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1959 in vogelvlucht 

dat het merendeel prijs stelde op de handhaving 
van de band met het, Verbond, maar dat daar-
naast enkele ingrijpende wijzigingen noodzake-
lijk geacht werden, die inmiddels hebben plaats-
gevonden. 

De gewesten 

Het aantal hiervan bedraagt thans 12, waarbij 
met vreugde geconstateerd •Ican worden, dat er 
een toenemende activiteit heerst. Gemeenschap-
pen worden geregeld door gewestbestuurders 
bezocht. 

De door het gewest Drenthe en de gemeen-
schap Emmen georganiseerde landdag op He-
melvaartsdag, was evenals zijn voorganger in 
Emmeloord, een bijzonder groot succes. Te 
hopen valt, dat deze landdagen tot een traditie 
gaan worden, omdat van het bijeenzijn van 
enige honderden leden van het Verbond een 
stimulerende werking uitgaat. 

Op de halfjaarlijkse Topkaderconferenties 
werd o.a. aandacht besteed aan de geestelijke 

(Wij geven hieronder enkele puntén uit het 
jaarverslag over 1959, uitgebracht door het 
hoofdbestuur op de Topkaderconferentie van 
9 en 10 apribin „De Ark".) • 

Het ledental 

Na de teruggang in het ledental tengevolge van 
de contributieverhoging gedurende 1957, gaf 
1958 een stabilisatie te zien; in 1959 zette zich 
de opgaande lijn van voor de contributiever-
hoging weer door, zij het dan dat het tot nu 
toe hoogste ledental nog niet weer gehéel werd 
bereikt. Er is een nettogroei geweest van 353, 
waardoor de eindstand op 31 december 11.384 
bedroeg. 

De vreugde, door de groei veroorzaakt, werd 
enigszins getemperd door het aantal afvoe-
ringen. Terwijl 1285 nieuwe leden ingeschreven 
werden, moesten wegens overlijden 93, en 
wegens vertrek naar het buitenland 20 leden 
worden afgeschreven, terwijl 819 bedankten. 

Een opmerkelijk feit was, dat ook gedurende 
de zomermaanden zich regelmatig nieuwe leden 
hèbben aangemeld in tegenstelling tot vooraf-
gaande jaren. Dit moet vermoedelijk op reke-
ning van de activiteiten rondom de Luister-
kring worden geschreven. In tal van gemeen-
schappen werden belangstellenden en leden van 
de Luisterkring voor bijeenkomsten uitgenodigd, 
met als gevolg dat velen na jarenlange aarzeling 
tot het Verbond toetraden. 

Nog steeds is de humanistische beweging niet 
voldoende geworteld in het buitenkerkelijke 
volksdeel. Meer begrip mag gevraagd worden 
voor de voortdurende,. zij het niet altijd spec-
taculaire strijd voor gelijkgerechtigdheid en 
medezeggenschap in het geestelijke leven; meer 
medeleven met het niet te verwaarlozen stuk 
praktische arbeid,, waarbij honderden vrij-
willigers en beroepskrachten duizenden, die 
daarvan gediend zijn, terzijde staan bij hun 
vragen en moeilijkheden. Het is uiteraard de 
taak van de humanistische beweging dat begrip 
en medeleven te wekken. 

De gemeenschappen 

Daartoe is vooral activiteit van de gemeen-
schappen nodig. Zij hebben het directe contact 
met de buitenkerkelijke wereld. Van hen wordt 
verwacht dat ze kernen zijn van verdieping en 
bezinning, maar ook van menselijke verbonden-
heid en echte gemeenschap. Op dit punt be-
staat een grotere behoefte dan soms beseft 
wordt. Vooral in de nieuwe wijken van stad 
en dorp kan een actieve en vindingrijke ge-
meenschap nuttig werk doen, indien de juiste 
informele bindingen tot stand gebracht worden  

De verjonging van de gemeenschapsbesturen, 
die de laatste tijd duidelijk voortgaat, kan wel-
licht ook aan de genoemde taken dienstbaar ge-
maakt worden. 

Het aantal gemeenschappen bleef dit jaar op 
73 gehandhaafd. Wel werden in 's-Hertogen-
bosch, Hoek van Holland en Slikkerveer werk-
groepen opgericht, die naar gehoopt mag wor-
den tot gemeenschappen zullen uitgroeien. De 
maatregelen van de federatie Amsterdam, om 
de districtsgemeenschappen om te zetten in 
zelfstandige gemeenschappen, vonden voort-
gang, zodat in 1960 hiertoe kan worden over-
gegaan. In Den Haag nadert de splitsing van 
de gemeenschap in een viertal deelgemeen-
schappen en omzetting in een federatie even-
eens haar voltooiing. 

Voor tal van kleine gemeenschappen, vooral 
buiten het' westen en het centrum van het land 
gelegen, bestaat nog steeds een sprekerspro-
bleer, waarvan de oplossing alleen maar moge-
lijk is door het aantrekken van sprekers uit de 
naaste omgeving en combinatie, waarbij echter 
het opgeven van de traditie, om op zondag-
morgen bijeen te komen, noodzakelijk is. Ove-
rigens heeft dit het voordeel, dat men veelal 
een andere categorie van bezoekers aantrekt. 

Door het aanstellen van enkele gewestelijke 
adviseurs voor het groepswerk werd getracht 
de vorming van gespreksgroepen te bevorderen. 

