
Verklaring 

van het Hoofdbestuur 

ki et ontsteltenis hebben wij allen de gebeurtenissen in Hon-

garije gevolgd. Woede heeft ons bevangen toen dit drama 

zich voltrok. Verdriet vervult ons om de ellende van het 

Hongaarse volk. Samen met het eigenmachtig ingrijpen in 

Noord-Afrika betekent dat voor het ogenblik de ineenstorting van 

de hoop op meer vrijheid en meer veiligheid in de wereld. 

Maar er is verschil tussen beide ontwikkelingen. In beide gevallen 

gaat de strijd om politieke macht, maar in Hongarije wordt de gees-

telijke vrijheid systematisch neergeslagen. Dit verschil is beslissend. 

Als ook in de demokratische wereld menselijke waarden gevaar 

lopen, kritiseert zij onverbloemd haar eigen fouten. Onder de dik-

tatuur heerst de stilte van de dood. 

Met dat alles voor ogen vragen wij juist nu aan allen die de 

kommunistische diktatuur aanhangen of er mee sympatiseren: 

Spreekt ook gij u uit. Wendt u af van een politiek die onmense-

lijkheid tot metode maakt. 
En tot ieder, die zich in deze dagen wanhopig gevoeld heeft, 

zeggen we dit: de Hongaren wijzen ons de weg. Zij leren ons dat 
ook bij een volk en hij een jeugd, die slechts diktatuur gekend heb-
ben, de vrijheid wel kan worden neergeslagen, maar niet ver-
nietigd. 

Laten wij hen nu steunen door direkte hulp waar dit mogelijk is. 

Op de lange duur steunen we het Hongaarse volk en alle onder-

drukten in de wereld door de konstruktieve krachten te versterken, 

die streven naar een samenleving van vrijheid en rechtvaardigheid. 

Alleen dat opent ook een menswaardige toekomst voor allen. 

Onze hoop is gehavend, maar ons geloof niet gebroken. Het staat 

voor ons vast, dat de mens anders moet en anders kan. 

T\ E\ OM 
MEDEDELINGEN VOOR DE LEDEN 

24 november 1956 

Internationaal 
Humanisme 

Op de laatste Topkader Konferentie heeft 
voorzitter Van Praag een inleiding gehouden 
over de verschillende organisaties in andere 
landen welke met de onze nauw verwant zijn 
en lid zijn van de I.H.E.U. In het blad van de 

No. 7 Gemeenschap Deventer schreef voorzitter J. de 
Vries, die deze konferentie bijwoonde, een ver- 
slag en in verband met het op handen zijnde 
Internationale Kongres nemen wij dit ter in- 
formatie van de leden over. Red. 

\ 	edert het Internationaal Humanistisch 
Kongres te Amsterdam in 1952 is 

er regelmatig kontakt tussen het Hoofdbe-
stuur van het Humanistisch Verbond in 
ons land en de zich humanistisch noemen-
de organisaties in andere landen. 

Wellicht interesseert het onze lezers 
welke organisaties dit zijn. In Amerika 
zijn er twee met ons verbond verwante 
organisaties: The American Humanist As-
sociation en The American Ethical Union. 

De eerste kent idividueel lidmaatschap, 
de tweede is een federatie van verschei-
dene, ook religieuze groepen. Bij de 
A.H.A. treft men een sterk positivistisch 
gericht denken, (d.w.z. de mens kan posi-
tieve kennis verkrijgen, niet uit boven-
natuurlijke bronnen, maar door het door-
gronden van het door de wetenschappen 
vastgestelde feitenmateriaal. De kennis 
van de mens en van de menselijke verhou-
dingen baseert zich vnl. op de moderne psy-
chologie en sociologie. Door het langs de 
weg van het denken verworven inzicht kan 
de mens aan zijn persoonlijke leven en aan 
dat van de samenleving vorm en betekenis 
geven). 

In de A.E.U. is wel een soortgelijke 
denkrichting aanwezig, maar daarnaast 
(de naam duidt er reeds op) is een sterk 
etische inslag kenmerkend. Hoofddoel is 
de zedelijke bewustwording. 

