
het Humanistisch NeetVerbond 

000__r`' 20 
n CL _ 

Maart voor het Steunfonds 

Verleden jaar bestond het Humanistisch Verbond vijftien jaar. Ter gelegenheid 
daarvan bracht het Steunfonds in februari van dat jaar ruim f 25.000,— bijeen. Met 
dit voorbeeld voor ogen besloot het bestuur van het Fonds in den vervolge gedurende 
één maand per jaar op de leden en geestverwanten van het Verbond een bijzonder 
beroep te doen. Wij kozen de maand maart. 

In die maand ontvangt u enkele mededelingen van het Steunfonds. Daarin vragen 
wij, net als verleden jaar een bijdrage. Laat die oproepen niet onbeantwoord en werk 
ermee in de kring van vrienden en kennissen. Ditmaal geen f 25.000,—, maar een 
tweemaal zo groot bedrag. Geef in maart; geef zoveel u kunt missen. 

Uw geld wordt goed besteed. Zie onze verantwoording over 1961. 
Binnengekomen giften . 	. 	. 1 74.343,43 
Af aan kosten 	 „ 3.114,7.2 

f 71.228,71 
Rente over 1960 	 „ 	341,27 
Saldo van 1960 . 	. 	. „ 1.517,15 

f 73.087,13 
Overgemaakt naar 

Humanistisch Verbond . „ 50.000,— 
Nog af te dragen . 	. 	. Pán• 

Saldo 	per 	1-1-'62 	. 	. f 23.087,13 

Voor het eerst kon het Steunfonds de kosten van het praktische werk voor honderd 
procent dekken en bovendien een bedrag ter beschikking houden voor uitbreiding van 
het werk. Hopelijk hoort u daarover in 1962 meer. Een belangrijk stuk werk is in 
ieder geval veilig gesteld, terwijl de opbrengst uit contributies nu volledig voor het 
andere belangrijke Verbondswerk kan worden gebruikt. Het nieuwe jaar zette goed 
in In januari ontving het Steunfonds niet minder dan f 9.669,65. Het afgelopen jaar 
was goed; u zorgt er toch mede voor dat 1962 nog beter wordt? 

Stichting Steunfonds Praktisch fflumanisme te Amersfoort; giro 61168 

Mededefiingen voor de kden/ no. 
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We doen al enkele jaren ons best, om aan elk 
experiment dat we in onze gemeenschappen kun-
nen ontdekken, zoveel mogelijk bekendheid te 
geven. Uit ervaring weten we, dat onze bestuur-
ders dankbaar zijn voor iedere tip en graag eens 
wat meer variatie in hun programma's willen 
brengen. Zo langzamerhand heeft ,de praktijk 
ons wel geleerd, dat niet ieder lid genoeg heeft 
aan een zondagmorgenbijeenkomst één keer per 
maand en dat er allerlei wensen leven, dikwijls 
vaag, die op de een of andere manier verwezen-
lijkt moeten worden. 

Het is ook geen onbekend feit meer, dat er 
velen zijn die min of meer teleurgesteld zijn in 
hun verwachtingen en dan het Verbond de rug 
toe keren. Dat is voor beide partijen een te be-
treuren zaak, zowel voor het betreffende lid, dat 
toch met overtuiging zich bij het Verbond heeft 
aangesloten èn voor het bestuur, dat niet be-
grijpt, waarom iemand verdwijnt terwijl toch van 
alles gedaan wordt om tot een goed gemeen-
schapsleven te komen. 

We hebben de indruk, dat er iets van dat van-
zelfsprekende optimisme aan het verdwijnen is 
en er begrip ontstaat voor de veelheid van wen-
'sen en verlangens die onder de leden leven. Het 
is opmerkelijk, dat met graagte voorbeelden 
worden nagevolgd, met allerlei variaties overi-
gens, die elders zijn geprobeerd en ,blijken te zijn 
aangeslagen. 