De documentatie werd uitgebreid met een 
rapport over stijlvorming en een handleiding 
voor het houden van persconferenties. Het or-
gaan voor de functionarissen „Kader" onder 
eindredactie van W. Coenders, vond ook dit 
jaar een goed onthaal. Door het aanstellen van 
de raadsman in algemene. dienst, P. N. Kruys-
wijk, die in het bijzonder .tot taak heeft de aan-
stelling van plaatselijke geestelijke raadslieden 
in de gemeenschappen te bevorderen, konden 
in een aantal gemeenschappen deze functiona- 
rissen worden aangesteld. Eind 1959 kon een 
vijfde bureau voor Levens- en gezinsmoeilijk-
heden in Leiden gesticht worden. 

De Humanistische Jongeren Gemeenschap 
had een bewogen jaar. De vraag werd gesteld 
of er verandering moest komen in de status 
van bijzondere gemeenschap van het Verbond 
en of ook interne veranderingen noodzakelijk 
waren om tot een efficiënter werkwijze te 
komen. Een enquête onder de léden wees uit, 

• 

U verzekert uw gehele familie een prettige 

vakantie door declaairne aan een familiekamp 

op „De Ark". 

De Landdag op 26 mei (Hemelvaartsdag) in 

Wageningen wordt een gebeurtenis, die u 

niet mag missen. 

verzorging, onze taak ten aanzien ván de mi-
gratie, public relations, de werkzaamheden •van 
het centrale apparaat, de positie van het Ver-
bond, taak en mogelijkheden van de gewesten 
en het groepswerk. 

De waardering voor het gewestelijke werk 
bij de besturen van de gemeenschappen nam 
toe, vooral waan men begrip heeft voor het feit, 
dat kleine gemeenschappen de steun van het 
gewest in het bijzonder kunnen gebruiken. In 
enkele gevallen werden door gemeenschappen , 
binnen het kader van het gewest gezamenlijke, 
activiteiten ondernomen, waarbij bijzondere ver-
melding verdienen de culturele dag in Laren, 
het weekend in Den Briel over de betekenis 
van Darwin en de bijeenkomst in Zeeuws-
Vlaanderen, waaraan ook Belgische humanisten 
deelnamen. 

Financiën 

Het gehele beeld van de rekening en verant-
woording, alsmede ook• dat van de balans,. 
laat duidelijk zien, dat verdere verruiming van 
de middelen dwingend geboden is, willen wij er 
in slagen de publiciteit en de werfkracht dus-
danig te vergroten, dat hierdoor een bevredi-
gende groei van ons Verbond kan worden 
bevorderd. 

Doordat het bestuur van de Stichting Steun-
fonds Praktisch Humanisme er in is geslaagd 
een belangrijke schenking aan het Verbond te 
doen ter compensatie van de steeds stijgende 
lasten van de geestelijke verzorging, is het 
eindresultaat niet onbevredigend. 

Het financieel aspect van De Ark is nog 
steeds zorgelijk, terwijl de Luisterkring naast 
een vrij groot bedrag aan ontvangsten een nog 
iets groter bedrag aan kosten heeft veroor-
zaakt. 

Commissies 

De werkzaamheden van de vaste commissies, de 
Centrale Commissie Geestelijke Verzorging, de 
Buitenwerkcommissie, cie Radiocortimissie, de 
Emigratiecommissie, de commissie Groepswerk, 
de Beheerscommissie „De Ark", de Redactie-
raad van „Mens en Wereld" en de Redactie 
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van „Kader" vonden geregeld voortgang. De 
Publiciteitscommissie en de Commissie Inter-
nationale Contacten werden zoveel mogelijk ge-
raadpleegd, terwijl de Commissie Militaire 
Dienstplichtigen en Dienstweigeraars aan het 
dagelijks bestuur rapport heeft uitgebracht. Het 
rapport van de Commissie Sexuele Vraag- 
stukken is nog niet gereed. 

Publiciteit 

De opmaak van „Mens en Wereld" werd in 
de loop van het jaar enigszins gewijzigd, terwijl 
Dr. Bonger, na zeven jaar de functie van hoofd-
redacteur te hebben vervuld, op het congres 
door P. W. van der Vliet werd vervangen. 

„Het Woord van de Week" verscheen na 
de oprichting van de Luisterkring in een groter 
formaat, terwijl het aantal abonnees met meer 
dan 120 % steeg. 

„In en Om" verscheen acht maal, „Kader" 
vijf keer. 

Naast de wekelijkse radio-uitzending voor de 
V.A.R.A. en de driemaandelijkse voor de We- 
reldomroep, werden ook voor de A.V.R.O.-
microfoon maandelijks uitzendingen verzorgd. 

De weigering van de Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen om aan humanis-
tische radio-uitzendingen een eigen plaats in 
het omroepbestel te geven, was in - eerste in- 
stantie aanleiding tot het zenden van een 
protesttelegram aan de minister. Daarnaast 
werd met een oproep aan het Nederlandse 
volk om stelling te nemen tegen deze discrimi-
natie, ondertekend door vijfentwintig vooraan- 
staande humanisten, op 11 april de Humanis-
tische Luisterkring opgericht. In mei kon een 
adhesieverklaring gepubliceerd worden, onder-
schreven door een twintigtal vooraanstaande 
Nederlanders, voor het merendeel geen huma-
nisten. Ook een 200 hoogleraren en bijna 200 
letterkundigen schaarden zich hier achter. Ook 
aan de Radioraad werd steun gevraagd voor 
het toestaan van zendtijd. 