Met de A.E.U. is verwant de British 
Ethical Union, evenals de eerste door 
Felix Adler gesticht. De publikaties der 
B.E.U. getuigen echter van een denkwijze, 
die, naast de etische waardering, meer 
rationeel wijsgerig en (onder invloed o.a. 
van Huxley) biologisch georiënteerd is. 
De evolutie-gedachte speelt daarin dan 
ook een grote rol. Men bewoog zich 
daar totnogtoe vooral op het teoretisch-be-
schouwende terrein. Na de oorlog en niet 
het minst na het kontakt met het Ned. 
Hum. Verbond heeft deze vnl. teoreti-
sche instelling belangrijke wijziging on-
dergaan. Waardevol is ook de te verwach-
ten associatie met de Rational Press As-
sociation, die veel belangrijke werken 
heeft uitgegeven en veel verwantschap 
toont met de Vrijdenkers. Het door deze 
groep, de R. P. A., uitgegeven tijdschrift 
„The Literary Guide" is veranderd in 
„The Humanist Guide" (de Humanisti- 

i 	sche Gids). 	(Slot op volgende pagina) 
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REKENSCHAP 

(Vervolg van vorige pagina) 

Internationaal 
Humanisme , 

Verder noemen we nog het Belgisch 
Humanistisch Verbond, dat onder leiding 
van de bioloog Prof. Lucien de Coninck 
langzaam aan invloed en betekenis wint. 
Het. heeft veel bemoeienis met het onder- 

- 

	

	wijs, dat in het merendeels katolieke 
België voor de niet-godsdienstigen zeer 
onbevredigende toestanden kent. 

Belangrijk is verder de in het verre 
Oosten bestaande Indian Radical Huma-
nist Movement. De oprichter N. L. Roy, 
oorspronkelijk leider van een radikale of 
meer Trótskistische politieke partij heeft 
aan de nieuwe humanistische beweging 
een vanzelfsprekende sterk sociale inslag 
gegeven. Hoofddoel is de geestelijke be-
wustwording en rijping van het volk. 
Evenals het Ned. H.V. noemt het zich 
niet-religieus. Op praktisch terrein is deze 
Indiase beweging zeer aktief. 

Het beoogt radikale wijzigingen in de 
sociale struktuur en omstandigheden, 
waartoe dorpskoóperaties worden ge-
sticht, scholen, instituten voor voorlich-
ting enz. Ingeschreven leden kent de be-
weging niet. Niettemin is de invloed niet 
gering, te oordelen naar het grote aantal 
abonnees op het blad Independent Iridia 
en de vele in verschillende streektalen uit-
gegeven tijdwhriften. 

Behalve de genoemde, in ledental me-
rendeels kleinere humanistische bewegin-
gen dan het Ned. H.V., bestaan er nog 
groeperingen in Duitsland, Oostenrijk, 
Noorwegen, Japan en Zuid-Afrika (Jo-
hannesburg). In Frankrijk is kortgeleden 
de Fédération Humaniste opgericht, waar-
van moet worden afgewacht in hoeverre die 
werkelijke verwantschap vertonen zal met 
hetgeen door ons onder autonoom huma-
nisme wordt verstaan. 

Sedert de oprichting van de Interna-
tionale Humanistische Organisatie in 1952 
is er een belangrijk verband gelegd tussen 
de humanisten uit vele landen. Het in 
1957 te Londen te houden Intern. tweede 
Kongres zal de band ongetwijfeld verster-, 
ken. Het Humanisme wint overal ter we-
rekt, veld. Het H.V. staat als organisatie 
niet meer alleen, maar weet zich deel van 
een wereldbeweging. De taak, die het 
Ned. H.V. daarin te vervullen heeft valt 
niet te onderschatten. Het dient vele an-
dere tot voorbeeld en maatstaf. 

Dat legt op alle humanisten in Neder-
land een grote verplichting (en ook op 
alle nog-niet aangesloten humanisten). De 
zwaarste en meest verantwoordelijke taak 
rust daarin op ,het Hoofdbestuur. Doch 
laten we niet vergeten, dat dit die taak te 
gemakkelijker zal weten te vervullen, 
wanneer het zich gesteund weet door alle 
leden. 

Den Haag gaat met een kursus „Gees-
telijk Leven" voor jonge mensen beginnen 
onder leiding van dr. Prins. Daarnaast 
heeft men kontaktbijeenkomsten waar op 
een middag met een kop thee de leden ge-
legenheid hebben elkaar betèr te leren 
kennen. 

Ditzelfde doet Voorburg-Rijswijk, maar 
daar heet het „Instuifavond", zodat ook 
de mannelijke leden zich present kunnen 
melden. 

Emmen heeft, evenals de meeste ge-
meenschappen, een gestencild maandblad, 
waarin bovendien de leden. hun hart kun-
nen uitstorten, wat aan het aktieve mede-
leven ten goede komt. 

