
van het 8e jaarlijkse Congres van het 
F umanistisch Verbond, gehouden te 

Hilversum op 10 en '•11 April 1954. 

NOTUL 

het izilurnanis-hiscil 

tering, zij had aan het congres moeten 
worden voorgelegd. 

Meltzer (Hilversum) geeft aan contri-
/P, butie-verhoging de voorkeur boven een 

afzonderlijke bijdrage voor „Mens en 
Wereld". 

Polet (Soest) dringt aan op verlaging 
van de sprekersvergoedingen, en wenst 
een sprekerslijst, die zowel kosten als 
wijze van woordgebruik aangeeft. Hij be-
pleit Kaderscholen in het bijzonder t.a.v. 
organisatorische problemen. 

Schoonenberg (Rotterdam) betreurt 
NR 4 het dat het lidmaatschap niet meer toe- 
	 zending van „Mens en Wereld" impli- 

MEDEDELINGEN VOOR DE LEDEN 

Yerbon d 

1. Opening. Woorden van welkom tot 
de gasten, onder wie de burgemeester 
van Hilversum, de Heer J. J. G. Boot, de 
afgevaardigden en de belangstellenden. 

Om 16.10 uur vangt de algemeen voor-
zitter, dr. J. P. van Praag, zijn openings- 
rede aan met: „Het Verbond staat in dui- 
delijke strijdpositie, al schijnt de fase van 
klakkeloze verguizing voorbij te gaan. 

- Intussen behoeft er binnen het buiten-
kerkelijke volksdeel geen twijfel meer 
over te bestaan, waar thans de kracht der 
ongodsdienstige buitenkerkelijkheid ge-
concentreerd is. 

De geestelijke worsteling rondom het 
humanisme begint pas. Voortdurende be-
reidheid tot zelfonderzoek is nodig. Een 
-stuk daarvan is belichaamd in de poging 
tot herziening van onze beginselverkla-
ring. Wezenlijk is overigens niet de dode 
formule, maar de levende bedoeling. 

Wat ons bindt is het besef dat onze 
bewogenheid onszelf sterken en anderen 
wekken kan. Aldus worden de krachten 
vrijgemaakt voor een intenser besef van 
verantwoordelijkheid en daardoor wordt 
de weg gebaand naar een waarachtiger 
menselijkheid. 

Onze gemeenschappen zullen de men-
sen moeten binden. Daarbij gaat het ook 
om de vraag of het verrijkend is om met 
ons om te gaan. Dat is meer een kwestie 
van solidariteit dan van stokpaardjes, 
meer een kwestie van geven, dan van 
vragen. De schaduw van de atoombom 
hangt als een wo& van zorgen en angst 
Over ons leven. Daartegen helpen geen 
magische spreuken, maar alleen de aan-
vaarding van onze taak. Wij zijn bezig 
iets vorm te geven dat eerst vormloos 
was. Wij trachten een weg te banen naar 
een nieuw en echt levensbesef voor tal-
lozen. Laten wij beseffen dat het een 
'voorrecht is mee te mogen werken aan 
deze grote taak." 

2. Mededelingen, geloofsbrieven, no-
tulen. 

Bericht van verhindering is ontvangen 
van de H.B.-leden Prof. Dr L. van der 
Wal en H. Redeker. 

De geloofsbrieven  van 162 afgevaardig-
den, vertegenwoordigend 65 gemeen-
schappen, worden door het congres 

Aanwezig zijn vertegenwoordigers van 
Idurnanitas, het Humanistisch Thuisfront, 
cie H.J.G., de H.J.B., de S.V.H.G., De 
Dageraad, De Moderne Jeugdraad, de 

de V.A.R.A., „Socrates", en het 
Illimanistisch Centrum „Mens en We-
reld". De American Humanist Associa-
tion stuurde ter gelegenheid van zijn 

Congres een telegram met hartelijke groe-
.,n. Het congres besluit zijn warme groe-
Len aan de A.H.A. te zenden. 

De notulen van het congres 1953 wor-
den goedgekeurd. 

Vice-voorzitter Waslander stelt ver-
volgens aan de orde: 

3. Jaarverslag. 
(met uitzondering van het hoofd-
stuk Financiën). 

Huygens (Rotterdam) acht de discussie 
over het Religieus Humanisme afgedaan. 

De verminaerde toeneming van net 
ledental vraagt bijzondere aandacht. 
denken valt aan soepeler toepassing van 
de contributie-schaal. 

Het H.H. had formeel het recht tot de 
gevolgde wijze van benandeling der 
publiciteitsmaatregelen, we niettenun een 
onoevrecugende indruk maakte. 

lee innouct van „iviens en Wereld" is 
ontegenzeggelijk verbeterd, de typogra-
fiscne verzorging iaat nog veel te wen-
sen over. iie Ark is een kostelijk, maar 
kostbaar bezit. De renquieemianuei ver-
oorzaakt meer vercieeidneict en meer 
werk en ment weswege oeemcuga te 
worden. 

Oiscnoon tact bij de te voeren strijd 
Met gemist kan worcien, menen ti.rs.-
leden geen uitlatingen te noen, die de 
scmjn kunnen wekken bij cie tegenstan-
ders in net gevlei te willen komen..  

v. ct. isooy (voorourg) vraagt naar cie 
oorzaak van de minder sneue groei. 

Het jaarverslag geeft ae indruk alsof 
de gemeenschap Voorburg zekere con-
cessies deed om weer toegang tot ae 
plaatselijke krant te krijgen. 

Er werden niet meer dan vanzelf-
sprekende voorwaarden gesteld (geen 
kwetsende artikelen). De -toon, waarop cie 
discussie inzake religietis humanisme 
werd gevoerd, paste niet bij het li.V., 
ook met de wrevelige reactie van de 
voorzitter. 

Mevrouw Treurniet (Den Haag) be-
treurt het dat soms nauwelijks een ge-
sprek mogelijk schijnt. „ttekenschap 
maakte een goede eerste indruk. De in-
houd van „Mens en Wereld" dient veel-
zijdiger te zijn en aan te sluiten op 
actuele vraagstokken. 

Madlener (Bitthoven) vraagt of er 
samenhang valt te bespeuren tussen de 
toeneming van het aantal afvoeringen en 
enig bepaald, beleid. Het Verbond had het 
eerst zijn stem moeten laten horen over 
de militaire voorlichting op de scholen. 

Winter (Amsterdam) acht het Met 
juist, dat het Verbond niet vertegenwoor-
digd was op het Onderwijscongres. Ook 
hij vraagt naar de oorzaak van het grote 
ledenverloop. De Zondagswet kan moei-
lijkheden opleveren bij kinderbijeen-
komsten. 

v. d. Meer (Hengelo) vraagt om schrif-
telijke verslagen der T.K.C. Al blijkt de 
nieuwe periodieken-regeling een verbe- 

ceert. 
Koeman (Gewest Noord-Holland) 

dringt er ' op aan éénmaal aangekondigde 
data van T.K.C. en studiedagen niet meer 
te wijzigen. 

Van Praag (voorzitter H.B.) meent, 
dat maatregelen inzake de Zondagswet 
vallen te overwegen. In den beginne werd 
verschillend gedacht over een eventuele 
reactie op de militaire 'voorlichting op de 
scholen. 

Naar het onderwijácongres werd een te-
legram gezonden 1). Het H.H. was bevoegd 
tot de maatregelen met betrekking tot de 
periodieken. Bovendien is het onmogelijk 
de technische mérites met 160 afgevaar-
digden grondig te bespreken. De gevolgde 
behandelingswijze gaf ruimschoots gele-
genheid oordeel te laten blijken. 

De door Huygens gewraakte uitlatin-
gen werden in „Humanitas" bijeenkom-
sten gedaan en betroffen zaken, waarin 
nog geen Verbondsuitspraak is gevallen. 
Bovendien moeten zij in verband met 
bepaalde aantijgingen worden gezien. 
Laat men voorzichtig zijn met dergelijke 
critiek. Dé toon, waarop de discussie over 
religieus humanisme werd ingezet was 
niet juist. De ,reactie van de voorzitter 
was niet wrevelig, eerder ironisch; im-
mers, herhaaldelijk weerlegde bewerin-
gen komen onverdroten terug. Laten wij 
ook naar binnen verdraagzaamheid be-
trachten. 

Coenders (Secretaris H.B.) zegt dat 
schriftelijke verslagen van de T.K.C. het 
bezoek aan de gewestvergaaeringen en 
daardoor de waarde van het overleg zou-
den doen verminderen.. Voorlichting in 
organisatorische zaken wordt reeds ver-
strekt (model jaarverslag, enz.). Inzake 
de kwestie Voorburg spreekt het jaar-
verslag niet van concessies, maar in 
overeenstemming met de feiten van aan-
vaardbare voorwaarden en van een over-
winning. 

Een rubricering van de sprekers naar 
woordgebruik is niet wel doenlijk. De 
sprekerskosten, als regel niet meer dan 
reiskostenvergoeding, kunnen niet nog 
lager worden gesteld. Persoonlijke smaak 
is niet beslissend voor de insigne-
verkoop. Verdraagzaamheid is meer dan 
een export-artikel. 

Van samenhang tussen ledenverloop en 
bepaald beleid is niets gebleken, wel is 
er verband met gemeenschapsactiviteit. 

Om 18,30 uur wordt de vergadering 
geschorst. 

4. Vice-voorzitter Waslander geeft na 
heropening om 19.30 uur het woord aan 
Van Praag, die de besprekingen over de 
beginselverklaring inleidt: 

Onze bereidheid de beginselverklaring 
aan 8 jaar ervaring te toetsen is een teken 
van kracht. 

Een beginselverklaring kan geen vol-
ledig beeld geven. Als basis van ver-
standhouding veronderstelt hij goedwil-
lende 'lezers. Het ontwerp geeft een an-
dere omschrijving, geen ander huma-
nisme. 

1) Achteraf blijken de gegevens, waar-
op deze mededeling berustte, niet juist te 
zijn. 
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7,ijr  butie-verhoging de voorkeur boven een 

afzonderlijke bijdrage voor „Mens en 
Wereld". 

Polet (Soest) dringt aan op verlaging 
van de sprekersvergoedingen, en wenst 
een sprekerslijst, die zowel kosten als 
wijze van woordgebruik aangeeft. Hij be-
pleit Kaderscholen in het bijzonder t.a.v. 
organisatorische problemen. 