Geestelijke verzorging 

Het aantal plaatselijke geestelijke raadslieden 
werd uitgebreid, terwijl ook in een 30-tal ge-
meenschappen ziekenbezoek werd verricht. Het 
werk in de arbeiderskampen en onder de ge-
detineerden bleef zich uitbreiden. 

Gerepatrieerden werden bezocht, terwijl ook 
contacten met emigranten en de voorlichting 
van dezen aandacht bleef vragen. 

Contacten 

In het Humanistisch Centrum Mens en Wereld 
werken de verschillende humanistische organi- 
saties samen ten behoeve van zaken, die van ge- 
meenschappelijk belang te achten zijn. De be-
langrijkste activiteiten zijn de uitgave van de 
Documentatiedienst en het werk van het HISO, 
het Humanistisch Instituut voor Sociologisch 
Onderzoek, dat het initiatief nam tot een onder-
zoek naar de oorzaken en de ontwikkeling van 
de buitenkerkelijkheid. 

Regelmatig contact bestond verder met Hu- 
manitas, het Humanistisch Thuisfront, de A. H. 
Gerhardstichting, dat haar eerste bejaarden- 
tehuis in Amsterdam opende. Ook op inter-
nationaal gebied bestonden vele contacten, ter- 
wijl het secretariaat van de Internationale orga- 
nisatie in Utrecht is gevestigd. 

In het slotwoord merkt de secretaris nog op, 

dat o 
vor het verrichten van de vele werkzaam-

heden een voortdurende groei van het Verbond 
een noodzakelijke voorwaarde is. Het blijft 

nodig ome voortdurend en overal waar 
daarom dit mogelijk is, de buitenkerkelijke wereld dui- 
delijk te Maken, wat er gedaan wordt en ge-
daan zou Moeten en kunnen worden. 

chtb van cluizer21 

U hebt -reeds gemerkt, dat de Stichting Steun-
fonds Praktisch Humanisme zijn actie voor 
1960 is begonnen. De eerste bijdragen zijn 
binnen en wettigen het vertrouwen dat dit 
jaar voor het Steunfonds een goed jaar zal 
worden. 

Waarvoor is het Steunfonds? 

Om het voortdurend zich uitbreidende prak-
tische werk van het Verbond mogelijk te 
maken. Duizenden buitenkerkelijken vragen nu 
reeds steun bij één van de 150 geestelijke raads-
lieden. Dat zijn vrijwillige medewerkers, die 
binnen afzienbare tijd het werk niet meer aan 
kunnen. Aanstelling van enkele beroepskrach-
ten, die tevens hun kennis en enthousiasme in 
dienst stellen van de plaatselijke gemeenschap-
pen, is dringend noodzakelijk. Vandaar, dat het 
Steunfonds voor 1960 streeft naar een totaal-
bedrag aan inkomsten van tenminste f 100.000. 

Wat verwacht het Steunfonds van hen 
die belangstellen in dit werk? 

Leden en niet-leden van het Humanistisch Ver-
bond, kunnen ons steunen door hun bijdrage te 
storten op het langzamerhand bekende giro-
nummer 6168. Verleden jaar was de kleinste 
bijdrage f 1,—, de grootste f 10.000,—. 

U kunt ons ook mededelen, dat u tot weder-
opzegging jaarlijks een bedrag van tenminste 
f 100,— op onze postrekening zult overmaken. 
U wordt dan, zonder verdere verplichtingen, 
opgenomen in de Club van Duizend. Geen 
nieuwe vereniging, derhalve geen statuten en 
geen vergaderingen. Een club van duizend men-
sen, die er voor zorgen dat in de eerstkomende 
jaren een minimum bedrag aan inkomsten van 
f 100.000,— verzekerd is. 

U doet toch mee? Zo ja, vul dan nog van-
daag uw girobiljet in. 

Postrekening: 6168, t.n.v. Stichting Steunfonds 
Praktisch Humanisme te Amersfoort. 

Kinderkamp 
Heeft u ze gesproken, de deelnemertjes van 
verleden jaar? Niet? Dan heeft u een stuk 
enthousiasme gemist van de allerbeste soort. 
Een enthousiasme dat gekweekt werd in een 
laveloze week van zon, pret, ernst, zang, eet- en 
slaaplust. 

Hoe vindt u deze uitdrukking: „Hé baas, 
geef nog es een lelletje slechte muziek weg?" 
Die hoorden we van een mannelijke kampge-
noot, toen we langs het concoursterrein van de 
fanfare gingen. Natuurlijk was het „de grootste 
schreeuwer van het kamp", maar een fijne 
knul. Hij mag best weer komen. Enne ... wist 
u dat er in zo'n kamp verbintenissen voor „het 
leven" worden gesloten? 0 ja hoor en je jaagt 
het hele stel jongens (op excursie naar de 
meisjesslaapzaal) weer in hun bed met een 
deurknop en de kreet „hands up". 

En dan zo'n tocht door het bos, waar de 
kinderen het verschil leren tussen een sparrrrr 
en een dennnnnn. Weet u misschien het ver-
schil tussen lydiet, kwarts, vuursteen en rode 
ijzerkiezel? Weet u wat een meiler is? En kent 
u die kale koelie die langs de koele kali met een 
kilo kalie op z'n kale kop liep? 

