartsdag (7 mei) een intergewestelijke 

landdag georganiseerd in Emmen. Wie zich van 
vorig jaar Emmeloord herinnerd waar 600 hu-
manisten bijeen waren, zal ook hier niet willen 
ontbreken. Reeds worden in tal van gemeen- -
schappen in het Noorden en Oosten van het 
land de plannen voorbereid om met zo veel 
mogelijk deelnemers een bezoek te brengen aan 
de merkwaardige stad Emmen, die gedurende 
de laatste jaren een bijna Amerikaanse ontwik-
keling heeft doorgemaakt, maar waarvan de 
naaste omgeving de typische schoonheid van 
het Drentse landschap heeft behouden. Het 
programma belooft zeer aantrekkelijk te wor-
den, ook voor de kinderen. U hoort er binnen-
kort meer van, maar noteert u alvast de datum! 

31 januari 1959 

Nieuws uit de gemeenschappen 

r zijn vele Jaarwisselings- en Nieuwjaars-
bijeenkomsten gehouden in de gemeen-

schappen. Dit gebruik neemt elk jaar toe en men 
bepaalt zich niet meer tot een ernstig en bezin-
nend woord en wat toepasselijke muziek, maar 
maakt er dikwijls een echt familiefeest van met 
een gezamenlijke broodmaaltijd, spelletjes en 
een dansje. Dat gebeurde o.a. in Utrecht, in 
Eindhoven, in Amersfoort en vermoedelijk nog 
in een heleboel meer gemeenschappen. 

Larenallaricum heeft dit jaar onder leden 
en geestverwanten een aktie gehouden om door 
een feestelijk geschenk in een aantal gezinnen ' 
wat fleur te brengen. Zieken en alleenstaanden 
werden daarbij niet vergeten. Als men in de 
„Gooise Grenspost" het blad van de gemeen-
schap' leest, hoeveel werk men er van heeft ge-
maakt en wat er allemaal is gegeven, dan ver-
dienen ze daar een extra pluim. 

Het aantal gemeenschapsblaadjes en bladen 
neemt voortdurend toe. Thans is ook Assen 
gestart, in samenwerking met Humanitas, 
H.J.G. en H.J.B. Het ziet er keurig uit en we 
hopen dat de redactie voldoende kopij krijgt. 

Een groep leden in Enschede bracht een 
bezoek aan de plaatselijke synagoge. Ze hebben 
niet alleen het prachtige gebouw, een schepping 
van de bekende architect de Bazel bewonderd, 
maar ook de gelegenheid gehad vele vragen 
over de Joodse godsdienst te stellen. 

Leiden heeft ten huize van één der Ièclen re-
gelmatig muziekavonden, waarvoor grote be-
langstelling is. Niet minder animo was er voor 
een viertal lezingen over het kernvraagstuk, 
waarvoor men als inleiders een aantal deskun-
digen wist te strikken. Dat is het voordeel van 
een universiteitsstad. 

KAMPEN H.J.G. 

De humanistische jongeren gemeenschap or-
ganiseert voor 18 tot 23 jarigen een tenten-
kamp in Luxemburg (waarsch. omgeving Esch 
sur St re). 

Reis per bus (busreis f 25,— retour). 
Kampprijs f  35,—. 
Inlichtingen bij: Tiny van Opijnen—Hoorn, 

Venusstraat 108 — Hengelo (0.). 
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