Wie met belangstelling de berichten uit de ge-
meenschappen leest, komt tot de ontdekking, dat 
er van alles aan de gang is. We denken hierbij 
niet in de eerste plaats aan de uitbreiding van 
het contactbezoek, dat steeds meer als dringende 
noodzaak gezien wordt, maar aan dingen, die 
veel meer een experimenteel karakter dragen. 
Toen men in een Amsterdamse gemeenschap en-
kele jaren geleden de groep „veertig onder de 
veertig" stichtte en op die manier jongere leden 
bijeen bracht, is dat niet onopgemerkt gebleven. 
Thans zijn er al verschillende, uiteraard grotere, 
genieenschappen, waar men een dergelijke groep 
kent of pogingen doet er een te vormen. 

Hetzelfde verschijnsel zien we met de ge-
spreksgroepen, een vaste kern van leden, die 
regelmatig bijeenkomen om met elkaar een ge-
sprek te hebben over vragen die hen bezighou-
den. In 't begin nog wat aarzelend, zelfs hier en 
daar afwijzend omdat men bang was voor een 
soort selectie, die andere leden uitsloot, maar nu 
in tal van gemeenschappen als een instituut aan-
vaard en met succes aan het werk. Het is nog 
niet overal doorgedrongen, er bestaan nog vele 
misverstanden, men zoekt dikwijls nog naar de 
juiste vorm, maar afwijzend staat men er niet 
meer tegenover. 

Op vele plaatsen kent men ook de bijeenkom-
sten' soms in de morgenuren, soms 's middags, 
van vrouwelijke leden. Er zijn gemeenschappen 
die er beslist niet aanwillen, en het verzet komt 
dan meestal van de vrouwelijke bestuurders. Het 
is niet onbegrijpelijk, maar in de praktijk blijken 
er toch vele vrouwen en niet alleen ouderen te 
zijn, die dergelijke ontmoetingen buitengewoon 

Als we niet tevreden zijn met wat we hebben, 
moeten we het op een andere manier aanvatten. 
En het is verheugend te zien, dat onze bestuur-
ders en alle anderen die op de een of andere 
wijze een taak in ons Verbond vervullen, bezig 
zijn andere wegen te gaan als de oude niet tot 
het beoogde resultaat blijken te leiden. 

Elders in dit blad hebben we een uitspraak 
aangehaald van pater Engelen, die over het mo-
derne georganiseerde humanisme spreekt als 
over een beweging, welke een dynamisch karak-
ter vertoont en zich voortdurend wijzigt. Nu we-
ten we wel, dat hij daarbij niet het oog heeft op 
wat er zich in de intimiteit van de gemeenschap 
afspeelt, maar in die gemeenschappen wordt al 
te vaak vergeten, dat ook daar wordt uitge-
maakt, wat de humanistische beweging in haar 
geheel betekent. Voor menig lid is het humanis-
me dat, wat hij er in zijn directe omgeving van 
ziet. En het zijn die mensen die ons teleurgesteld 
de rug toekeren, omdat er aan hun wensen en 
verlangens geen aandacht werd besteed. 

Daarom is het een verheugend verschijnsel, 
dat er steeds meer gepoogd wordt nieuwe dingen 
te ondernemen en van elkanders ervaringen te 
leren. Als men in Leiden op een geheel nieuwe 
wijzee een aantal bezinningsbijeenkomsten heeft 
opgezet en daarmee succes blijkt te hebben, is 
het verstandig voor wie daartoe in de gelegen-
heid is dat eens te gaan bekijken en er in zijn " 
eigen gemeenschap zijn voordeel Mee te doen. 
En het is ook toe te juichen, dat in ons blad 
Kader van dergelijke dingen melding gemaakt 
wordt, zodat onze functionarissen er van op de 
hoogte zijn. 

Waarmee we tenslotte maar willen zeggen, dat 
we het experiment niet moeten schuwen en kun-
nen constateren, dat vele gemeenschappen geluk-
kig geïnspireerd worden door de voorbeelden 
van anderen. 