Alkmaar heeft moeilijkheden gehad een 
nieuw bestuur in elkaar te gieten, maar 
men is er tenslotte toch in geslaagd on-
danks het feit, dat de meeste leden op de 
vergadering niet aanwezig waren. 

Ook Velsen probeert, vooral de jonge-
ren aktief te maken en met elkaar in kon-
takt te brengen. Daarvoor moet men ook 
een babysit-dienst organiseren. 	- 

Leeuwarden heeft het seizoen geopend 
met een propaganda-vergadering waar dr. 
Van Praag als spreker is opgetreden. Wij 
hopen dat het sukses heeft gehad, zodat 
men de volgende keer een grotere zaal 
durft te huren. 

Ook Arnhem bespreekt in het maand-
bericht van september de nieuwe kontri-
butieregeling, die in januari 1958 zal in-
gaan. Men probeert echter de leden ertoe 
te bewegen reeds voor het volgend jaar 
datgene te betalen waartoe zij volgens hun 
inkomen verplicht zijn. Overigens weer-
houdt het ze niet ook aandacht aan min-
der materiële dingen te besteden door de 
oprichting van een kinderklub voor vrije 
expressie. 

In Assen wordt ook grote aandacht aan 
de jeugd en de jongeren besteed. Men 
heeft daar maar liefst, behalve de gemeen- 

schap van het Verbond, ook een afdeling 
van de H.J.G. en het H.J.B. en zelfs nog 
een jeugdklub tot 12 jaar. Nog iets ver-
der en het Humanisme speelt een rol van 
„de wieg tot het graf" wat ook de bedoe" 
ling is. 

-Amersfoort is' eveneens gestart met een 
vormingskursus voor jongeren, die goed 
bezocht wordt. 

In Groningen is het gelukt tot een dis-
kussie te komen tussen christenen en hu-
manisten over de openbare school. Men 
heeft dit gedaan op een weekend in het 
gebouw van de Woodbrookers in Korte-
hemmen. 

Het programma van Oost Zeeuws Vlaan-
deren vermeldt ook inleiders uit België. 
Het heeft dus ook zijn voordeel als men 
in de buurt van de grens woont, waar- 
door men internationaal kontakt kan on-
derhouden. 

Hengelo vierde op 14 oktober zijn 10-
jarig bestaan met een feestrede van dr. 
Van Praag. In deze gemeenschap werd 
ook een afdeling van de H.J.G. opgericht. 

Apeldoorn verdient een kompliment 
voor de keurige verzorging van het 
maandblad. Ook daar is men zeer aktief. 

In Nijmegen heeft men het goede idee 
om op een gezellige ledenavond door een 
der leden die een buitenlandse reis heeft 
gemaakt daar iets over, te laten vertellen, 
waarbij kleurenfoto's het geheel zullen 
verlevendigen. 

En tenslotte willen wij deze keer ein-
digen met de leden in het Gooi aan te be-
velen af en toe eens naar Hilversum te 
gaan, waar men ook voor dit seizoen een 
uitstekend programma in elkaar heeft ge-zet. Vooral de diskussieavonden over-„ei- 
gen-tijdse" onderwerpen verdienen de aan-
dacht. 

Ook deze gemeenschap is er in geslaagd 
samen met de andere humanistische rich-
tingen een maandblad uit te geven. 

onder redaktie van 
P. Huygens, Dr. B. 
der Wal. 
kontribuanten van 

Bleyenburgstraat 1, 
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osanse disxussierubrie 

venstaande titel in „In en Om" van 27 okto-
ber j.l. is gepubliceerd, lokt tot kommentaar. We 
hebben nu eenmaal een filosofische diskussieru-
briek. Vooruit dus maar, al is het misschien wat 
moeilijk en erg spekulatief. 