Schoonenberg (Rotterdam) betreurt 
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	 zending van „Mens en Wereld" impli- 

% 	 (7(' 	 \7_ 
heg gu-maYás-2- isch 1/erbend 

1. Opening. Woorden van welkom tot 
- de gasten, onder wie • de burgemeester 
van Hilversum, de Heer J. J. G. Boot, de 
afgevaardigden en de belangstellenden. 

Om 16.10 uur vangt de algemeen voor-
zitter, dr. J. P. van Praag, zijn openings- 
rede aan met: „Het Verbond staat in dui- 
delijke strijdpositie, al schijnt de fase van 
klakkeloze verguizing voorbij te gaan. 
Intussen behoeft er binnen het buiten- 
kerkelijke volksdeel geen twijfel meer 
over te bestaan, waar thans de kracht der 
ongodsdienstige buitenkerkelijkheid ge-
concentreerd is. 

De geestelijke worsteling rondom het 
humanisme begint pas. Voortdurende be-
reidheid tot zelfonderzoek is nodig. Een 
-stuk daarvan is belichaamd in de poging 
tot herziening van onze beginselverkla-
ring. Wezenlijk is overigens niet de dode 
formule, maar de levende bedoeling. 

Wat ons bindt is het besef dat onze 
• bewogenheid onszelf sterken en anderen 

wekken kan. Aldus worden de krachten 
vrijgemaakt voor een intenser besef van 
verantwoordelijkheid en daardoor wordt 
de weg gebaand naar een waarachtiger 
menselijkheid. 

Onze gemeenschappen zullen de men-
sen moeten binden. Daarbij gaat het ook 
om de vraag of het verrijkend is om met 
ons om te gaan. Dat is meer een kwestie 
van solidariteit dan van stokpaardjes, 
meer een kwestie van geven, dan van 
vragen. De schaduw van de atoombom 
hangt als een wolk van zorgen en angst 
over ons leven. Daartegen helpen geen 
magische spreuken, maar alleen de aan-

- vaarding van onze taak. Wij zijn bezig 
iets vorm te geven dat eerst vormloos 
Was. Wij trachten een weg te banen naar 
een nieuw en echt levensbesef voor tal-
lozen. Laten wij beseffen dat het een 
'voorrecht is mee te mogen werken aan 
deze grote taak." 

2. Mededelingen, geloofsbrieven, no-
tulen. 

Bericht van verhindering is ontvangen 
van de H.B.-leden Prof. Dr L. van der 
Wal en H. Redeker. 

De geloofsbrieven van 162 afgevaardig-
den, vertegenwoordigend 65 gemeen-

scrkend.
happen, worden door het congres 

e  
Aanwezig zijn vertegenwoordigers van 

1-lumanitas, het Humanistisch Thuisfront, 
de H.J.G., de H.J.B., de S.V.H.G., De 
Dageraad, De Moderne Jeugdraad, de 
A.J.C., de V.A.R.A., „Socrates", en het liumanistisch Centrum „Mens en We-
reld". De American Humanist Associa-
tion stuurde ter gelegenheid van zijn 
Congres een telegram met hartelijke groe-
len. Het congres besluit zijn warme groe-
ten aan de A.H.A. te zenden. 

De notulen van het congres 1953 wor-
den goedgekeurd. 

Vice-voorzitter Waslander stelt ver-
volgens aan de orde: 

3. Jaarverslag. 
(met uitzondering van het hoofd-
stuk Financiën). 

Huygens (Rotterdam) acht de discussie 
over het Religieus Humanisme afgedaan. 

De verminaerde toeneming van net 
ledental vraagt bijzondere aandacht. Te 
denken valt aan soepeler toepassing van 
de contributie-schaal. 

Het H.li. nad formeel het recht tot de 
gevolgde wijze van benanaelmg der 
publiciteitsmaktregeien, we niettemin een 
onbevredigende indruk maakte. 

De intioga van „iviens en Wereld" is 
ontegenzeggelijk verbeterd, de typogra-
fiscne verzorging laat nog veel te wen-
sen over. De Ark is een kostelijk, maar 
kostbaar bezit. De re.uquieenuanum ver-
oorzaakt meer verdeeicLuela en meer 
werk en cnertt deswege neemaiga te 
worden. 

Oiscnoon tact bij de te voeren strijd 
niet gemist kan worden, wenen 
leden geen uitlatingen te aoen, die de 
scmjn kunnen wekken bij de tegenstan-
ders in het gevlei te willen komen. 

v. cl. Kooy ( V oorOurg) vraagt naar de 
oorzaak van de minder sneue groei. 

Het jaarverslag geeft ae manuk alsof 
de gemeenscnap Voorburg zekere con-
cessies deed om weer toegang tot (le 
plaatselijke krant te krijgen. 

Er werden niet meer dan vanzelf-
sprekende voorwaarden gesteld (geen 
kwetsende artikelen). De toon, waarop de 
discussie inzake religie humanisme 
werd gevoerd, paste met bij het 
ook met de wrevelige reactie van de 
voorzitter. 

Mevrouw Treurniet (Den Haag) be-
treurt het dat soms nauwelijks een ge-
sprek mogelijk schijnt. „1-tekenschap" 
maakte een goede eérste indruk. De in-
houd van „Mens en Wereld" dient veel-
zijdiger te zijn en aan te sluiten op 
actuele vraagátokken. 

Madlener (Bilthoven) vraagt of er 
samenhang valt te bespeuren tussen de 
toeneming van het aantal afvoeringen en 
enig bepaald, beleid. Het Verbond had het 
eerst zijn stem moeten laten horen over 
de militaire voorlichting op de scholen. 

Winter (Amsterdam) acht het niet 
juist, dat het Verbond niet vertegenwoor-
digd was op het Onderwijscongres. Ook 
hij vraagt naar de oorzaak van het grote 
ledenverloop. De Zondagswet kan moei-
lijkheden opleveren bij kinderbij een-
komsten. 

v. d. Meer (Hengelo) vraagt om schrif-
telijke verslagen der T.K.C. Al blijkt de 
nieuwe periodieken-regeling een verbe- 

ceert. 
Koeman (Gewest Noord-Holland) 

dringt er op aan éénmaal aangekondigde 
data van T.K.C. en studiedagen niet meer 
te wijzigen. 

Van Praag (voorzitter H.B.) meent, 
dat maatregelen inzake de Zondagswet 
vallen te overwegen. In den beginne werd 
verschillend gedacht over een eventuele 
reactie op de militaire voorlichting op de 
scholen. 

Naar het onderwijácongres werd een te-
legram gezonden 1). Het H.B. was bevoegd 
tot de maatregelen met betrekking tot de 
periodieken. Bovendien is het onmogelijk 
de technische mérites met 160 afgevaar-
digden grondig te bespreken. De gevolgde 
behandelingswijze gaf ruimschoots gele-
genheid oordeel te laten blijken. 

De door Huygens gewraakte uitlatin-
gen werden in „Humanitas" bijeenkom-
sten gedaan en betroffen zaken, waarin 
nog geen Verbondsuitspraak is gevallen. 
Bovendien moeten zij in verband met 
bepaalde aantijgingen worden gezien. 
Laat men voorzichtig zijn met dergelijke 
critiek. De toon, waarop de discussie over 
religieus humanisme werd ingezet was 
niet juist. De .reactie van de voorzitter 
was niet wrevelig, eerder ironisch; im-
mers, herhaaldelijk weerlegde bewerin-
gen komen onverdroten terug. Laten wij 
ook naar binnen verdraagzaamheid be-
trachten. 

Coenders (Secretaris H.B.) zegt dat 
schriftelijke verslagen van de T.K.C. het 
bezoek aan de gewestvergaaeringen en 
daardoor de waarde van het overleg zou-
den doen verminderen. - Voorlichting in 
organisatorische zaken wordt reeds ver-
strekt (model jaarverslag, enz.). Inzake 
de kwestie Voorburg spreekt het jaar-
verslag niet van concessies, maar in 
overeenstemming met de feiten van aan-
vaardbare voorwaarden en van een over-
winning. 

Een rubricering van de sprekers naar 
woordgebruik is niet wel doenlijk. De 
sprekerskosten, als regel niet meer dan 
reiskostenvergoeding, kunnen niet nog 
lager worden gesteld. Persoonlijke smaak 
is niet beslissend voor de insigne-
verkoop. Verdraagzaamheid is meer dan 
een export-artikel. 

Van samenhang tussen ledenverloop en 
bepaald beleid is niets gebleken, wel is 
er verband met gemeenschapsactiviteit. 

Om 18,30 uur wordt de vergadering 
geschorst. 

4. Vice-voorzitter Waslander geeft na 
heropening om 19.30 uur het woord aan 
Van Praag, die de besprekingen over de 
beginselverklaring inleidt: 

Onze bereidheid de beginselverklaring 
aan 8 jaar ervaring te toetsen is een teken 
van kracht. 

Een beginselverklaring kan geen vol-
ledig beeld geven. Als basis van ver-
standhouding veronderstelt hij goedwil-
lende 'lezers. Het ontwerp geeft een an-
dere omschrijving, geen ander huma-
nisme. 

i) Achteraf blijken de gegevens, waar-
op deze mededeling berustte, niet juist te 
zijn. 
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verdwijnen. 
Terwisga (Doetinehem) wil tot uiting 

gebracht zien, dat de mens in sommige 
opzichten principieel niet-wetend is. De 
vermelding van bepaalde verbanden kan 
als te weinig kenmerkend gemist worden. 

De long ( Wassenaar) onderschrijft het 
ontwerp, maar vestigt er de aandacht op 
dat ook buiten de mens geestelijke waar-
den denkbaar zijn. 

van Olmen (Voorburg) spreekt liever 
van „levenskunst" dan van „levensover-
tuiging". 

v. d. Kooy (Voorburg) prefereert ?Je-
vensbeschouwing". „Overtuiging" klinkt 
te zeker. Moet „het pogen te verstaan" 
worden opgevat in religieuze of rationa-
listische zin? 

Smit (Rotterdam) heeft tegen de be-
staande beginselverklaring geen bezwa-
ren gehoord en acht wijziging onnodig en 
ongewenst. 

Hoogesteger (Gorinclient) waarschuwt 
voor relativering van de waarheid, en 
aantasting van de rede. Hij betreurt het 
wegvallen van de term „persoonlijke god-
heid", hetgeen afbreuk doet aan de posi-
tie-bepaling, die tot dusver duidelijk was. 