Th. P. 

plezierig vinden. De angst voor het naaikransje, 
ook weer zo'n remming die we vanuit onze jeugd 
of uit de litteratuur meeslepen, schijnt dus hier 
en daar te zijn overwonnen. 

Het is duidelijk, dat we nog op allerlei gebied 
aan het zoeken zijn naar wat we een eigen stijl 
zouden kunnen noemen. Hoe die humanistische 
stijl er in concreto uit zal zien, is nog niet hele-
maal duidelijk, maar naar onze mening zal dat 
pas kunnen blijken, als we van alles proberen. 
Ook proberen, ondanks het feit, dat diezelfde 
proefnemingen in andere kringen plaats vinden. 
We behoeven als humanist beslist niet als ideaal 
te stellen, dat we in elk opzicht van onze mede-
mensen verschillen, dat is al een biologische 
onmogelijkheid. Maar wat we wel kunnen en 
eigenlijk als moderne mensen moeten doen, is 
voortdurend op zoek zijn naar methoden, waar-
mee we beter tpt uitdrukking kunnen brengen 
wat ons bezielt. 

No. 1 - 24 februari 1962 



AtimarOsane en opvoeWug 	 „De Ark" ir IW2. 
In 1950 werd onder bovenstaande titel door het 
Humanistisch Verbond een rapport uitgegeven, 
dat door een commissie, die daartoe door het 
hoofdbestuur was benoemd, was samengesteld. 
Deze commissie had als taak, om aan te geven, 
waar en in hoeverre de humanistische levensbe-
schouwing op het terrein van opvoeding en on-
derwijs een eigen zienswijze, interpretatie of for-
mulering vereiste of mogelijk maakte. 

Na ruim tien jaar, nu inmiddels dit rapport is 
uitverkocht, is er een tweede druk verschenen, 
die de oorspronkelijke tekst op de voet volgt. Er 
zijn echter wijzigingen en aanvullingen in aan-
gebracht, waarvoor de commissie niet meer ver-
antwoordelijk gesteld kan worden. 

Aan de uiteenzettingen ligt de gedachte ten 
grondslag, dat er een innige samenhang bestaat 
tussen het levensinzicht van de opvoeder en zijn 
meningen en handelingen op opvoedkundig ter-
rein. De pedagogiek immers houdt zich bezig 
met een praktijk, waarbinnen een nauwe samen-
hang bestaat tussen zijn en behoren. Deze ver-
houding openbaart zich echter niet bij elk onder-
deel even duidelijk. Daarom kómen in het boekje 
die gebieden aan de orde, waar de samenhang 
,duidelijk is. 

De volgende onderwerpen vormen achtereen-
volgens een onderwerp van bespreking: 1. op-
voedingsideaal; 2. inhoud van de opvoeding; 3. 
opvoedingsmiddelen; 4. opvoeding in het gezin; 
5. opvoeding in de school; 6. opvoeding in het 
„derde" milieu. Het spreekt vanzelf dat het hu-
manisme ook een sociaal-pedagogische functie 

Misschien herinnert men zich nog, dat in no-
vember 1960 de Nijmeegse Wijsgerige Facul-
teitsvereniging Thaumasia een serie lezingen 
heeft georganiseerd over het moderne niet-
godsdienstige humanisme. Als inleiders zijn 
daarbij opgetreden resp. Prof. W. Banning, Dr. 
H. Bonger, Dr. J. P. van Praag, Prof. P. van 
Stempvoort en Prof. E. Schillebeeckx. 

Niet alleen dat die lezingen stuk voor stuk 
belangrijk waren om hun inhoud, maar ook het 
feit, dat een katholieke studentenvereniging 
daartoe het initiatief heeft genomen, was opval-
lend. De stuwende kracht hierbij was de in onze 
kringen niet onbekende pater W. Engelen. Hij is 
het ook, die het boek, dat nu deze lezingen be-
vat inleidt en er een uitvoerig hoofdstuk in heeft 
geschreven oliet de organisatie van het moderne 
humanisme, landelijk zowel als internationaal. 