De heer S. geeft enkele tegenstrijdig lijkende ci7 
laten van wetenschapsmensen, die Of. deel uitmaken 
van ons Humanistisch Verbond 2>f ons Verbond ver- 

- 	moedelijk erg na stonden. 
Het eerste citaat, ontleend aan prof Minnaert, 

wil ik niet nader bespreken omdat het — uit zijn 
verband-  gelicht — een wonderlijke indruk maakt, 
terwijl ik me het verband niet herinner waarin de 
zinsnede gebruikt is. Wel herinner ik me de voor-
treffelijkheid en overtuigende waarde van prof. 
Minnaert's betoog in Amersfoort als geheel. De op- 

. merking van prof. De Coninck lijkt zeer aanvaard-
baar. De bioloog immers hoddt zich bezig met be-
studering van een planten- en dierenwereld, waarin 
geestesverschijnselen juist door hun incidenteel 
voorkomen niet als essentieel beschouwd kunnen 

• worden. Omdat de bioloog vooral de eenvoudiger 

• gebouwde leyende wezens als studiemateriaal kiest, 
en omdat hij daarbij veelal aansluiting vindt aan 
wat schei- en natuurkunde hem betreffende de 
stoffelijke bouw der organismen leren, komt hij 
Vanzelfsprekend en onvermijdelijk steeds terug tot 
materialistische grondslag. 	• 

De woorden van dr. Schenk geven aanleiding tot 
diskussie. Menig bioloog zal het met deze medikus 
eens zijn, dat hetgeen de mens van aanverwante 
diersoorten onderscheidt niet iets wezenlijk nieuws 
is, maar dat de verschillen liggen in meer of minder 
sterke ontwikkeling van bepaalde eigenschappen. 
Anderen zullen dit bestrijden op zuiver wetenschap-
pelijke gronden en bij de mens een bovenbouw van 
werkelijk nieuwe eigenschappen menen te zien. 

Tegenover de strekking van deze citaten staat 
dat van prof. Révész. Diens studies betreffende het 
taalgebruik bij mens en dier hebben hem tot de op-
vatting gebracht, dat het ontstaan van de taal on-
verklaarbaar is. Deze opvatting zal ongetwijfeld la-
tere onderzoekers er niet van weerhouden hun 
krachten nog eens op dit probleem te beproeven, 
en voortbouwend op meer gegevens zullen ze mis-,  
schien verder komen. Dat er in de dierenwereld niets 

voorkomt, dát ,
vergelijkbaar is met de menselijke 

taal, zou echter kunnen samenhangen met de hoh 
gere ontwikkeling bij de mens van bepaalde geeste-
lijke funkties. Het feit, „dat er geen rechte weg van 
het dier naar de mens leidt" is mij als bioloog 
niet bekend, en in elk geval mogen we misschien 
ook tevreden zijn met een kronkelweg. Zeker zou 
ik deze zinsneden niet als voldoende tegenwicht te-
gen de opmerkingen van prof. Minnaert, prof. De 
Coninck en dr. Schenk willen laten gelden. En ook 
is me niet duidelijk, of we gewicht mogen hechten 
aan de woorden van een medikus, die „op grond 

- van zijn wereldbeeld?' zich diskwalificerend uitlaat 
d rzoeker naar aanleiding van 

over een ander van bepaalde natuurver- _met snelheid — met sprongen gaat het harder dan 
diens exakte bestudering 	 met stapjes — maar hij lette niet op zijn achter- 
schijncelen. De heer S. merkt ok, dat „ontdekt weid, dat le- waartse verbindingen en kwam daardoor soms ver- 
ven slechts uit leven kan ontstaan". Deze ontdek- !werd uit. 	 , 

king is nooit gedaan en kan logischerwijze nooit 	Dat verantwoorde wetenschap begint met het een- 

worden gedaan. Vermoedelijk is bij deze woorden voudigste heeft tot gevolg gehad, dat de biologie als 
gedacht aan de bekende proef van Louis Pasteur, wetenschap nog geen tijd gehad heeft om tot vol-
waarbij in met een gesteriliseerde massa van mod- wassenheid te komen, en dat psychologie, ekonomie 
der en afval en water gevulde en steriel afgesloten en sociologie nog in hun kinderschoenen staan. Vaak 

  en bewaarde kolven geen bakteriën ontstonden. Het wordt het hieraan geweten, 
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lelilelijk scheef leven op aarde heeft echter voor zijn eventueel ont- deze wetenschappen, dat 't 

staan uit dode materie meer ruimte en tijd ter be- gaat in onze eeuw. Dat lijkt me niet juist. Eerder 
schikking gehad dan Pasteur het bood in zijn' proef, zie ik dit — met de heer Schijnau — als een ge-
en ook zal niemand veronderstellen, dat het eerste volg van de onvoldoende morele ontwikkeling van 
op aarde uit dode stof ontstane leven van de inge- de mensheid. Waar die aan te wijten is, valt moei-
wikkeldheid van een bakterie-cel was. Op eenvou- lijk te zeggen. Er werd ernstig gewerkt a
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Aangezien het 
niet doenlijk is hier nader in te lijke beheersing van de-wereld zulke enorme vorde-

gaan

PPe-niet gelet. 
op de ingewikkelde kwestie van wat leven ei- ' 

 ringen heeft gemaakt, terwijl het met de zedelijke 
genlijk is en hoe het zou kunnen zijn ontstaan, moet beheersing van de mens nog maar zeer matig is ge-

i ik volstaan met de heer S. en andere belangstellen- steld, mag zeker niet aan de wetenschap en haar 
den te wijzen op een niet lang geleden verschenen metoden verweten worden. 