Meltzer (Hilversum) acht het moment 
niet gelukkig en meent, dat naast -vrij-
heid en gerechtigheid ook verdraagzaam-
heid dient te worden genoemd. 

Treurniet (Den Haag) zegt dat wat 
anderen van 'wijziging kunnen denken 
geen argument kan zijn voor laten-zoals-
het is. Juist het gesprek met anderen 
vereist sobere en duidelijke omschrijving. 
Misschien kan beter dan van „levens-
overtuiging" gesproken worden van 
„geesteshouding" (immers een gericht-
zijn van de geest). 

Van Praag (voorzitter commissie be-
ginselverklaring) zegt dat er niet de min-
ste neiging bestaat de rede te verzaken. 
Wel dienen wij de draagkracht van de 
rede als probleem te zien. 

Het weglaten van „persoonlijke god-
heid" duidt niet op verandering van op-
vatting. Gesproken wordt immers van 
„baseert zich niet op bijzondere openba-
ring", hetgeen de geldende opvatting 
beter weergeeft. Wij hebben thans vol-
doende ervaring om tot wijziging over te 
gaan. De nieuwe tekst geeft dezelfde in-
houd beter weer, vertoont immers méér 
eenheid en zet niet allerlei aspecten naast 
elkaar. 

„Menselijke vermogens" kan als karak-
teristieke aanduiding niet zonder meer 
geschrapt worden. 

Het ,pogen te verstaan" impliceert zo-
wel religieuze als rationalistische bena-
dering. 

„Bereidheid tot redelijke verantwoor-
ding" sluit niet innerlijke overtuiging 
uit. 

Er is zeer veel gezegd, dat ernstige 
overweging vraagt. Volledige beantwoor-
ding is niet mogelijk, maar evenmin 
nodig, waar immers eerst het congres in 
1955 besluiten heeft te nemen. 

Willen de besprekingen dan vruchtbaar 
zijn, dan dienen de gemeenschappen met 
kracht de voorbereiding daartoe aan te 
pakken. Het zwaartepunt van deze voor-
bereiding moet vóór einde 1954 vallen, 
opdat studiedagen en congres 1955 alle 
meningen en opvattingen kunnen toetsen. 
Laat men de beschikbare tijd goed ge-
bruiken en amendementen zo vroeg mo-
gelijk indienen. 

Om 21.55 uur wordt de vergadering 
geschorst. 

Zondagochtend om 10.45 uur wordt het 
conges heropend. 

3a. Voor de verdere behandeling van 
Jaarverslag is het woord aan Bijleveld 
(penningmeester H.B.) die verschillende 
opmerkingen inzake „De Ark" beant- 

Er moet plaats zijn zowel voor ratio-
na ustiscne en religieuze opvattingen, die 
niet tegenover eikaar maar naast elkaar 
dienen te staan. 

AL Legt cie rationalist het zwaartepunt 
in de bescnouwing, ook hij is niet onge-
voelig voor de beleving. 

Ai kent de re.ugleus-numanist een grote 
plaats toe aan ae beleving van een tota-
ilteitsoesei, ilij wil ae toets der rede niet 
op zij zetten. 

is.enmerkend voor humanisten van 
welke .categorie ook, is de bereidheid 
naar elkaar te luisteren, waar wij slechts 
bij kunnen winnen. 

in het ontwerp wordt de voorkeur ge-
geven aan levensovertuiging boven 
-beschouwing om de misvatting te voor-
komen alsof net om een theorie gaat. 

De humanist doet uitsluitend een be-
roep op de menselijke vermogens, niet op 
„Er staat geschreven". 

Zonder twijfel eerbiedigen wij de waar-
heid, echter niet zodanig dat deze aan 
de ander kan 'worden opgelegd. Het meest 
essentiële is dan ook: eerbiediging van 
de mens, ook wanneer hij bestreden of 
bestraft moet worden. Wij mogen geen 
voet geven aan het misverstand alsof de 
rede een makkelijk hanteerbaar ding is. 
„Voortdurende bereidheid tot redelijke 
verantwoording" duidt op een nimmer 
aflatende activiteit, die ook eenmaal ver-
worven standpunten niet onaantastbaar 
acht. 

Het humanisme is geen solipsisme. Het 
blijft niet bij de enkele mens, maar ziet 
hem in de wereld, de medemens omvat- 
tend. Ook al kunnen de maatschappelijke, 
natuurlijke en kosmische verbanden voor 
ieder andere inhouden hebben, allen 
delen wij het besef aan deze verbanden 
deel te hebben. 

Ieder voorstel tot wijziging zal ernstig 
overwogen worden. Maar laten wij be- 
denken, dat de beste formulering altijd 
iets heel anders is, dan de levende over-
tuiging, die ons bezielt. 

Daan (Deventer) acht het ontwerp in 
verscheidene opzichten een verbetering. 
Verwarrende uitdrukkingen als ,eerbied" 
en „persoonlijke godheid" werden geëli-
mineerd, vermeden werd de vroegere 
vermenging van feiten en waardering. 
Enkele termen, als vrijheid en gerechtig-
heid zou meer inhoud gegeven moeten 
worden. De èerbiediging van ieder mens 
in zijn persoonlijke ontplooiing is aan 
zekere grenzen gebonden. 

Prins (Den Haag) meent, dat in de 
aanhef met „overtuiging"- kan worden 
volstaan. ,Een beroep op menselijke ver-
mogens" lijkt overbodig, waar zij later 
worden genoemd. Voor lid 2 ware te 
lezen: „Het kent alle mensen een eigen 
waarde toe en wenst hen als zodanig te 
eerbiedigen". 

Daar reeds gesproken wordt van „Het 
pogen om leven en wereld te verstaan" 
kan „baseert zich niet op bijzondere open-
baring" achterwege blijven. In plaats van 
„gerechtigheid" kan beter worden ge-
noemd „rechtvaardigheid", terwijl aan 
„vrijheid" geestelijke dient vooraf te 
gaan. 

Colpa (Assen) vindt acht jaar ervaring 
te kort om tot deze ingrijpende veran-
deringen over te gaan. „Eerbied" is 
krachtiger dan „eerbiediging". Hij geeft 
de voorkeur aan „buitenkerkelijk" boven 
„niet-godsdienstig"; de laatste term is 
mmers minder ruim en kan bovendien 
leiden tot verwarring met „niet-reli-
gieus". 

Huygens (Rotterdam) vraagt zich af of 
wijziging wel dringend gewenst is. De 
bestaande verklaring voldoet. Het ont. 
werp is zeker niet eenvoudiger. „Eer-
bied" is duidelijker dan „eerbiediging". 
Hij ziet het „beenwijzen naar" liever 
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woordt. De methode van abonné-werving 
was in alle opzichten verantwoord, ook 
al doordat de leden ruimschoots werden 
voorgelicht. 

Het budget laat thans geen betere 
papierkwaliteit toe. Contributie-verho-
ging zou 'vooral de leden treffen, die het 
minimale contributiebedrag betalen. 

Van Straten (redactie-secretaris „Mens 
en Wereld") zegt dat .00k de redactie 
ontevreden is over de papierkwaliteit. 
Meer medewerking uit de ledenkring zal 
gewaardeerd worden. 

Huygens (Rotterdam) verwacht geen 
verwijten, als hij critiek uitoefent, ook 
al gaat het om delicate kwesties. 

V an Praag (voorzitter II.B.) zegt dat'  
voorzichtigheid gewenst is bij de beoor-
deling van persoonlijke uitlatingen door 
hoofdbestuursleden, evenals met de sug-
gestie als zou het Verbond te weinig 
strijdbaar 7.,ijn. 

Aan de orde komen vervolgens: 
3a. De paragraaf Financiën uit het jaar-

verslag. 
3b. Balans. 
3c. en d. Rekening van baten .en lasten 

met toelichting. 
3e. Exploitatie-overzicht „De Ark". 
3f. Accountantsverklaring. 
3g. Verslag Financiële commissie. 

Bart (Alkmaar) en Hos (Amersfoort) 
vragen toelichting op enkele cijfers. 

Bij teveld (penningmeester H.B.) deelt - 
mede, dat een vraag om inlichtingen 
onzerzijds de accountant aanleiding gaf 
wijzigingen aan te brengen in het exploi-
tatie-overzicht van „De Ark", waardoor 
de bedragen voor pensiongelden en voor 
kostprijs voedingsmiddelen beide met 
f 2.440.10 moeten worden verlaagd. Het 
aantal pensiondagen bedraagt 6100 in 
plaats van 5700. 

De jaarstukken worden daarop bij 
acclamatie goedgekeurd. Deze goedkeu-
ring strekt tevens tot décharge van het 
H.H. voor het algemeen beleid en dat van 
de penningmeester. 

Voorzitter van Praag stelt aan de orde: 
5. Voorstellen hoofdbestuur en amen-

dementen gemeenschappen. (Reglements-
wijzigingen). 

De voorstellen tot wijziging van de 
artikelen 2, 3, 4, 5, 10, 11 en 12 (o.m. de 
mogelijkheid tot uitbreiding van het D.B. 
inhoudend) worden zonder discussie en 
hoofdelijke stemming aanvaard. Het toe 
te voegen art. 15bis (waarin de H.J.G. de 
status van plaatselijke gemeenschap 
wordt verleend) geeft Rijkee (Rotter-
dam) aanleiding op te merken, dat 
H.J.G.-ers over dubbel stemrecht kunnen 
beschikken. 

De /a Rie (Amsterdam) ondersteunt 
het voorstel. 

Coenders (secretaris H.B.) meent, dat 
de kans op dubbel stemrecht niet veel-
meer dan een theoretische is. 

Het voorstel wordt, nadat het amen-
dement Utrecht (toevoeging van „lande-
lijke" aan H.J.G.) is overgenomen, z.h.s. 
aanvaard. 

Daarna komt in bespreking de door het 
H.B. voorgestelde gewijzigde redactie  van 
art. 16 (verplichtingen der gemeen-
schappen). 

Mad/ener (Bilthoven) is door dit voor-
stel onaangenaam getroffen. Er spreekt 
gebrek aan vertrouwen in de gemeen-
schappen uit. Het H.B. is evenmin Onfeil-
baar, maar krijgt de uiteindelijke zeg-
gingsmacht. Hij pleit voor het amende-
ment-Bilthoven. (waarin ,,overleg" 
„goedkeuring" wordt verlangd). 