Onze kampgenoten wel en ze weten ook 

Penen2H2 

Op 78-jarige leeftijd is ons lid, de heer J. van 
de Dijk in Oosterbeek overleden. Het humanis-
me en het H.V. hebben in zijn leven een grote 
rol gespeeld en veel arbeid is door hem voor 
onze beweging verricht. Met zijn vrouw is hij 
jarenlang' in de gemeenschap Nunspeet actief 
geweest, en ook na hun vertrek naar Ooster-
beek is het echtpaar Van de Dijk op „De Ark" 
regelmatig gast geweest, vooral door het leiden 
van de bejaardenkampen. 

Woningrwi 
voor de emeann'e 

Indien u gedurende uw vakantie uw woning met 
anderen wenst te ruilen dan wil dè Buitenwerk-
commissie hier gaarne zijn medewerking •aan 
verlenen. 

U wordt verzocht de volgende gegevens te ver-
strekken: 
Naam: 	  
Adres: 	  
Woonplaats: 	  
Beroep: 	  

Wat u te bieden hebt: 
Ruimte: 	. .......... 
Ligging: 	.............. 
Aantal bedden: 	  
In welke maand? 	  

Wat u zoekt: 
Omgeving: 	 . ....... 
Grootte: 	............ . 	...... 
Benodigd aantal bedden: 	  
In welke maand? 	............ 

U wordt verzocht uw aanvraag te zenden aan: 
Centraal bureau, Oude Gracht 152, Utrecht, 
onder gelijktijdige toezending van f 2,50 voor 
administratiekosten. 

Dit bedrag kunt u storten op postrekening 
no. 304.960 t.n.v. Hum. Verbond, .Oude 
Gracht 152, Utrecht. 

Voor deze woningruil aanvaardt de buiten-
werkcommissie geen enkele verantwoordelijk-
heid. U ontvangt de gegevens zoals deze ons 
worden toegezonden. De Buitenwerkcommissie 

wat het betekent als er op het bord staat: 
lamedatraredingookeskijke. Heeft u ze wel eens 
op het erf van het karnphuis horen zingen van 

f,Suze naanje ik weige die"? Wat zongen ze 
ijn mee en dan te bedenken dat er geen 

enkele zangles op het programma stond. 
0 ja, dat wandelen. „Ommetjes" van klein en groot formaat. Ik hoor het dat meisje nog 

zeggen: „tante Henny, gaan we de hele 
weg?" Op de vraag waarom, „nou, oom dag 

Jan trekt z'n hoge schoenen aan." 
Ja, d'r is veel gewandeld en .. • gemopperd, 

zo in de trant van „is 't nog ver" of „zijn we 
d'r nog niet". En dan na zo'n tocht die glundere 
gezichten als het strodak van „De Koren-
bloem" vlakbij bleek te zijn. 

Dat strodak, die witte muren en dat gezellige 
„ongecultiveerde" dagverblijf ... zullen die met 
elkaar uw kind of kinderen weer welkom 
mogen heten in ons kinderkamp 1960? 

Laten we u als aanbeveling dit nog zeggen: 
Toen we de kinderen naar de bus en trein ge-
bracht hadden, kwamen we terug in een leeg 
huis. We keken elkaar aan en ... hadden heim-
wee naar dat jolige stel kinderen. 

Henny en Jan Weggelaar 

Tel.: 	 

2 
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Curagaolaan 16c — Amersfoort — Postrekening: 6168 

01,CLY0  clCZe 
akie 'maa' reu 

Omdat wij daarmede voldoende duidelijk kunnen maken, dat 

ook uw bijdrage in het Steunfonds op prijs wordt gesteld. 

Wij zijn uiteraard erkentelijk voor iedere bijdrage. 

Zij, die tot wederopzegging een bedrag van tenminste 

f 100,— per jaar op onze postrekening overmaken, 

worden, zonder verdere verplichtingen, 

opgenomen in de 

Club van Duizend. 

Postrekening: 6168 

t.n.v. Stichting Steunfonds 

Praktisch Humanisme 

te Amersfoort 
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Op 11 april bestond de Humanistische Luisterkring 1 jaar. Tot nu gaven zich 

bijna 25.000 leden op. Dat is veel, maar nog altijd te weinig, als u bedenkt, 

dat elke zondag ruim 250.000 luiáteraars naar onze uitzending luisteren. 

Natuurlijk bent u zelf al lid, maar zijn uw vrienden en 

kennissen het ook al? 

Zorgt er voor, dat iedere luisteraar naar de 

humanistische uitzendingen ook 

lid wordt van de Humanistische 

Luisterkring. 

Het gevaar is nog niet afgewend. 

Ook uw steun is nodig om 

deze aanslag te helpen 

voorkomen. 



Gewestei[it'C stiLJ[lacJag 
op zondag 27 maart 1960 te VocrEDDmr 

Het bestuur van het Gewest Zuid-Holland-
Noord heeft het van niet gering belang geacht 
een onderwerp voor de studiedag te kiezen, 
dat betrekking heeft op de internationale ver-
standhouding. Het bestuur heeft hiertoe de heer 
G. M. de Gelder bereid gevonden een inleiding 
te houden over „Het onderscheid van de Euro-
pese, Russische, Indiase en Chinese cultuur". 
Er waren 70 leden aanwezig, afkomstig uit de 
volgende gemeenschappen: Gouda (10), Delft 
(9), Wassenaar (3), Den Haag (15), Voorburg/ 
Rijswijk (23) en Leiden (10). 