boekje, „The microbe'
s contribution to biology" Misschien moeten we de oorzaak van de onvoldoen- 

Het wetenschappelijke 
wereldbeeld 

et artikel van F. J. A. Schijnau, dat onder bo- 

van Kluyver & Van Niel, en dan speciaal op de 
laatste daarin weergegeven lezing door Van Niel. 
Deze, en met hem vele wetenschappelijke denkers 
(misschien vooral zij, wier denken inderdaad we-
tenschappelijk is, d.w.z. objektief èn konsekwent?) 
achten het ontstaan van levende uit dode stof niet 
onmogelijk en zelfs waarschijnlijk. Hun argumen-
ten, hoewel verre van bewijzend, zijn inderdaad 
aantrekkelijk. In het kort komt de gedachtengang 
hierop neer, dat in de evolutie steeds ingewikkelder 
stoffelijke strukturen zouden zijn ontstaan en zich 
zouden hebben gehandhaafd door hun grotere mo-
gelijkheden tot zelfhandhaving en reproduktie. 
Daarbij zouden telkens nieuwe groepen van eigen-
schappen zijn opgetreden, die we kunnen waarne-
men maar nog niet of nauwelijks verklaren. Zo bij 
een zekere graad van ingewikkeldheid der stof en 
grootte der molekulen die eigtnschappen, welke 
worden bestudeerd door kolloidchemie of fysische 
chemie; bij grotere graad van gekompliceerdheid 
die eigenschappen, welke het onderwerp der biolo-
gie uitmaken; en misschien bij nog zeer veel grotere 
ingewikkeldheid de verschijnselen van het geestes-
leven. 

Dit alles is natuurlijk erg hypotetisch, maar 
het lijkt-niet onmogelijk en in elk geval verder on-
derzoek waard. De grote aantrekkelijkheid van de 
hypotese is, dat we levende en dode stof mee 
kunnen beschouwen „onder het gezichtspunt der 
eenheid". Dit is een gezichtspunt, dat de weten-
schapsman even dierbaar is als de mystikus. En 
het is de wetenschapsman dierbaar omdat het een-
voudigheid betekent, en meerdere eenvoudigheid 
betekent grotere waarschijnlijkheid. 

Men kan natuurlijk een redenering, welke uit-
gaand van de dode stof via de revende stof wil ko-
men ,tot de geest, bestempelen als materialistisch. 
Dat mag niet hinderen, als de redenering maar 
houdbaar is. De geleerde overigens, die hem voor-
staat, zal misschien ook wel eens in omgekeerde 
'richting denken, trachtend van de direkte ervaring 
der bewustzijnsverschijnselen te komen tbt de ma-
terie. Dan kan men hem bestempelen als spiritua-
list. En nu doemt de vraag op,  of hier inderdaad 
sprake is van een tegenstelling, en niet eerder van 
twee aspekten van eenzelfde werkelijkheid. Geluk-
kig valt me,  hier weer een citaat in, namelijk van 
Spinoza: „Deus sive Natura", „God oftewel Na-
tuur". Ik weet werkelijk geen goed argument voor 
de tegenstelling tussen stof en geest, en dus moet 
ik het voorlopig wel houden met dat gezichtspunt 
der eenheid van Giordano Bruno. 

Wat Goethe betreft, deze heeft uiterst belang-
rijke bijdragen aan de natuurwetenschap geleverd, 
juist vanuit dit gezichtspunt der eenheid (hij was 
Spinozist); maar ook heeft hij wel lelijk geblunderd 
doordat zijn denkmetodiek wetenschappelijk on-
verantwoord was. Het systematisch opbouwen van 
een wetenschap is nu eenmaal zekerder dan een in-
tuïtieve werkwijze. Daardoor blijft het resultaat van 
Newton's systematisch denken een schakel in de 
keten, welke naar de huidige inzichten leidt, ter-
wijl Goethe's denken op wetenschappelijk gebied 
in bepaalde opzichten gevoerd heeft tot opvattin-
gen, die onjuist gebleken zijn en gezien moeten wor-
den als een ontsporing (zij 't ook een interessante 
ontsporing). Wat aan Goethe's metode ontbrak was 