We zouden elk lid aanbevelen deze publicatie 
eens door te lezen, al was het alleen om het 
laatste hoofdstuk, dat een zeer grote kennis van 

Het Belgisch Humanistisch Verbond bestaat bin-
nenkort 10 jaar en dat zal feestelijk worden ge-
vierd. Vanzelfsprekend zal daar ook een afvaar-
diging van Nederland aanwezig zijn. Wat er alle-
maal gaat gebeuren, weten we op dit ogenblik 
nog niet, maar t.z.t. krijgt u wel een verslag. 

De belangstelling voor het derde congres in 
Osló in de eerste week van augustus blijkt nu al 
zeer groot te zijn. Uit alle hoeken van de wereld 
komen bij het bureau van de Internationale in 
Utrecht vragen om inlichtingen. Onze Ameri-
kaanse vrienden hebben al een vliegtuig gechar-
terd en het zullen er misschien nog wel meer 
worden. 

Het om de drie maanden verschijnende blad 
van de Internationale, dat tot nu toe onder de 
naam „Information Bulletin" verscheen, is zo-
wel van naam als van uiterlijk veranderd. Het 
heet nu „International Humanism", is groter van 
formaat en heeft ook een nieuw jasje gekregen. 
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ten aanzien van volwassenen vervult, doch voor 
de behandeling daarvan zou het terrein in deze 
studie te zeer worden uitgebreid en zou ook al-
lerlei binnen de gezichtskring komen dat moei-
-lijk onder de titel „opvoeding" zou zijn samen te 
vatten. 

De bewustmaking van de humanistische idee 
wekt steeds weer het verlangen op in de verhou-
ding tot de ander, dus ook tot het kind, onze 
meest fundamentele gedachten en gevoelens te 
verwerkelijken. Met een vaag verlangen van de 
zijde van de opvoeder is het kind echter niet ge-
baat. Opvoeding vraagt, theoretisch, een scherp 
formuleren van inzichten en, praktisch, een bij 
deze inzichten aansluitende mogelijkheid tot 
doelbewust handelen. Daarom is nadere bezin-
ning op de rol, die de levensbeschouwing in de 
opvoeding speelt, onontbeerlijk. 

Het is zeer wel mogelijk, dat anderen, uitgaan-
de van hun levensbeschouwing, tot dezelfde of 
soortgelijke conclusies zouden komen, als in 
het boekje „Humanisme en opvoeding" zijn uit-
eengezet. Des te beter, het humanisme eist geen 
opvoedkundige monopolie voor zich op. Maar 
dat,  ontslaat de humanist niet van de plicht om 
aan te geven hoe hij, op grond van zijn levens-
overtuiging, meent zijn opvoedkundig streven 
vorm te moeten geven. 

Vermelden we tenslotte, dat deze uitgave ver-
krijgbaar is bij het Centraal Bureau van het Hu-
manistisch Verbond te Utrecht, Oudegracht 152 
voor de prijs van f 0,95. 

het Verbond en zijn zusterorganisaties bewijst. 
Pater Engelen kent onze uitgaven zeer goed en 
heeft jaarverslagen en congresnotulen zorgvul-
dig bestudeerd. Maar hij zegt van onze beweging, 
in zijn inleiding: 

„Het (hoofdstuk) is geschreven in het besef, 
dat • de inhoud ervan — hoewel bijgewerkt met 
de laatste ter beschikking staande gegevens tot 
op het moment van het ter perse gaan — reeds 
bij het verschijnen van dit boek symptomen van 
veroudering zal vertonen. Het geeft dan ook 
niet meer dan een momentopname, een dwars-
doorsnede in de snelle, dynamische ontwikke-
ling die zowel het Nederlandse als het inter-
nationale humanisme ook in organisatorisch op-
zicht kenmerken." 