Winter (Amsterdam) steunt het voor-
stel van het H.B. dat voor het Verbond 
in zijn geheel verantwoordelijkheid 
draagt. Echter, beroep op het congres 
moet in bepaalde gevallen mogelijk zijn. 

Er moet plaats zijn zowel voor ratio-
na ususcne en religieuze opvattingen, die 
niet tegenover eikaar maar naast elkaar 
dienen te staan. 

Al legt de rationalist het zwaartepunt 
in de bescnouwing, ook hij is met onge-
voelig voor de oeievmg. 

Ai kent de religieus-numanist een grote 
plaats toe aan de oeleving van een tota-
liteitsbesef, nij wil de toets der recte niet 
op zij zetten. 

E.enmerkend voor humanisten van 
welke ,categorie ook, is de bereidheid 
naar elkaar te luisteren, waar wij slechts 
bij kunnen winnen. 

in het ontwerp wordt de voorkeur ge-
geven aan • levensovertuiging boven 
-beschouwing om de misvatting te voor-
komen alsof net om een theorie gaat. 

De humanist doet uitsluitend een be-
roep op de menselijke vermogens, niet op 
„Er staat geschreven". 

Zonder twijfel eerbiedigen wij de waar-
heid, echter niet zodanig dat deze aan 
de ander kan worden opgelegd. Het meest 
essentiële is dan ook: eerbiediging van 
de mens, ook wanneer hij bestreden of 
bestraft moet worden. Wij mogen geen 
voet geven aan het misverstand alsof de 
rede een makkelijk hanteerbaar ding is. 
„Voortdurende bereidheid tot redelijke 
verantwoording" duidt op een nimmer 
aflatende activiteit, die ook eenmaal ver-
worven standpunten niet onaantastbaar 
acht. 

Het humanisme is geen solipsisme. Het 
blijft niet bij de enkele mens, maar ziet 
hem in de wereld, de medemens omvat-
tend. Ook al kunnen de maatschappelijke, 
natuurlijke en kosmische verbanden voor 
ieder andere inhouden hebben, allen 
delen wij het besef aan deze verbanden 
deel te hebben. 

Ieder voorstel tot wijziging zal ernstig 
overwogen worden. Maar laten wij be-
denken, dat de beste formulering altijd 
iets heel anders is, dan de levende over-
tuiging, die ons bezielt. 

Daan (Deventer) acht het ontwerp in 
verscheidene opzichten een verbetering. 
Verwarrende uitdrukkingen als „eerbied" 
en „persoonlijke godheid" werden geëli-
mineerd, vermeden werd de vroegere 
vermenging van feiten en waardering. 
Enkele termen, als vrijheid en gerechtig-
heid zou meer inhoud gegeven moeten 
worden. De eerbiediging van ieder mens 
in zijn persoonlijke ontplooiing is aan 
zekere grenzen gebonden. 

Prins (Den Haag) meent, dat in de 
aanhef met „overtuiging"- kan worden 
volstaan. „Een beroep op menselijke ver-
mogens" lijkt overbodig, waar zij later 
worden genoemd. Voor lid 2 ware te 
lezen: „Het kent alle mensen een eigen 
waarde toe en wenst hen als zodanig te 
eerbiedigen". 

Daar reeds gesproken wordt van „Het 
pogen om leven en wereld te verstaan" 
kan „baseert zich niet op bijzondere open-
baring" achterwege blijven. In plaats van 
„gerechtigheid" kan beter worden ge-
noemd „rechtvaardigheid", terwijl aan 
„vrijheid" geestelijke dient vooraf te 
gaan. 

Co/pa (Assen) vindt acht jaar ervaring 
te kort om tot deze ingrijpende veran-
deringen over te gaan. „Eerbied" is 
krachtiger dan „eerbiediging". Hij geeft 
de voorkeur aan „buitenkerkelijk" boven 
„niet-godsdienstig"; de laatste term is 
immers minder ruim en kan bovendien 
leiden tot verwarring met „niet-reli-
gieus". 

Huygens (Rotterdam) vraagt zich af of 
wijziging wel dringend gewenst is. De 
bestaande verklaring voldoet. Het ont, 
werp is zeker niet eenvoudiger. „Eer-
bied" is duidelijker dan „eerbiediging". 
Hij ziet het „beenwijzen naar" liever 

woordt. De methode van abonné-werving 
was in alle opzichten verantwoord, ook 
al doordat de leden ruimschoots werden 
voorgelicht. 

Het budget laat thans geen betere 
papierkwaliteit toe. Contributie-verho-
ging zou -vooral de leden treffen, die het 
minimale contributiebedrag betalen. 

Van Straten (redactie-secretaris „Mens 
en Wereld") zegt dat .00k de redactie 
ontevreden is over de papierkwaliteit. 
Meer medewerking uit de ledenkring zal 
gewaardeerd -worden. 

Huygens (Rotterdam) verwacht geen 
verwijten, als hij critiek uitoefent, ook 
al gaat het om delicate kwesties. 

Van Praag (voorzitter H.B.) zegt dat 
voorzichtigheid gewenst is bij de beoor-
deling van persoonlijke uitlatingen door 
hoofdbestuursleden, evenals met de sug-
gestie als zou het Verbond te weinig 
strijdbaar zijn. 

verdwijnen. 
Terwisga (Doetinchem) wil tot uiting 

gebracht zien, dat de mens in sommige 
opzichten principieel niet-wetend is. De 
vermelding van bepaalde verbanden kan 
als te weinig kenmerkend gemist worden. 

De long (Wassenaar) onderschrijft het 
ontwerp, maar vestigt er de aandacht op 
dat ook buiten de mens geestelijke waar-
den denkbaar zijn. 

van Utmen ( Voorburg) spreekt liever 
van ,levenskunst" dan van „levensover-
tuiging". 

v. cl. Kooy (Voorburg) prefereert „le-
vensbeschouwing". „Overtuiging" klinkt 
te zeker. Moet „het pogen te verstaan" 
worden opgevat in religieuze of rationa-
listische zin? 

Smit (Rotterdam) heeft tegen de be-
staande beginselverklaring geen bezwa-
ren gehoord en acht wijziging onnodig en 
ongewenst. 

Hoogesteger (Gorinchem) waarschuwt 
voor relativering van de waarheid, en 
aantasting van de rede. Hij betreurt het 
wegvallen van de term „persoonlijke god-
heid", hetgeen afbreuk doet aan de posi-
tie-bepaling, die tot dusver duidelijk was. 

Meltzer (Hilversum) acht het moment 
niet gelukkig en meent, dat naast ,vrij-
heid en gerechtigheid ook verdraagzaam-
heid dient te worden genoemd. 

Treurniet (Den Haag) zegt dat wat 
anderen van 'wijziging kunnen denken 
geen argument kan zijn voor 'laten-zoals-
het is. Juist het gesprek met anderen 
vereist sobere en duidelijke omschrijving. 
Misschien kan beter dan van „levens-
overtuiging" gesproken worden van 
„geesteshouding" (immers een gericht-
zijn van de geest). 

Van Praag (voorzitter commissie be-
ginselverklaring) zegt dat er niet de min-
ste neiging bestaat de rede te verzaken. 
Wel dienen wij de draagkracht van de 
rede als probleem te zien. 

Het weglaten van „persoonlijke god-
heid" duidt niet op verandering van op-
vatting. Gesproken wordt immers van 
„baseert zich niet op bijzondere openba-
ring", hetgeen de. geldende opvatting 
beter weergeeft. Wij hebben thans vol-
doende ervaring om tot wijziging over te 
gaan. De nieuwe tekst geeft dezelfde in-
houd beter weer, vertoont immers méér 
eenheid en zet niet allerlei aspecten naast 
elkaar. 

„Menselijke vermogens" kan als karak-
teristieke aanduiding niet. zonder meer 
geschrapt worden. 

Het „pogen te verstaan" impliceert zo-
wel religieuze als rationalistische bena-
dering.  

„Bereidheid tot redelijke verantwoor-
ding" sluit niet innerlijke overtuiging 
uit. 

Er is zeer veel gezegd, dat ernstige 
overweging vraagt. Volledige beantwoor-
ding is niet mogelijk, maar evenmin 
nodig, waar immers eerst het congres in 
1955 besluiten heeft te nemen. 

Willen de besprekingen dan vruchtbaar 
zijn, dan dienen de gemeenschappen met 
kracht de voorbereiding daartoe aan te 
pakken. Het zwaartepunt van deze voor-
bereiding moet vóór einde 1954 vallen, 
opdat studiedagen en congres 1955 alle 
meningen en opvattingen kunnen toetsen. 
Laat men de beschikbare tijd goed ge-
bruiken en amendementen zo vroeg mo-
gelijk indienen. 

Om 21.55 uur wordt de vergadering 
geschorst. 

Zondagochtend om 10.45 uur wordt het 
congres heropend. 

3a. Voor de verdere behandeling van 
Jaarverslag is het woord aan Bijleveld 
(penningmeester H.B.) die verschillende 
opmerkingen inzake „De Ark" beant- 

Aan de orde komen vervolgens: 
3a. De paragraaf Financiën uit het jaar-

verslag. 
3b. Balans. 
ac. en d.. Rekening van baten en lasten 

met toelichting. 
3e. Exploitatie-overzicht „De Ark". 
3f. Accountantsverklaring. 
3g. Verslag Financiële commissie. 

Bart (Alkmaar) en Hos (Amersfoort) 
vragen toelichting op enkele cijfers. 

Bijleveid (penningmeester H.B.) deelt - 
mede, dat een vraag om inlichtingen 
onzerzijds de accountant aanleiding gaf 
wijzigingen aan te brengen in het exploi-
tatie-overzicht van „De Ark", waardoor 
de bedragen voor pensiongelden en voor 
kostprijs voedingsmiddelen beide met 
f 2.440.10 moeten worden verlaagd. Het 
aantal pensiondagen bedraagt 6100 in 
plaats van 5700. 

De jaarstukken worden daarop bij 
acclamatie goedgekeurd. Deze goedkeu- 
ring strekt tevens tot decharge van het 
H.B. voor het algemeen beleid en dat van 
de penningmeester. 

Voorzitter van Praag stelt aan de orde: 
5. Voorstellen hoofdbestuur en amen- 

dementen gemeenschappen. (Reglements-
wijzigingen). 