de morele vooruitgang van de mens zoeken in het 
feit, dat -de grote verbeteraars van de mensheid in 
de regel uitgingen van grondslagen, die willekeu-
rig en dus niet voor iedereen aanvaardbaar waren. 
Bijgevolg viel de mensheid in het oude gangetje te-
rug zodra de direkte persoonlijke werking van de 
grote profeten of hun entousiaste volgelingen tot 
een eind kwam. Misschien zal het eens beter gaan 
als men de oorsprong van en 't inzicht in de moraal 
en zijn mogelijkheden tot ontwikkeling zoekt in de 
wisselwerking tussen mens en maatschappij, en zo 
doende weet te komen tot een geleidelijke onwik-
keling van de morele normen in afhankelijkheid van 
een geleidelijke ontwikkeling der maatschappelijke 

•inrichtingen. Maar ook hiervoor zijn wetenschappe-
lijke metoden onmisbaar. Andere 'metoden, die 
niet slechts overtuigingskracht maar ook overtuige-
de waarde hebben, dus die een uitwerking op de 
mensheid kunnen hebben welke beklijft, zou ik niet 
weten aan te geven. 

En de plaats van de mens in het wetenschappelijk 
wereldbeeld? Is het niet genoeg, dat hij schepper, 
drager, en gebruiker van de wetenschap is? 

J. DE TEMPE 
Wageningen 

Werktuigkundig M.T.S.'er met ervaring 

zoekt andere betrekking 
in bosrijke omgeving. 

Brieven onder no. nov. 1 bur. van dit blad 

Gevorderd pianiste zoekt 

violist(e) of cellist(e) 
voor samenspel; Utrecht of omg. 

Brieven onder no. nov. 2 bur. van dit blad.  

KALENDER 1957 
De kalender 1957 is verschenen ! 

De uitvoering onderging een 
radikale verandering: het schild 
verdween, het blok met zijn 
waardevolle citaten — bijeenge-
zocht door H. G. Cannegieter —
is groter geworden en heeft een 
aantrekkelijke typografische 
verzorging gekregen. 

Prijs f 2,50 
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Centraal Bureau Humanistisch Verbond, 

Bleyen burgstraat 1, Utrecht, 
Telefoon 10163, postgiro 3049 60 

AtiENTIE! 
Met ingang van woensdag 28 november a.s. 
wordt het CENTRAAL BUREAU van het 
Humanistisch Verbond overgeplaatst naar: 

OUDIEGRACE 152 - LIVERECHT 
Telefoon 10163 	Postgiro 30 49 60 

Mee verhuizen de secretariaten en admini-
straties van: 

Hum. Stichting Socrates 
International Humanist 
and Ethica! Union 
A.H. Gerhard Stichting 

Ook voor alles wat de abonnementen-
administratie betreft van onderstaande 
uitgaven, geldt het nieuwe adres. 

Mens en Wereld 
In en Om het Verbond 
Woord van de Week 
Rekenschap 

24 november 1956 



ER wordt nogal eens opgemerkt door be-
zoekers dat die Ark toch eigenlijk een 

merkwaardig gebouw is en er steekt dan meest-
al meer kritiek in zo'n opmerking dan bewon-
dering. Niet ten onrechte, want ook volgens de 
meest ruime estetische maatstaven kan het ge-
bouw rustig een architektonische monstrum ge-
noemd worden. 

Maar zoals men van een lelijke, maar char-
mante vrouw „fou" kan zijn, zo gaat het talrijke 
gasten met de Ark; „Wat een huis" zeggen ze, 
„het openenen van elke deur is een verrassing, 
geen van de drie- tot zevenhoekige kamers is ge-
lijk aan een andere en wat zijn die eet- en kon-
versatiezalen heerlijk onpraktisch en gezellig!" 

Het huis heeft inderdaad sfeer en ligt haast 
ongeëvenaard mooi op een paar km afstand van 
het dorp en station Nunspeet. Het is daar op de 
heuvel gebouwd in 1926 als „Theehuis de Nieuwe 
Belvedère". 

Later zijn er gedeelten aangebouwd en werd 
het huis geëxploiteerd als hotel. Dir „Hotel Park-
heuvel" met een inmiddels gehalveerde uitzicht-. 
toren, werd in mei 1952 door het H.V. over-
genomen. 