Om half elf 's morgens werden de deel-
nemers van de. studiedag ontvangen met een 
kopje koffie, waarna Marion Huygens ongeveer 
10 minuten pianomuziek van Bach ten beste 
gaf. Om tien voor elf kon de voorzitter van het 
Gewest, de heer F. P. Huygens, de studiedag 
openen met een woord van dank voor de be-
langstelling voor deze dag en met enkele 
zakelijke mededelingen omtrent het programma. 
Om elf uur .kon toen de heer De Gelder be-
ginnen met zijn lezing, waarvan hieronder een 
zeer kort overzicht volgt: 

De heer De Gelder begon zijn inleiding met 
er op te wijzen, dat in onze tijd steeds duide-
lijker wordt beseft dat de volkeren in de wereld 
in vrijheid en in vrede met elkander behoren te 
leven. Om dit te bereiken zullen niet alleen vele 
materiële en sociale veranderingen moeten 
plaatshebben, maar zal de mens ook een beter 
inzicht moeten verkrijgen in de geestelijke 
waarden van de grote culturen. Schetsmatig be-
perkte de heer De Gelder zijn betoog tot de 
vier grootste culturen, die er momenteel zijn, 
n.l. de Europese, de Russische, de Indiase en 
de Chinese cultuur. 

De Europese mens (én de Amerikaanse, dus 
in het algemeen de Westerse mens) blijkt op 
het wetenschappelijk kennen en het technisch 
beheersen van de wereld te zijn gericht. De 
voornaamste factoren zijn hierbij de exacte 
zintuiglijke waarneming en het kritische ver-
stand. Met zijn rationele kennis en zijn tech-
niek probeert de Westerse mens zich als in-
dividu vrij te maken. Zijn ik-besef speelt daarbij 
een grote rol en daarom is de Westerse mens 
„individualistisch" te noemen. 

De Russische cultuur is daarentegen meer op 
het wij-besef gericht. De Russische mens heeft 
veel minder waardering voor het rationele den-
ken en is afkerig van de gulden middenweg en 
het compromis, die door rationele overwegingen 

Zomerkamp 
Humanistisch jongeren 
Gemeenschap 

Waarschijnlijk zullen dit jaar de zomerkampen 
van de H.J.G. in de Franse Ardennen worden 
gehouden. Twee kampen staan op het pro-
gramma, n.l. in de laatste week van juli en de 
eerste week van augustus, op dezelfde plaats, 
zodat men twee achtereenvolgende weken kan 

blijven. 
Verblijfkosten per week f 35,—, de reis kost 

per speciale H.J.G.-bus f 30,—. 
Opgave en inlichtingen bij Olaf Lambeck, 

Graaf Aelbrechtlaan 45 te Amstelveen, ook 

voor niet-leden. 

tot stand komen. De Russische mens leeft veel-
eer in uitersten, is maximalistisch en is geneigd 
om het individuele „ik" radicaal te ontkennen 
en zelfs te vernietigen wanneer de realisatie 
van de waarheid in zijn leven mislukt. En deze 
waarheid vindt hij vooral in het „gezamenlijk-
heidsbesef", het wij-besef. Om met Dostojewski 
te spreken is het verstandelijke denken het be-
gin van de dood. Boven het verstand uit gaat 
de intuïtieve wijsheid van de gezamenlijkheid 
van alle dingen. 

In de Indiase cultuur is noch het persoonlijke 
„ik", noch het gezamenlijke „wij" het hoogste 
ideaal, maar de opheffing tot het „niet-ik", 
tot het bovenpersoonlijke „het". Zowel voor de 
Hindoes als voor de Boeddhisten geldt, dat de 
mens zich moet onthechten aan de zintuiglijk-
heid en aan het verstandelijke en redelijke 
denken. 

In de Chinese cultuur domineert het „ver-
houdingsbesef". De grote Huayen-filosofie, die 
reeds in de 8e eeuw door Fa-tsang is ingeluid, 
leert, dat in waarheid alle dingen ongestoord 
en volledig met elkander in relatie zijn en in 
elkander penetreren. 

Bij de vergelijking met elkaar van deze vier 
culturen constateerde de heer De Gelder, dat 
de Westerse en de Indiase mens in het bij-
zonder op het abstracte denken zijn gericht, 
terwijl de Russische en Chinese mens meer op 

'het concrete leven zijn gericht. 
De heer De Gelder wees in zijn slotwoord 

met nadruk op de noodzaak, dat bij een te 
realiseren geheel van de mensheid de waarde 
wordt verstaan van zowel het ik-besef, het wij-
besef als het verhoudingsbesef. Aan het laatste 
ontleende de heer De Gelder de titel van zijn 
boek, dat enige weken geleden is verschenen 
bij uitgeverij Ad , M. C. Stok, n.l. „Shih shih 
wu ai". 

Na deze lezing, die om 12.15 uur was be-
eindigd, konden de deelnemers nog een kwar-
tiertje frisse lucht scheppen, waardoor de 
dames, die op zich genomen hadden een lunch 
klaar te maken, de gelegenheid kregen de 
tafeltjes van belegde broodjes en slaatjes te 
voorzien. Het zag er bijzonder gezellig uit. 
Tijdens de lunch vermaakte de heer J. M. Roe-
lofsen de aanwezigen met enkele stukjes uit de 
bundel 

'
,Klein Beginnen" van Simon Carmig-

gelt en Marion Huygens luidde wederom met 
pianomuziek de middagbijeenkomst in. 