De voorstellen tot wijziging van de 
artikelen 2, 3, 4, 5, 10, 11 en 12 (o.m. de 
mogelijkheid tot uitbreiding van het D.B. 
inhoudend) worden zonder discussie en 
hoofdelijke stemming aanvaard. Het toe 
te voegen art. 15bis (waarin de H.J.G. de 
status van plaatselijke gemeenschap 
wordt verleend) geeft Rijkee (Rotter-
dam) aanleiding op te merken, dat 
H.J.G.-ers over dubbel stemrecht kunnen 
beschikken. 

De la Rie (Amsterdam) ondersteunt 
het voorstel. 

Coenders (secretaris H.B.) meent, dat 
de kans op dubbel stemrecht niet veel-
meer dan een theoretische is. 

Het voorstel wordt, nadat het amen-
dement Utrecht (toevoeging van „lande- 
lijke" aan H.J.G.) is overgenomen, z.h.s. 
aanvaard. 

Daarna komt in bespreking de door het 
H.B. voorgestelde gewijzigde redactie  van 
art. 16 (verplichtingen der gemeen-schappen). 

Mad/ener (Bilthoven) is door dit voor-
stel onaangenaam getroffen. Er spreekt 
gebrek aan vertrouwen in de gemeen-
schappen uit. Het H.B. is evenmin onfeil- 
baar, maar krijgt de uiteindelijke zeg-
gingsmacht. Hij pleit voor het amende- 
ment-Bilthoven. (waarin „overleg" i.p.v. 
»goedkeuring" wordt verlangd). 

Winter (Amsterdam) steunt het voor-
stel van het H.B. dat voor het Verbond 
in zijn geheel verantwoordelijkheid 
draagt. Echter, beroep op het congres 
moet in bepaalde gevallen mogelijk zijn. 

6 



Het amendement-Amsterdam opent deze 
mogelijkheid. 

Nadat van Olmen (Voorburg), Meltzer 
(Hilversum) en Meyerman (Doetinchem) 
nog het woord hebben gevoerd, zegt 
Coenders (secretaris H.B.) dat slechts in 
enkele gevallen, meer dan nu reeds het 
geval is, goedkeuring wordt verlangd. 
De voorgestelde bevoegdheden berusten 
niet op meerder inzicht van het H.B., 
maar op zijn grotere verantwoordelijk-
heid. Een ongel]]  k kig gemeenschaps-
bestuur kan het gehele Verbond treffen. 
Overigens zal waar mogelijk overleg 
worden geprefereerd. Tegen beroep op 
het congres is geen bezwaar. 

Het amendement-Biltnoven (waarin 
inmiddels „na overleg" vervangen is door 
„in overeenstemming met") wordt met 
10 stemmen voor verworpen. 

Het amendement-Amsterdam en het 
H.B.-voorstel worden z.h.s. aanvaard. 

De voorgestelde aanvulling van art. 17 
wordt eveneens bij acclamatie goed-
gekeurd. 

De daarna aan de orde komende H.H.- 
voorstellen tot wijziging van art. 18 be-
ogen uitsluiting van bindend mandaat en 
vermindering van het aantal afgevaar-
digden. 

Huygens;  (Rotterdam) acht deze ver-
mindering nu nog Met van belang en 
verkiest méér evenredigheid. 

Meltzer (Hilversum) vindt de voorstel-
len onduidelijk en overbodig. De be-
schrijvingsbrief verscheen te laat om 
behoorlijke behandeling nog mogelijk te 
maken. Zonder bindend mandaat kunnen 
de afgevaardigden in moeilijke situaties 
komen. 	 ni  	Het gaat om de 

Stuiveling (voorzitter Hilversum) stelt 
voor bindend mandaat slechts in het al-
gemeen uit te sluiten. 

Coenders (secretaris H.B.) meent, dat 
een vooruitziende politiek nu reeds moet 
streven naar congressen van redelijke 
omvang. De voorstellen werden reeds ter 
T.K.C. in het najaar van 1953 besproken 
en gepubliceerd in het Januari-nummer 
van „In en Om". Bindend mandaat ver-
laagt afgevaardigde tot stem-automaat en 
Maakt congresdiscussie  zinloos. Een be-
Paling in het algemeen is een opwekking 
tot uitzonderingen. 

Het amendement-Dordrecht,  dat bin-
dend mandaat mogelijk laat, wordt met 
11 stemmen vóór verworpen. 

Nadat Hilversum het amendement-
Stuiveling heeft overgenomen en 2j3 der 
uit te brengen stemmen geacht worden 
vóór behandeling te zijn, wordt het voor-
stel in stemming gebracht en met 93 
tegen 56 stemmen verworpen. 

De H.B.-voorstellen  worden daarna 
z.h.s. aanvaard. 

Om 13 uur wordt het congres geschorst. 

Voor insigneverkoop is eigen voorkeur 
etdoorslaggevend. 

Na heropening om 14.40 uur komen in 
bespreking: de door het H.B. voorge-
stelde wijzigingen in art. 20 (strekkende 
tot verhoging van het door de gemeen-
schappen af te dragen contributie-aandeel 
tot 60 %), 

een amendement Amsterdam (om het 
Percentage op 50 % te handhaven) en een 
tweede amendement Amsterdam (het 
congres de bevoegdheid gevend voor be-
paalde jaren een ander percentage vast 
te stellen). 

v. d. Ban (Amsterdam) zegt, dat de 
activiteiten meer naar de gemeenschap-
Pen moeten worden verlegd, die daartoe 
,00k de financiële mogelijkheden moeten 
itrijgen. 

Rijke (Rotterdam) heeft bezwaar 
tegen een blijvende verhoging tot 60 %. 
Eventuele extra-steun van het H.H. ver-
sterkt het element van bevoogding. 

Eijleve/d (penningmeester H.B.) her-
innert er aan, dat ook na verhoging van 
het contributie-aandeel tot 60 % het cen- 

traal apparaat jaarlijks nog een tekort 
van ruim f 10.000,— heeft te dekken. Ver-
legging van de financiële lasten naar de 
gemeenschappen valt niet te verwachten. 
Extra-steun impliceert geen verhoging. 

Het eerste amendement-Amsterdam 
wordt met grote meerderheid verworpen. 
Het tweede amendement wordt z.h.s. 
aangenomen, evenals het H.B.-voorstel. 

liet H.B.-yoorstel betreffende art. 20bis 
(regelende de contributie van de leden 
der H.J.G.) wordt bij acclamatie aan-
vaard. 

6. Voorstellen gemeenschappen. 
Het voorstel 's-Gravenhage (inzake de 

militaire voorlichting op de scholen), 
het voorstel Middelburg (tot het uit-

geven van een boekje over niet-reli-
gieuze opvattingen) en het voorstel 
Dordrecht (meer publiciteit aan T.K.C.) 
worden op grond van de door het H.H. 
uitgebrachte prae-adviezen afgevoerd. 

De Vries (Amsterdam) licht het voor-
stel Amsterdam toe, waarin aangedron-
gen wordt op een spoedige beëindiging 
van de verkoop van insignes en gebruiks-
voorwerpen. Hij geeft uiting aan de ge-
voelens van onbehagen, die deze smake-
loosheden opwekken. De velerlei huma-
nistische opvattingen worden niet door 
een uniform insigne gereprèsenteerd. Ook 
al draagt men zijn overtuiging uit, men 
behoeft er niet mee te koop te lopen. Aan 
verlangens van leden moet niet te snel 
voet worden gegeven. 

Coenders (secretaris hoofdbestuur) 
zegt, dat verkoop van gebruiksvoorwer-
pen ten spoedigste zal worden beëindigd. 

vraag of -hij die zich met een insigne wil 
tooien, de gelegenheid moet worden ont-
nomen. 

liet voorstel Amsterdam wordt met 82 
tegen 73 stemmen verworpen. 

7. Begroting 1954 met toelichting en. 
begroting „De Ark". 

Vercruijsse (Gewest Groningen) dringt 
aan op reservering t.b.v. de gewesten van 
het jaarlijkse restant van het hen toe-
komende bedrag, uit het H.B.-contribu-
tie-aandeel. 

De la Rie (Amsterdain) verzoekt de 
mogelijkheid te openen voor studenten-
abonnementen op „Rekenschap". 

Bijleveld (penningmeester H.B.) heeft 
bezwaar tegen de gevraagde reservering, 
maar wil deze kwestie nog graag ter 
T.K.C. bespreken. 

Studenten-abonnement zal overwogen 
worden. 

Het voorstel Amsterdam (verband hou-
dend met voorstel inzake contributie-
afdracht) wordt ingetrokken. 

Het voorstel Amsterdam (waardoor in 
de begroting niet meer het bruto-bedrag 
van de contributie-inkomsten zou worden 
genoemd) wordt verworpen. 

'De begroting wordt daarop bij, accla-
matie aanvaard. 

8. Verkiezing hoofdbestuur. 
Nadat z.h.s. is besloten het aantal can- 

didaten op 20 te bepalen, wordt het 
hoofdbestuur bij enkele candidaatstelling 
als volgt verkozen: 
Dr J. P. van Praag, voorzitter. 
Mr H. B. J. Waslander, onder-voorzitter. 
J. Bijleveld, algemeen secretaris. 
W. Coenders, organiáatie-secretaris. 
W. C. Koppenberg, penningmeester. 
H. Bonger, hoofdredacteur. 
Dr J. C. Brandt Corstius, Mevr. A. J. 
Groenman-Deinum, Prof. Dr T. T. ten 
Have, Mevr. D. Heroma-Meilink, Joh. 
Jansen, Mevr. H. A. Polak-Schwarz, 
H. Redeker, E. Schabrácq, Ir P. Schut, 
G. Stellinga, Mr A. Stempels, Prof. Dr 
G. Stuiveling; Mr Dr J. In 't Veld, Prof. 
Dr Libbe van der Wal, leden. 

Tot leden van de financiële commissie 
werden verkozen (nadat J. C. Balvers 
zich teruggetrokken heeft): J. v. d. Ban, 
J. Meesters, Th. W. Polet. 

9. Rondvraag. 
De antwoorden van het hoofdbestuur 

op de gepubliceerde punten van de rond-
vraag worden aanvaard.. 

Ter Haar (Winterswijk) dringt aan op 
zorgvuldiger voorbereiding van de jeugd-
kampen. 

Van Praag (voorzitter H.B.) spreekt 
grote waardering uit voor de bijzondere 
wijze, waarop de gemeenschap Hilversum 
het congres ontving. 