In de tijd van één maand werd o.m. door le-
den uit Amsterdam en Utrecht en van de H.J.G. 
het hele huis als vakantieoord ingericht; de 
grote tapkast in de eetzaal werd weggebroken, 
nieuwe tafels en stoelen, bedden, matrassen, de-
kens, gordijnen enz. aangeschaft; alles schoon-
gemaakt en ingericht. 

In aanwezigheid van honderden leden werd 
„De Ark" op 22 juni 1952 geopend (in de stro-
mende regen); had men de moeilijkheden van 
de komende paar jaar kunnen voorzien, dan was 
waarschijnlijk dezelfde dag nog het huis geslo-
ten! Niet alleen bleek het onderhoud van de ge-
bouwen veel ernstiger verwaarloosd dan het 
zich liet aanzien — het dak bleek tijdens een 
onvergetelijke kaderkonferentie zo lek als een 
mandje, het lichtnet moest geheel vernieuwd, het 
koepelhuis van nieuwe pilaren en dak voorzien, 

ER is dit jaar gepeinsd, gesproken en gede-
batteerd over de problemen rondom de kon-

tributieverhoging. Midden in de debatten kwam 
ons het onderzoek van het Centraal Bureau voor 
de Statistiek „Huishoudrekeningen 1954" onder 
ogen. Uit de gegevens over de stijging van de 
uitgaven (ten gevolge van welvaartsvermeerde-
ring en prijsverhogingen) door 121 gezinnen van 
geschoolde handarbeiders in de jaren 1951-
1954 blijkt, dat de gemiddelde jaarlijkse uitgave, 
gedaan ten behoeve van de kerk in de jaren 1951 
tot 1954 steeg van f 30,— tot f 47,—, dus met 
f— 17,—! Een mooi bedrag zult u zeggen. Maar 
het blijkt dat in 1954 voor ontwikkeling, ont-
spanning, maatschappelijke en politieke belangen 
(entrees, kontributies, vakantie, radiomuziek, 
fotografie, huisvlijt, sportartikelen, speelgoed) 
f 238,— (5,2% van de totale uitgaven!) d.i. f 50,—
méér dan in 1951 werd uitgegeven, zodat de 
glorie van de f 47,— al enigszins verbleekt. De 
f 47,— wordt neig bleker, wanneer wij bemerken 
dat voor kapper+ bad- en toiletartikelen f 27,— 

f 27,— dus f 54,— werd uitgegeven. Misschien 
citeren sommige vertegenwoordigers van het 
mannelijk geslacht, wanneer zij zich bezinnen op 
de kappersrekening, met instemming de woorden 
die de onvergetelijke kerkvader Tertullianus tot 
de vrouwen richtte: 

„Het haar verven is zedeloos en verkeerd ... 
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enz. enz. Grote investeringen in het jeugdge-
bouw, de koepel, de woongelegenheid en de ab-
surd kleine keuken bleken nodig. De omzet be-
antwoordde niet aan de verwachtingen, omdat 
de „massa" van het H.V. te klein bleek om een 
verantwoorde exploitatie te bereiken en enkele 
beleidsfouten — bv. bezuiniging op de voeding 
en het huisvesten van volwassenen in het jeugd-
gebouw — hadden averechts resultaat. 

We moesten met de Ark de markt op; tien-
tallen scholen werden bezocht, reeksen adverten-
ties geplaatst en duizenden folders en circulaires 
verstuurd. Het initiatief om kampen te houden 
tijdens Paas, Pinkster en Kerstmis werd in korte 
tijd een sukses, evenals de kinderkampen. Staf-
leden graafden en bouwden zelf en slaagden er-
in op het gebied van sfeer, verzorging en „ser-
vice" een reputatie van betekenis op te bouwen. 
Nu, na vijf „seizoenen" is de Ark „boven Jan", 
d.w.z. de exploitatie zal sluitend zijn, dat staat 
nu wel vast. Met cijfers hebben wij al aange-
toond hoe goed de bezetting geweest is dit jaar; 
met cijfers zal u over enige maanden aange-
toond worden hoe de financiële resultaten zijn. 
Het gaat er in de eerste plaats om de verworven 
plaats te konsolideren en o.m. de akkommoda-
tie voor de jeugd en konferenties te verbeteren. 