Ruim een uur werd de gelegenheid gegeven 
nader op de inleiding van de heer De Gelder 
in te gaan en met hem te discussiëren. Het 
onderwerp is echter dermate veelomvattend, dat 
moeilijk over diverse problemen kon worden 
doorgepraat. De heer De Gelder heeft echter 
beloofd voor alle 6 gemeenschappen van het 
Gewest twee avonden per gemeenschap be-
schikbaar te stellen om nog nader op dit onder-
werp in te gaan. 

Aan de voornaamste dagbladen in Den Haag 
is een verslag van deze studiedag gestuurd. 
Enkele hebben het opgenomen. 

De studiedag werd besloten met een bezoek 
aan het Huygenshuys „Hofwijck" te Voorburg, 
één van de weinige renaissance-buitenverblijven, 
die Nederland nog bezit. De voorzitter van het 
Gewest wist zeer veel hierover te vertellen. 

In zijn slotwoord bedankte de voorzitter 
ieder die zijn steentje had bijgedragen om deze 
dag tot een buitengewoon geslaagde studiedag 
van het Gewest Zuid-Holland-Noord te maken, 
in het bijzonder de spreker, de heer G. M. de 
Gelder en mevrouw Reuvekamp, die het slaatje 
had klaargemaakt en samen met mevrouw 
Thijssen en mevrouw Van Beek voor een heer- 
lijke lunch had gezorgd. 	G. C. E. R.-D. 

Zomerkampen 1960 van de Buitenwerkcommis-
sie van het Humanistisch Verbond: 

Familiekampen 
„De Ark" — Nunspeet: 
4 familiekampen in de weken van: 

23 t/m 30 juli (volgeboekt) 
30 juli t/m 6 augustus 

6 aug. t/m 13 augustus 
13 aug. t/m 20 augustus 

Prijzen volwassenen 	  f 49,50 
Kinderen 6 t/m 10 jaar 	 f 40,— 
Kinderen 0 t/m 5 jaar 	 f 28,50 
Leiding 30-7 t/m 6-8 Mr. en mevr 	Lageman. 
Leiding 6-8 t/m 20-8 wordt nog bekend ge-
maakt. 

Zeilkamp Langweer (Friesland) 
Dit kamp wordt gehouden van 23 juli t/m 
6 augustus a.s. Kosten f 55,— per week per 
persoon incl. huur van boten. Kookster is 
aanwezig. 
Leiding: de heer en mevr. Kamminga. 

Kinderkampen 
Voor kinderen van 10 t/m 12 jaar wordt een 
kinderkamp gehouden van 13 t/m 20 aug. a.s. 
te Elspeet. Prijs f 39,50 per week, incl. f 2,—
zakgeld. 
De kinderen van 12 tim 15 jaar (beslist niet 
ouder) kunnen naar een tentenkamp op Texel 
en wel van 10 t/m 20 aug. a.s. Prijs voor 
10 dagen f 47,50. 
Leiding: de heer P. van Soelen te Bilthoven. 
Aanmeldingen en correspondentie over alle 
kampen van de buitenwerkcommissie te rich-
ten aan: Centraal bureau - Humanistisch 
Verbond, Oudegracht 152, Utrecht. Tel. 030-
10163. Postrekening 304.960. 

a. Het Pinksterkamp wordt gehouden van 4 t/m 
6 juni. De prijs bedraagt f 17,— per persoon, 
kinderen f 14,—. Aanvang 4 juni om 16 uur. 
Einde 6 juni, na diner. 

b. Kinderkamp 
Dit kamp wordt gehouden in het jeugdgeheel 
van „De Ark" en wel in de week van 13 t/m 
20 augustus. Prijs f 36,— per persoon. Leeftijd 
7 t/m 12 jaar. 
Leiding: de heer H. J. v. d. Wateren te 
Haarlem. 

c. Bejaardenkampen 
Van 21 mei t/m 28 mei en van 28 mei t/m 
4 juni is de Ark gereserveerd voor de be-
jaarden. Prijs f 38,50 per week. 

d. Pensionweken 
In juni en de eerste helft van juli is het mo-
gelijk zijn vakantie in de Ark door te brengen. 
Pensionprijs volwassenen 	 f 42,— 

kinderen 6 t/m 10 jaar f 32,—
kinderen 0 t/m 5 jaar f 26,— 

Aanvragen en aanmeldingen over de onder a 
t/m e genoemde kampen te richten aan het 
Vakantie- en conferentieoord „de Ark", Bel-
védèrelaan 14, Nunspeet. 

N.B. Op de Ark is geen bedieningsgeld ver-
schuldigd. 
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Wassenaar heeft van de in dit blad opgenomen 
artikelen over stijl in de bijeenkomsten gebruik 
gemaakt, daar met de leden eens over te pra-
ten. Dat was ook de bedoeling en verdient 
elders aanbeveling. 

In Hilversum tracht men ouders met jonge 
kinderen naar de bijeenkomsten te krijgen door 
het organiseren van een oppasdienst, die weer 
door middelbare scholieren wordt verzorgd. 
Een prima gedachte. 

Emmen heeft, samen met de vereniging van 
vrijzinnig hervormden, een grote bijeenkomst in 
de aula van het lyceum gehouden, waar Prof. 
Smits en de heer Kruyswijk over vrijzinnig 
christendom en humanisme de degens hebben 
gekruist. 

De gewoonte getrouw, belegde Groningen 
ook dit keer een kunstochtend, thans met de 
voordrachtskunstenaar Albert Vogel. Daarvoor 
bestaat elk jaar een steeds grotere belang-
stelling. 