Met de ruiker bloemen, die Mevrouw 
Brok wordt aangeboden, wordt aan alle 
Hilversumse medewerkers hartelijk dank 
gebracht. 

Stuiveling (H.B.) wekt op tot bijdragen 
aan de collecte voor het ziekenhuiswerk, 
die f 275,— opbrengt. 

10. In zijn slotwoord neemt Van 
Praag dit congres gekenmerkt door een 
goede geest. De wereld kan zich in fatale 
zin ontwikkelen. Maar er zijn ook pers-
pectieven open te houden, wanneer wij 
het dichterswoord tot het onze maken: 
„Laat mij in de oogst geloven, waarvoor 
ik dien." 

Om 16.20 uur klinkt de laatste hamer-
slag. 

De Ark vaart wel. 
Voor een groot deel van Juli en Aug. 

is de Ark geheel volgeboekt, zoals het in 
deze tak van bedrijf pleegt te heten. 
Weliswaar zijn er in een enkele week nog 
enige plaatsjes vrij, maar de liefhebbers 
daarvoor moeten zich nu toch wel heel 
spoedig melden. 

Om allerlei redenen is deze toeloop 
verheugend. Er blijkt uit, dat de Ark in 
trek komt, dat de tevredenheidsbetuigin-
gen, die de gasten bij hun vertrek uiten, 
meer zijn dan een eerbewijs aan de goede 
vormen en dat voor beheer en leiding de 
goede weg is gevonden. 

Verheugend is deze toeloop ook om 
financiële redenen. De bedrijfsresultaten 
van 1953 waren geen aanleiding tot jubel-
zangen. En zonder te beweren, dat nu 
enkel juichtonen klinken, mag toch ge-
zegd worden, dat de mineurklanken in 
de financiële wijs op de achtergrond 
raken. 

Al kan dus de toekomst met gematigd 
optimisme tegemoet worden gezien, toch 
blijft er nog te wensen over. Want hoe 
verheugend de grotere toeloop ook is, het 
zou nog plezieriger zijn, wanneer deze ook 
in voor- en naseizoen zou zijn te con-
stateren. 

Velen hebben geen keus. Zij  hebben 
hun vacantie te nemen in Juli en 
Augustus. 

Maar zij, die hun jaarlijks verlof of een 
deel ervan kunnen opnemen ins voor- of 
najaar maken van dit voorrecht nog te 
weinig gebruik. 

Wie kent de Veluwe in de herfst? 
Dan eerst begint in de bossen een kleu-

renfeest, komen de paddestoelen te voor-
schijn, wordt de heide groot en stil. Als 
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Het amendement-Amsterdam opent deze 
mogelijkheid. 

Nadat van Olmen (Voorburg), Meltzer 
(Hilversum) en Meyerman (Doetinchem) 
nog het woord hebben gevoerd, zegt 
Coenders (secretaris 11.B.) dat slechts in 
enkele gevallen, meer dan nu reeds het 
geval is, goedkeuring wordt verlangd. 
De voorgestelde bevoegdheden berusten 
niet op meerder inzicnt van het H.B., 
maar op zijn grotere verantwoordelijk-
heid. Een ongelukkig gemeenschaps-
bestuur kan het gehele Verbond treffen. 
Overigens zal waar mogelijk overleg 
worden geprefereerd. Tegen beroep op 
het congres is geen bezwaar. 

Het amendement-Blithoven (waarin 
inmiddels „na overleg" vervangen is door 
„in overeenstemming met") wordt met 
10 stemmen voor verworpen. 

Het amendement-Amsterdam en het 
H.B.-voorstel worden z.h.s. aanvaard. 

De voorgestelde aanvulling van art. 17 
wordt eveneens bij acclamatie goed-
gekeurd. 

De daarna aan de orde, komende H.B.- 
voorstellen tot wijziging van art. 18 be-
ogen uitsluiting van bindend mandaat en 
vermindering van het aantal afgevaar-
digden. 

Huygns (Rotterdam) acht deze ver-
mindering nu nog niet van belang en 
verkiest méér evenredigheid. 

Meltzer (Hilversum) vindt de voorstel- 
len onduidelijk en overbodig. De be-
schrijvingsbrief verscheen te laat om 
behoorlijke behandeling nog mogelijk te 
maken. Zonder bindend mandaat kunnen 
de afgevaardigden in moeilijke situaties 
komen. 	 i t doorsla evend Het gaat om de 

Stuiveling (voorzitter Hilversum) stelt 
voor bindend mandaat slechts in het al-
gemeen uit te sluiten. 

Coenders (secretaris H.B.) meent, dat 
een vooruitziende politiek nu reeds moet 
streven naar congressen van redelijke 
omvang. De voorstellen werden reeds ter 
T.K.C. in het najaar van 1953 besproken 
en gepubliceerd in het Januari-nummer 

' 
van ,In en Om". Bindend mandaat ver-
laagt afgevaardigde tot stem-automaat en 
Maakt congresdiscussie zinloos. Een be-
Paling in het algemeen is een opwekking 
tot uitzonderingen. 

Het amendement-Dordrecht, dat bin-
dend mandaat mogelijk laat, wordt met 
11 stemmen vóór verworpen. 

Nadat Hilversum het amendement-
Stuiveling heeft overgenomen en 2j3 der 
uit te brengen stemmen geacht worden 
Yóór behandeling te zijn, wordt het voor-
stel in stemming gebracht en met 93 
tegen 56 stemmen verworpen. 

De H.B.-voorstellen worden daarna 
z.h.s. aanvaard. 

Om 13 uur wordt het congres geschorst. 

Voor insigneverkoop is eigen voorkeur 
ne  	gg 

Na heropening om 14.40 uur komen in 
bespreking: de door het H.B. voorge-
stelde wijzigingen in art. 20 (strekkende 
tot verhoging van het door de gemeen-
schappen af te dragen contributie-aandeel 
tot 60 %), 

een amendement Amsterdam (om het 
Percentage op 50 % te handhaven) en een 
tweede amendement Amsterdam (het 
congres de bevoegdheid gevend voor be-
paalde jaren een ander percentage vast 
te stellen). 

v. d. Ban (Amsterdam) zegt, dat .de 
activiteiten meer naar de gemeenschap-
pen moeten worden verlegd, die daartoe 
ook de financiële mogelijkheden moeten 
krijgen. 

Rijkee (Rotterdam) heeft bezwaar 
tegen een blijvende verhoging tot 60 %. 
Eventuele extra-steun van het H.B. ver-
sterkt het element van bevoogding. 

Bijleveld (penningmeester H.B.) her-
innert er aan dat ook na verhoging van 
het contributie-aandeel tot 60 % het cen- 

traal apparaat jaarlijks nog een tekort 
van ruim f 10.000,— heeft te dekken. Ver-
legging van de financiële lasten naar de 
gemeenschappen valt niet te verwachten. 
Extra-steun impliceert geen verhoging. 

Het eerste amendement-Amsterdam 
wordt met grote meerderheid verworpen. 
Het tweede amendement wordt z.h.s. 
aangenomen, evenals het H.B.-voorstel. 

Het H.B.-voorstel betreffende art. 20bis 
(regelende de contributie van de leden 
der H.J.G.) wordt bij acclamatie aan-
vaard. 

6. Voorstellen gemeenschappen. 
Het voorstel 's-Gravenhage (inzake de 

militaire voorlichting op de scholen), 
het voorstel Middelburg (tot het uit-

geven van een boekje over niet-reli- 
gieuze opvattingen) en het voorstel 
Dordrecht (meer publiciteit aan T.K.C.) 
worden op grond van de door het H.B. 
uitgebrachte prae-adviezen afgevoerd. 

De Vries (Amsterdam), licht het voor-
stel Amsterdam toe, waarin aangedron-
gen wordt op een spoedige beëindiging 
van de verkoop van insignes en gebruiks-
voorwerpen. Hij geeft uiting aan de ge-
voelens van onbehagen, die deze smake-
loosheden opwekken. De velerlei huma-
nistische opvattingen worden niet door 
een uniform insigne gerepresenteerd. Ook 
al draagt men zijn overtuiging uit, men 
behoeft er niet mee te koop te lopen. Aan 
verlangens van leden moet niet te snel 
voet worden gegeven. 

Coenders (secretaris hoofdbestuur) 
zegt, dat verkoop van gebruiksvoorwer-
pen ten spoedigste zal worden beëindigd. 

vraag of .hij die zich met een insigne wil 
tooien, de gelegenheid moet worden ont-
nomen. 

Het voorstel Amsterdam wordt met 82 
tegen 73 stemmen verworpen. 

7. Begroting 1954 met toelichting en 
begroting „De Ark". 

Vercruijsse (Gewest Groningen) dringt 
aan op reservering t.b.v. de gewesten van 
het jaarlijkse restant van het hen toe-
komende bedrag, uit het H.B.-contribu-
tie-aandeel. 

De la Rie (Amsterdain) verzoekt de 
mogelijkheid te openen voor studenten-
abonnementen op „Rekenschap". 

Bij leveld (penningmeester H.B.) heeft 
bezwaar tegen de gevraagde reservering, 
maar wil deze kwestie nog graag ter 
T.K.C. bespreken. 

Studenten-abonnement zal overwogen 
worden. 

Het voorstel Amsterdam (verband hou-
dend met voorstel inzake contributie-
afdracht) wordt ingetrokken. 

Het voorstel Amsterdam (waardoor in 
de begroting niet meer het bruto-bedrag 
van de contributie-inkomsten zou worden 
genoemd) wordt verworpen. 

'De begroting wordt daarop bij, accla-
matie aanvaard. 

8. Verkiezing hoofdbestuur. 
Nadat z.h.s. is beslOten het aantal can-

didaten op 20 te bepalen, wordt het 
hoofdbestuur bij enkele candidaatstelling 
als volgt verkozen: 
Dr J. P. van Praag, voorzitter. 
Mr H. B. J. Waslander, onder-voorzitter. 
J. Bijleveld, algemeen secretaris. 
W. Coenders, organiáatie-secretaris. 
W. C. Koppenberg, penningmeester. 
H. Bonger, hoofdredacteur. 
Dr J. C. Brandt Corstius, Mevr. A. J. 
Groenman-Deinum, Prof. Dr T. T. ten 
Have, Mevr. D. Heroma-Meilink, Joh. 
Jansen, Mevr. 11. A. Polak-Schwarz, 
H. Redeker, E. Schabracg, Ir P. Schut, 
G. Stellinga, Mr A. Stempels, Prof. Dr 
G. Stuiveling; Mr Dr J. In 't Veld, Prof. 
Dr Libbe van der Wal, leden. 