Meer ideëel gezien zal de verhouding leden 
tot niet-leden van het H.V. ten gunste van de 
eersten moeten wijzigen; hoewel om principiële 
en zakelijke redenen de niet-leden altijd zeer wel-
kom zullen blijven in de Ark, stellen wij ons 
voor dat het huis in de eerste plaats een huma-
nistisch vakantie-, vormings- en bezinningscen-
trum moet zijn; dat is het uitgangspunt geweest 
en zal de doelstelling blijven. Een huis dat in 
klein en tijdelijk verband, humanistische ge-
niteenschapsvorming mogelijk maakt; een bron 
van inspiratie en een steunpunt voor het H.V. 
en ieder lid afzonderlijk. Voorwaar een ideaal 
dat de gebrachte en te brengen offers volledig 
rechtvaardigt. 

J. G. EEKMAN 

Wat baat eveneens voor uw zieleheil een zo 
grote zorgvuldigheid bij het ordenen van het 
haar? Waarom is het uw haren niet veroor-
loofd te rusten aangezien gij ze nu eens op-
bindt, dan weer los laat hangen, nu eens 
lang laat groeien en dan weer afknipt? ... 
Verjaagt veeleer van een vrij hoofd die hele 
slaafse opschik." 
Doch deze vrienden van Tertullianus moeten 

wij er aan herinneren, dat in de C.B.S.-bereke-
ning ook de koesequenties van de mannelijke en 
kinder-rijke ijdelheid zijn verdiskonteerd. Opval-
lend is verder, dat voor auto's en motorrijwielen 
(lees: bromfietsen!) in 1954 evenveel als voor 
de kerk, t.w. ,f 47,— werd uitgegeven. Wij cij-
feren verder: Deze f 47,— voor de kerk blijkt 
slechts 1% van de totale uitgaven te bedragen. 
Ten behoeve van de ongezonde sport, die 
„roken" heet, ging echter niet minder dan 
f 118,—, d.i. 2,6% van de totale uitgaven in 
rook op. 
Rekapitulerend komen we tot de konklusie, dat 

de uitgaven voor de kerk ongeveer dezelfde om-
vang hebben als de uitgaven voor kapper en 
zeep, maar het onderspit delven in vergelijking 
met de rokerijuitgaven. Maar tussen twee haak-
jes: Hoe ligt bij u de verhouding tussen zeep en 
Humanistisch Verbond? 

P. K. 

Vergeet de zieken niet! 

Het spreekt vanzelf, dat in de ge-
meenschappen biezondere aandacht 
moet worden besteed aan zieke 

leden. Af en toe een bezoekje, een bloe- - 
metje of wat fruit bij een biezondere ge-
legenheid is al het minste wat we doen 
kunnen. 

Als iemand in , een ziekenhuis wordt 
opgenomen heeft hij of zij extra aandacht 
nodig, aangenomen althans dat men er 
prijs op stelt. Maar dat geldt niet alleen 
voor de leden, maar voor alle buitenker-
kelijken, die in een inrichting dikwijls 
aan geestelijke zorg tekort komen. Geluk-
kig is men er in geslaagd in vele zieken-
en rusthuizen ook voor het humanistische 
ziekenbezoek van de directie toestemming 

te krijgen. In heel wat - gemeenschappen, 
waar dergelijke instellingen zijn, beschik-
ken de plaatselijke gemeenschappen van 
het Verbond over enkele leden, die dit zo 
belangrijke werk doen. 

Indien men buitenkerkelijke kennissen, 
vrienden of familieleden heeft, die in een 
ziekenhuis zijn opgenomen, kan men om 
bezoek vragen aan de Commissie Prac-
tisch Humanisme van het Verbond, Mau-
ritsstraat 64, Utrecht, tel. K 30-22870. 
Deze kommissie zal er dan voor zorgen, 
dat zo mogelijk bezoek zal plaats vinden, 
indien althans in de betreffende inrichting 
dit bezoek (buiten de bezoekuren) wordt 
toegestaan. 

Het 

Information Bui ijeti 
van de 

International Humanist 
and Ethica] Union 

houdt U regelmatig op de hoogte van het 
nieuws van de bij bovengenoemde 
organisatie aangesloten humanistische 
verenigingen in Amerika, Engeland, België, 
Zuid-Afrika, India enz. 

Verschijnt elke drie maanden in de Engelse taal 
Abonnement: f 3.— per laar 

Centraal Bureau Humanistisch Verbond, 
Bleyenburgstraat 1, Utrecht 
Tel. 10163 Giro: 304960 

Kor Jeste van „De A-r.." 

Zeep en geestelijk leven 
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