Ook in het blad van Amsterdam komt de 
stijl in onze bijeenkomsten ter sprake. Nu daar 
afzonderlijke gemeenschappen komen, een on-
derwerp om nog. eens over te praten. Ver-
melding verdient het feit, dat Amsterdam-West 
het 10-jarig bestaan van het instituut der dames-
middagen gevierd heeft. Het schijnt dus te 
gaan, maar je moet er wel eerst mee beginnen. 

Gelderland meldt een zeer geslaagde studiedag 
in Arnhem. Ruim zeventig leden uit bijna alle 
gemeenschappen en zelfs enkele gasten uit 
Haarlem en Schoonhoven. Een boeiende in-
leiding van Dr. Rutgers en een zeer geanimeerde 
nabespreking in discussiegroepen. 

De voorbereidingen voor de landdag in Wa-
geningen op 26 mei (Hemelvaartsdag) beloven 
veel. Vanaf 10 uur worden bezoekers uit alle 
gewesten verwacht in „Junushoff", een prachtig 
modern gebouw. Om 11 uur zal Dr. Van Rij-
singe daar een welkomsttoespraak houden, ter-
wijl er ook declamatie is. Na de broodmaaltijd 
worden tussen 1 en 3 uur bezoeken aan de 
tuinen en gebouwen van de Landbouwhoge-
school gebracht, of wel gewandeld in de 
prachtige omgeving. De kinderen krijgen een 
toneelvoorstelling. Tussen 3 en 4 uur gezellig 
samenzijn, terwijl de dag wordt besloten met 
een kleurenfilm. 

Wie-  het congres in Wageningen heeft bijge-
woond, weet dat deze plaats in het centrum 
van het land, die door zijn hogeschool inter-
nationaal bekend is, een bezoek waard is. En 
als de voortekenen niet bedriegen, zullen op 
die dag humanisten uit het hele land elkaar 
daar weer begroeten. . 

Zuid-Holland Zuid 
Ook hier vandaan komt het bericht, dat de 

studiedag een succes is geweest. In het vol-
gende nummer van „In en Om" komt een uit- 

h2ppen 
Amersfoort vermeldt met enige trots, dat 

het aantal leden onder de 30 jaar stijgende is. 
Ook uit andere gemeehschappen komt een der-
gelijk prettig geluid. he kunst is, deze groep 
ook te binden, bijv. dcibr gespreksavonden, uit-
sluitend voor jongeren. 

Nu Leeuwarden ook over een plaatselijk 
geestelijk raadsman betchikt, heeft men in het 
maandblad nog eens Uitvoerig verteld, wat de 
taak van deze functiodUris is. Er blijkt ook uit, 
dat het praktisch hunianisme in deze gemeen-
schap een steeds groter plaats gaat innemen. 

Op een forumavond in Deventer bleek uit 
de vragen, dat vele mensen een humanistisch 
antwoord op actuele dnderwerpen verwachten. 
Niet ten onrechte ovurigens. Een aanwijzing 
voor het bestuur, om daar eens dieper op in 
te gaan. 

Zowel Groningen als Voorburg/Rijswijk wer-
ken gestadig door aan de plannen voor een 
eigen gebouw. In de ;erste gemeenschap heb-, 
ben ze het al in miniatuur, met een gleufje in 
het dak voor de bouwstipnen. 

Den Haag had zijn jaarlijkse gesprek. Dit-
maal waren het Dr. Bianchi (prot.), Prof. Van 
Hattum (hum.) en Ds, Bronkhorst (r.k.) die 
voor een groot aantal toehoorders over straf' 
en vergelding hebben gesproken. 

In Assen heeft men de nieuwe leden op een 

voeriger verslag, ook el omdat het onderwerp 
„De jeugd,  in de grote stad nu en in de toe-
komst" de tongen hektt losgemaakt en de be-
spreking verhelderend beeft gewerkt. 

Groningen 
Bijna 60 leden uit alie gemeenschappen van 
dit gewest hebben op de studiedag geluisterd 
naar het betoog van Dr. Van Rijsinge over 
„Darwin, Humanisme en Christendom". 

Utrecht 
Ook hier grote belangstelling voor de studie-
dag, die deze keer niet op zondag maar op 
zaterdagmiddag en -aitsind in het Erasmushuis 
plaats vond. Drie inleiders, Ir. Hijmans, Dr. 
Nordlohne en Prof. $amkalden spraken over 
de humanistische visie op de democratie. Er 
waren ruim 80 deelnyners. In verschillende 
kranten verschenen uitgebreide verslagen. 

Zuid-Holland Noord 
Hetzelfde geluid, grote belangstelling, een aan-
trekkelijk onderwerp en een bijeenkomst, waar-
aan ook een genoegilijk tintje gegeven was. 
Elders in dit nummer wordt eert verslag opge-
nomen. 

Ook van andere studiedagen komen binnenkort 
nog uitgebreider verslagen in dit blad, zodra 
de ruimte het toelaat. 

gespreksavond uitgenodigd, niet alleen om een 
korte inleiding van Drs. Colpa aan te horen, 
maar ook om mee te praten en vooral met 
elkaar en het bestuur kennis te maken. Zeer 
aan te bevelen. 

En tenslotte Beverwijk, dat elk jaar enkele 
van zijn bejaarde leden behulpzaam is, om een 
kamp op „De Ark" bij te wonen. Niet praten, 
maar doen. 