Tot leden van de financiële commissie 
werden verkozen (nadat J. C. Balvers 
zich teruggetrokken heeft): J. v. d. Ban, 
J. Meesters, Th. W. Polet. 

9. Rondvraag. 
De antwoorden van het hoofdbestuur 

op de gepubliceerde punten van de rond-
vraag worden aanvaard. 

Ter Haar (Winterswijk) dringt aan op 
zorgvuldiger voorbereiding van de jeugd-
kampen. 

Van Praag (voorzitter H.B.) spreekt 
grote waardering uit voor de bijzondere 
wijze, waarop de gemeenschap Hilversum 
het congres ontving. 

Met de ruiker bloemen, die Mevrouw 
Brok wordt aangeboden, wordt aan alle 
Hilversumse medewerkers hartelijk dank 
gebracht. 

Stuiveling (H.B.) wekt op tot bijdragen 
aan de collecte voor het ziekenhuiswerk, 
die f 275,— opbrengt. 

10. In zijn slotwoord noemt Van 
Praag dit congres gekenmerkt door een 
goede geest. De wereld kan zich in fatale 
zin ontwikkelen. Maar er zijn ook pers-
pectieven open te houden, wanneer wij 
het dichterswoord tot het onze maken: 
„Laat mij in de oogst geloven, waarvoor 
ik dien."  

Om 16.20 uur klinkt de laatste hamer-
slag. 

De Ark vaart wel. 
Voor een groot deel van Juli en Aug. 

is de Ark geheel volgeboekt, zoals het in 
deze tak van bedrijf pleegt te heten. 
Weliswaar zijn er in een enkele week nog 
enige plaatsjes vrij, maar de liefhebbers 
daarvoor moeten zich nu toch wel heel 
spoedig melden. 

Om allerlei redenen is deze toeloop 
verheugend. Er blijkt uit, dat de Ark in 
trek komt, dat de tevredenheidsbetuigin-
gen, die de gasten bij hun vertrek uiten, 
meer zijn dan een eerbewijs aan de goede 
vormen en dat voor beheer en leiding de 
goede weg is gevonden. 

Verheugend is deze toeloop ook om 
financiële redenen. De bedrijfsresultaten 
van 1953 waren geen aanleiding tot jubel-
zangen. En zonder te beweren, dat nu 
enkel juichtonen klinken, mag toch ge-
zegd worden, dat de mineurklanken in 
de financiële wijs op de achtergrond 
raken. 

Al kan dus de toekomst met gematigd 
optimisme tegemoet worden gezien, toch 
blijft er nog te wensen over. Want hoe 
verheugend de grotere toeloop ook is, het 
zou nog plezieriger zijn, wanneer deze ook 
in voor- en naseizoen zou zijn te con-
stateren. 

Velen hebben geen keus. Zij hebben 
hun vacantie te nemen in Juli en 
Augustus. 

Maar zij, die hun jaarlijks verlof of een 
deel ervan kunnen opnemen in voor- of 
najaar maken van dit voorrecht nog te 
weinig gebruik. 

Wie kent de Veluwe in de herfst? 
Dan eerst begint in de bossen een kleu-

renfeest, komen de paddestoelen te voor-
schijn, wordt de heide groot en stil. Als 
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FAMILIEKAMPEN. 

Deze kampen worden gehouden van 
24 Juli-7 Augustus in „De Ark" te 
Nunspeet. De drie kampen zijn volge-
boekt. 

FAMILIETENTENKAMP. 

Voor hen die een week met hun gezin 
in humanistische sfeer willen kamperen. • 

31 Juli-7 Augustus. 
Dit kamp wordt gehouden op het kam-

peerterrein „Lierderholt" te Beekbergen. 
Per gezin een eigen tent om te slapen, 
verder is er een grote conversatietent. 
Er wordt door de deelnemers gezamenlijk 
gekookt, er is geen afzonderlijke kinder-
leiding. 

Prijzen: kinderen t.m. 11 jaar f 17,50 
ouderen ,ƒ 20,50. 

De aanmelding sluit 15 Juni 1954. 

Vrijdag): 
Algemene Dagorde (voor Maandag tot 

9 uur: ontbijt 
10 uur: lezing 
111/4  uur: koffiepauze 
111/2  uur: gedachtenwisseling 

groepen 
13 uur: broodmaaltijd 
18 uur: warme maaltijd 

20 uur: algemene gedachtenwisseling. 

De middagen zullen zoveel mogelijk 
vrij gehouden worden voor wandel- of 
fietstochten in de omgeving, of rust. 

Deelnemersprijs: inclusief volledig pen-
sion: f 42,50 + f 1,— indien men niet 

in kleine 

zelf voor linnengoed (lakens, sloop, hand-
doek) zorgt. Zonder pension f 12,—. 

Aanmeldingen: Centraal Bureau Huma-
nistisch Verbond, Bleyenburgstraat 1, 
Utrecht. 

met de zomer de stoeten vacantiegangers 
zijn verdwenen, keert de rust terug, ook 
in de oude Zuiderzeestadjes, die in de 
drukte hun eigen karakter nauwelijks 

konden tonen. 
Werkelijk, wanneer ge tot Uzelf wilt 

komen, kom dan in de herfst naar Nun-

speet. 
Wanneer ge ook in de Ark verblijft, of 

het nu zomer is of herfst, ge zult er altijd 
dezelfde sfeer treffen. Een sfeer, die ver-
warmt zonder te benauwen, een sfeer, 

die zich niet aan U opdringt. 
Er wordt geen beslag op U gelegd (be-

halve dan voor een bescheiden corvee). 
Ge wordt niet „georganiseerd"; niemand 
behoeft te vrezen, dat hij door zijn eigen 
gang te gaan, zich aan verplichtingen ont-
trekt. Wilt ge U terugtrekken met een 
boek uit de welvoorziene bibliotheek, 
gaat ge er graag alleen op uit, de Ark 
biedt de gelegenheid. 

Maar ook zij, die in gemeenschap wil-
len verkeren, kunnen aan hun trek ko-
men. Als de behoefte blijkt, wordt een 
keuze gemaakt uit de velerlei geneugten, 
die gezamenlijk kunnen worden beleefd. 

Er zijn heel wat prachtige tochten te 
maken; de bescheiden, maar goede sor-
tering gramofoonplaten zorgde reeds voor 
menig goed concert. 

Zo valt er veel te genieten in en om de 
Ark, niet het minst in de herfst. 

Wanneer ge er werkelijk uit wilt zijn 
en eens volledig tot rust wilt komen, dan 
is de Ark in voorjaar en herfst het ideale 
oord. 

Ook als de op zichzelf billijke pension-
prijzen Uw krappe budget wel wat zwaar 
belasten, dan nog kunt ge het prettige 
gevoel hebben, dat ge behalve U zelf ook 
het Verbond een dienst bewijst. En welk 
Verbondslid kan dat onverschillig laten? 

Evenals vorige jaren kunt U ook deze 
zomer weer Uw gehele vacantie, of een 
deel ervan, doorbrengen in humanistische 
sfeer. Men voelt zich in onze kampen 
vrijwel direct thuis, er wordt bijna van-
zelf één grote gemeenschap gevormd. 

Er zijn er nu al velen die bijna jaar-
lijks terugkomen. 

Het is wel goed, dat U te voren de ver-
schillende mogelijkheden bestudeert, zo-

dat U dát kamp kiest, dat het beste bij 

Uw wensen past. 

ZOMERSCHOOL. 

De Humanistische Stichting Socrates 
organiseert van Zondag 1 Augustus tot 
Zaterdag 7 Augustus 1954 in het gebouw 
van de Internationale School voor Wijs-
begeerte te Amersfoort, Dodeweg 8, een 
Zomerschool. 

Onderwerp: 
Ontmoeting der Levensovertuigingen; 

wat ons bindt en scheidt. 

Leiders: Prof. Dr J. Clay en D. d'An-
gremond. 

Programma: 
Zondag 1 Augustus, 20 uur: Prof. Dr J. 

Clay, Inleiding. 
Maandag 2 Augustus, 10 uur: Dr H. 

Faber: Vrijzinnig Christendom. 
Dinsdag 3 Augustus, 10 uur: Dr A. L. 

Constandse: Scepticisme. 
Woensdag 4 Augustus, 10 uur: Ir. L. J. 

M. Feber: Rooms-Katholicisme. 
Donderdag 5 Augustus, 10 uur: Prof. Dr 

J. H. Bavinck: Protestantisme. 
Vrijdag 6 Augustus, 10 uur: Dr J. P. van 

Praag: Humanisme: 
Zaterdag 7 Augustus, 10 uur: D. d'An-

gremond, Samenvatting. 
Prof. Dr J. Clay, Nabetrachting. 
Aanvang: 1 Augustus 17 uur (waarna 

broodmaaltijd). 
Einde: 7 Augustus 14 uur (na de koffie-

maaltijd). 
De lezingen worden gehouden op 

Maandag 2 tot Vrijdag 6 Augustus, te 
10 uur. Inleiding op Zondag 1 Augustus 
te 20 uur, Samenvatting en Nabetrachting 
op Zaterdag 7 Augustus te 10 uur. 

KINDERKAMPEN. 

Voor kinderen van 7 t.m. 13 jaar. 
31 Juli-7 Aug. leiding fam. Polder- 

man. 
7-14 Aug. leiding fam. Weggelaar. 
Beide kampen worden gehouden op het 

kampeerterrein „Lierderholt" te Beek-
bergen. Er wordt geslapen in tenten met 
strozakken op houten vlonders; voor 
goede voeding wordt gezorgd. In alle op-
zichten een verantwoorde vacantie voor 
de kinderen. 

Prijs f 24,— per week. 
De kinderen kunnen ook 14 dagen 

blijven. 
Aanmeldingen voor en inlichtingen 

over de bovenstaande kampen bij het 
Centraal Bureau, Bleijenburgstraat 1, 
Utrecht. 

De aanmelding sluit 15 Juli 1954. 

JONGERENKAMP VAN DE H.J.B. 

In tenten, voor meisjes en jongens van 
15-22 jaar. 

Zomerkamp van 31 Juli-7 Augustus. 
Inlichtingen en aanmeldingen voor 

deze jongerenkampen bij Nel Dijkman, 
Westerkade 59, Gouda. 