Stichting Steunfonds 

Praktisch Humanisme 

le verantwoording ontvangen bijdragen 
(tot 1 april 1960): 

D. de V. te P. f 1,-; G. I. L. te L. f 4,50; 
E. C. v. d. Ch.-H. te D. f 5,-; M. v. d. B. te R. 
f 10,-*

' 
 A. J. v. B. te V. ƒ 2,50; H. B. te G. 

f 5,-; J. J. v. d. G.-H. te H. f 10,-; A. C. T. te 
A. f 5,-; 'Gem. Z.-H.V. f 18,-; Gem. L.-H.V. 
ƒ 4,65; M. J. H.S. te H. f 5,-; G. M.-S. te 0. 
f 5,-; Mevr. K. te Z. f 2,50; S. J. v. d. B. te R. 
f 50,-; Gem. N.-H.V. f 40;-; C. S. R.-M. te 
R. f 10,-; J. A. J. de J. te A. f 25,-; W. L. V. 
te W. f 5,-; J. V. te A. f 10,-; H. V. te U. 

6,85; D. de V. te P. f 1,-; Gem. A.-H.V. 
f 49,65; J. de B. te M. f 20,-; G. I. L. te L. 

4,50; Gem. V.-R.-H.V. f 25,60; P. J. B. te G. 
f 200,-; Gem. V.-H.V. f 45,-; J. H. v. d. L. 
te A. .ƒ 25,-; R. H. G. te G. f 100,-; J. H. J. 
te D. f 4,-; Gem. A.-H.V. f 8,60; J. J. S. te G. 
f 100,-; G. de J. te H. f 20,-; Gem. R.-H.V. 
f 12,-; D. de V. te P. 1,-; J. P. te H. f 8,25; 
Gem. S.-H.V. f 5,-; G. I. L. te L. f 4,50; A. M. 
te A. f 2,50; G. M. S. te 0. f 5,--

' 
 G. H. te K. 

f 5,-; Gem. B.-H.V. 	10,-; P. H. S. te H. 
f 40,-; D. H. P. te H. f 100,-; Gem. H.-H.V. 

25,-; Gem. A.-H.V. f 100,-; E. S. te R. 
f 10,-; K. P. de B. te U. f 200,-; G. C. v. d. B. 
te H. f 2,50; 0. S. te V. f 10,-; M. J.-H. te U. 

5,-; H. F. W. L. te R. f 5,-; H. B. U. te H. 
f 3,75; I. 0. L. te W. ƒ 10,-; M. W. P. te W. 
f 5,-; C. J. 0. te W. f 10,-*

' 
 C. A. V. te D. 

f 10,-; J. W. H. te A. ƒ 2,50; S. W. H.-K. te H. 
1100,-; J. H. te U. f 2,50; J. v. d. S. te H. 
ƒ 20,-; L. v. G. te S. f 5,-; J. R. te R. f 100,-; 
H. J. te Z. f 25,-; H. H. te U. f 100,-; W. K. 
te U. f 100,-; H. A. H. te R. f 2,50; F. E. R. 
C. S.-R. te H. f 100,-; H. C. C. te W. f 100,-; 
J. H. te G. ƒ 5,-; H. E. t. S. te L. f 5,-; W. F. 
N. te H. f 10,-; J. D. te WI 2,50; A. C. B. te 
U. f 100,-; G. d. G. te K. f 4,-; A. R. te A. 

2,50; J. J. K. te G. .ƒ 	M. G. B. te V. 
f 5,-; M. 1). L. te W. f 100,-; W. D. te L. 
ƒ 10,-; D. J. W. te H. f 100,-; A. v. d. P. te H. 
f 100,-; E. M. te H. ƒ 5,-; L. H. te A. 10,-; 
R. M. S.-D. te Z. f 5,-; H. v. B. te R. f 10,-; 
Gem. R.-H.V. f 250,-*

' 
 R. B. te D. f 10,-; A. 

S.-E. te. H. 5,-; H. P. te U. f 100,-; N. A. 
v. B. te U. f 2,-; G., C. S. te E. f 100,-; R. G. 
te V. f 10,-; J. v. L.-W. te A. f 5,-; A. P. K. te 
W. f 5,-; K. W. te U. f 5,-; H. N. A. te L. 
f1,-;N.W. te D. 3,-* L D. te H. f5,-;Z, C. 
te A. 10,-; J. J. S. te 'A. 5,-; E. T.-B. te H. 

2,50; G. B. te H. f 2,50; J. K. te H. f 10,-; 
W. V. te H. f 2,50; M. B.-S. te R. f 100,-; 
C. A. S. te L. f 10,-; H. W. H. te R. f 5,-; 
A. H. W. te W. f 10,-; F. A. de K. te A. 
f 25,-; L. A. B. te B. f 15,-; P. S. te W. f 50,-; 
W. C. v. H. te Z. f 15,-; H. K. te W. 
K. 

  A. Jd.ev.Vci. tWe  .Ete. ƒW1.13F2;,-; J. L. K. te H. 2.50; 
P. A. A. te L. 20,-; 

A. D. te W. f 100,-; W. D. K. te D. f 100.-; 
H. D. T. W. te D. ƒ 10,-; W. J. T. te L. f 10,-; 
C. M. te A. ƒ 5,-; N. D. te H. ƒ 10,-; G. K. 
te A. f 10,-; T. B. te W. ƒ 10,- 

Totaal f 3.612,35. 

Nieuws uit de gemeesc 

Abonneert u op „Het Woord van de Week", het orgaan van 

de Humanistische Luisterkring. 

Als u lid bent van de kring, kost u een jaarabonnement slechts f 

Nieuws uit de gewesten 
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