KAMP VAN DE H.J.G. 

Voor jonge mensen van 18-30 jaar. 
Zomerkamp 31 Juli-7 Augustus. 

Inlichtingen en aanmeldingen bij de 
kampcommissie H.J.G., secr. Sophie 
Mensen, Heer Kerstandstraat 71 a, Rot-
terdam. 

SCHOLIERENKAMPEN. 

Evenals vorige jaren organiseert de 
Studenten Vereniging op Humanistische 
Grondslag kampen voor leerlingen van 
Middelbare en Mulo-scholen. Deze kam-
pen zijn in de eerste plaats bedoeld als 
vacantie, terwijl zij tevens het contact 
tussen Humanistisch georiënteerde jon-
geren willen bevorderen. 

Er worden dit jaar twee tentenkampen 
gehouden en wel één van 22-29 Juli 
(16-19 jaar) en één van 29 Juli-5 Aug. 
(12-15 jaar). 

In verband met het voornemen om een 
bezoek aan het Krëller-Milller museum te 
brengen, is de keuze gevallen op een ter-
rein nabij het Nationaal Park de Hoge 
Veluwe. De kosten bedragen f 25,—. 

Opgaven telkens uiterlijk 14 dagen voor 
de aanvang van het kamp te richten aan 
Mej. J. M. Hollaar, van Bijlandtstraat 1, 
Den Haag. 

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen 
bij dhr. G. Nooteboom, Lokhorststraat  21, 

Leiden, Mej. M. Balvers, Goethelaan 27, 
Utrecht en Mej. J. M. Hollaar, v. Bijlandt-
straat 1, Den Haag. 
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FAMILIEKAMPEN. 

Deze kampen worden gehouden van 
24 Juli-7 Augustus in „De Ark" te 
Nunspeet. De drie kampen zijn volge-
boekt. 

FAMILIETENTENKAMP. 

Voor hen die een week met hun gezin 
in humanistische sfeer willen kamperen. 

31 Juli-7 Augustus. 
Dit kamp wordt gehouden op het kam-

peerterrein „Lierderholt" te Beekbergen. 
Per gezin een eigen tent om te slapen, 
verder is er een grote conversatietent. 
Er wordt door de deelnemers gezamenlijk 
gekookt, er is geen afzonderlijke kinder-
leiding. 

Prijzen: kinderen t.m. 11 jaar .f 17,50 
ouderen f 20,50. 

De aanmelding sluit 15 Juni 1954. 

Evenals vorige jaren kunt U ook deze 
zomer weer Uw gehele vacantie, of een 
deel ervan, doorbrengen in humanistische 
sfeer. Men voelt zich in onze kampen 
vrijwel direct thuis, er wordt bijna van-
zelf één grote gemeenschap gevormd. 

Er zijn er nu al velen die bijna jaar-
lijks terugkomen. 

Het is wel goed, dat U te voren de ver-

schillende mogelijkheden bestudeert, zo-
dat U clát kamp kiest, dat het beste bij 

Uw wensen past.  

ontbijt 
lezing 
koffiepauze 
gedachtenwisseling 
groepen 

13 uur: broodmaaltijd 
18 uur: warme maaltijd 

20 uur: algemene gedachtenwisseling. 

De middagen zullen zoveel mogelijk 
vrij gehouden worden voor wandel- of 
fietstochten in de omgeving, of rust. 

Deelnemersprijs: inclusief volledig pen-
sion: f 42,50 -I- f 1,— indien men niet 

9 uur: 
10 uur: 
111/4  uur: 
111/2  uur: in kleine 

zelf voor linnengoed (lakens, sloop, hand-
doek) zorgt. Zonder pension f 12,—. 

Aanmeldingen: Centraal Bureau Huma-
nistisch Verbond, Bleyenburgstraat 1, 
Utrecht. 

met de zomer de stoeten vacantiegangers 
zijn verdwenen, keert de rust terug, ook 
in de oude Zuiderzeestadjes, die in de 
drukte hun eigen karakter nauwelijks 

konden tonen. 
Werkelijk, wanneer ge tot Uzelf wilt 

komen, kom dan in de herfst naar Nun- 

speet. 
Wanneer ge ook in de Ark verblijft, of 

het nu zomer is of herfst, ge zult er altijd 
dezelfde sfeer treffen. Een sfeer, die ver-
warmt zonder te benauwen, een sfeer, 

die zich niet aan U opdringt. 

Er wordt geen beslag op U gelegd (be-

halve dan voor een bescheiden corvee). 
Ge wordt niet „georganiseerd"; niemand 
behoeft te vrezen, dat hij door zijn eigen 
gang te gaan, zich aan verplichtingen ont-
trekt. Wilt ge U terugtrekken met een 
boek uit de welvoorziene bibliotheek, 
gaat ge er graag alleen op uit, de Ark 
biedt de gelegenheid. 

Maar ook zij, die in gemeenschap wil-
len verkeren, kunnen aan hun trek ko-
men. Als de behoefte blijkt, wordt een 
keuze gemaakt uit de velerlei geneugten, 
die gezamenlijk kunnen worden beleefd. 

Er zijn heel wat prachtige tochten te 
maken; de bescheiden, maar goede sor-
tering gramofoonplaten zorgde reeds voor 
menig goed concert. 

Zo valt er veel te genieten in en om de 
Ark, niet het minst in de herfst. 

Wanneer ge er werkelijk uit wilt zijn 
en eens volledig tot rust wilt komen, dan 
is de Ark in voorjaar en herfst het ideale 
oord. 

Ook als de op zichzelf billijke pension-
prijzen Uw krappe budget wel wat zwaar 
belasten, dan nog kunt ge het prettige 
gevoel hebben, dat ge behalve U zelf ook 
het Verbond een dienst bewijst. En welk 
Verbondslid kan dat onverschillig laten? 

ZOMERSCHOOL. 

De Humanistische Stichting Socrates 
organiseert van Zondag 1 Augustus tot 
Zaterdag 7 Augustus 1954 in het gebouw 
van de Internationale School voor Wijs-
begeerte te Amersfoort, Dodeweg 8, een 
Zomerschool. 

Onderwerp: 
Ontmoeting der Levensovertuigingen; 

wat ons bindt en scheidt. 

Leiders: Prof. Dr J. Clay en D. d'An-
gremond. 

Programma: 
Zondag 1 Augustus, 

Clay, Inleiding. 
Maandag 2 Augustus, 10 uur: Dr H. 

Faber: Vrijzinnig Christendom. 
Dinsdag 3 Augustus, 10 uur: Dr A. L. 

Constandse: Scepticisme. 
Woensdag 4 Augustus, 10 uur: Ir. L. J. 

M. Feber: Rooms-Katholicisme. 
Donderdag 5 Augustus, 10 uur: Prof. Dr 

J. H. Bavinck: Protestantisme. 
Vrijdag 6 Augustus, 10 uur: Dr J. P. van 

Praag: Humanisme: 
Zaterdag 7 Augustus, 10 uur: D. d'An-

gremond, Samenvatting. 
Prof. Dr J. Clay, Nabetrachting. 
Aanvang: 1 Augustus 17 uur (waarna 

broodmaaltijd). 
Einde: 7 Augustus 14 uur (na de koffie-

maaltijd). 
De lezingen worden gehouden op 

Maandag 2 tot Vrijdag 6 Augustus, te 
10 uur. Inleiding op Zondag 1 Augustus 
te 20 uur, Samenvatting en Nabetrachting 
op Zaterdag 7 Augustus te 10 uur. 

Algemene Dagorde (voor Maandag tot 
Vrijdag): 

KINDERKAMPEN. 

Voor kinderen van 7 t.m. 13 jaar. 
31 Juli-7 Aug. leiding fam. Polder- 

man. 
7-14 Aug. leiding fam. Weggelaar. 
Beide kampen worden gehouden op het 

kampeerterrein „Lierderholt" te Beek-
bergen. Er wordt geslapen in tenten met 
strozakken op houten vlonders; voor 
goede voeding wordt gezorgd. In alle op-
zichten een verantwoorde vacantie voor 
de kinderen. 

Prijs f 24,— per week. 
De kinderen kunnen ook 14 dagen 

blijven. 
Aanmeldingen voor en inlichtingen 

over de bovenstaande kampen bij het 
Centraal Bureau, Bleijenburgstraat 1, 
Utrecht. 

De aanmelding sluit 15 Juli 1954. 

JONGERENKAMP VAN DE H.J.B. 

In tenten, voor meisjes en jongens van 
15-22 jaar. 

Zomerkamp van 31 Juli-7 Augustus. 
Inlichtingen en aanmeldingen voor 

deze jongerenkampen bij Nel Dijkman, 
Westerkade 59, Gouda. 

KAMP VAN DE H.J.G. 

Voor jonge mensen van 18-30 jaar. 

Zomerkamp 31 Juli-7 Augustus. 
Inlichtingen en aanmeldingen bij de 

kampcommissie H.J.G., secr. Sophie 
Mensen, Heer Kerstandstraat 71 a, Rot-
terdam. 

SCHOLIERENKAMPEN. 

Evenals vorige jaren organiseert de 
Studenten Vereniging op Humanistische 
Grondslag kampen voor leerlingen van 
Middelbare en Mulo-scholen. Deze kam-
pen zijn in de eerste plaats bedoeld als 
vacantie, terwijl zij tevens het contact 
tussen Humanistisch georiënteerde jon-
geren willen bevorderen. 

Er worden dit jaar twee tentenkampen 
gehouden en wel één van 22-29 Juli 
(16-19 jaar) en één van 29 Juli-5 Aug. 
(12-15 jaar). 

In verband met het voornemen om een 
bezoek aan het Krëller-Miiller museum te 
brengen, is de keuze gevallen op een ter-
rein nabij het Nationaal Park de Hoge 
Veluwe. De kosten bedragen f 25,—. 
Opgaven telkens uiterlijk 14 dagen voor 
de aanvang van het kamp te richten aan 
Mej. J. M. Hollaar, van Bijlandtstraat 1, 
Den Haag. 

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen 
bij dhr. G. Nooteboom, Lokhorststraat  21, 
Leiden, Mej. M. Balvers, Goethelaan 27, 
Utrecht en Mej. J. M. Hollaar, v. Bijlandt-
straat 1, Den Haag. 

20 uur: Prof. Dr J. 
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