Met dit compliment mogen we, dunkt ons, 
tevreden zijn. Vandaar dan ook, dat we lezing 
en bespreking sterk aanraden. Het boekje is in 
de boekhandel verkrijgbaar. De titel is: Modern 
niet-godsdienstig humanisme. Uitgever is Dekker 
en Van de Vegt te Nijmegen. 

Om het huiselijk te zeggen „toont" het nu meer 
en daarmee is het in overeenstemming met de 
snel groeiende betekenis en uitbreiding van de 
beweging. In het eerste nummer van 1962 zijn 
de beide referaten opgenomen, die dé-  hoofd-
thema's van het congres zullen worden, n.l. 
„Naar de volwassen persoonlijkheid" van de 
hand van prof. Sibnarayan Ray, hoogleraar in 
Bombay en „Naar vrijheid in een georganiseerde 
samenleving" van Raymond Aron te Parijs. 
Vooral de laatste schrijver is internationaal als 
één van de belangrijkste filosofen van deze tijd 
bekend. Wie er meer van weten wil, raden wij 
aan bij het Centraal Bureau een proefnummer 
aan te vragen. 

Als nieuwe leden zijn tot de Internationale 
toegelaten humanistische groepen in Denemar-
ken, Korea, Australië en een tweede groep in 
India. In totaal zijn thans 21 groepen'en organi-
saties aangesloten.  

Het afgelopen jaar heeft in het teken gestaan van 
de restauratie van „De Ark". Dit is nu achter de 
rug. Een geheel gerestaureerde Ark staat gereed 
om u een goede gelegenheid te bieden de vakan-
tie prettig door te brengen. Het zal een ieder op-
vallen, dat met de altijd nog beperkte middelen 
is gewoekerd en dat men hiermede zeer goede 
.resultaten heeft bereikt. Alle hulde hiervoor aan 
de beheerder en de overige leden van het perso-
neel. 

Het woord is nu aan de leden van het Ver-
bond. Is het waar, zo vragen wij ons af, dat men 
een eigen vakantie-oord op prijs stelt en dat men 
voor een volledige bezetting zorgdraagt. Dit 
laatste is nodig, om het behoud van „De Ark" 
te verzekeren. Tegenover de hoger geworden 
prijs staat, dat er geen andere organisaties zullen 
zijn, zoals het vorig jaar een Amsterdams Ver-
voerbedrijf, die eigen groepen personeel op „De 
Ark" hun vakantie laten doorbrengen. Neen, het 
zijn allen individuele gasten van „De Ark" zelf. 

Reeds thans komen vele aanvragen binnen en 
de bespreking is, in volle gang. Zo u — leden —
eveneens aanwezig wilt zijn, wacht niet te lang, 
maar resèrveer uw plaats. 

Even een kaartje naar ,De Ark", Belvedère-
laan 14, Nimspeet of telefonisch onder nummer 
03412-2404 en u ontvangt alle gewenste inlich-
tingen. Reeds nu — een prettige vakantie. 

Landdag Socrates 
Onze wetenschappelijke stichting Socrates houdt 
ditmaal haar gebruikelijke voorjaarslanddag niet 
in Amersfoort, maar in „De Tempel" te Over- 
schie. De beide thema's van het internationale 
congres, resp. „Naar de volwassen persoonlijk- 
heid" en „Naar vrijheid in een georganiseerde 
samenleving" zullen het ondeèwerp van gesprek 
zijn en ingeleid, worden door de heren Thoenes 
en Ten Have. Beide inleidingen zullen in Reken-
schap gepubliceerd worden. 

Eigen huis in Brunssum 
Onze vrienden in de mijnstreek krijgen de be-
schikking over een eigen huis. Door toevallige 
omstandigheden kwam een gebouw vrij, dat in 
gebruik is geweest bij de vakbondsjeugd, maar 
waarvoor geen emplooi meer was. Liefhebbers 
waren er genoeg, maar de gemeenschap van het 
Verbond heeft er, met steun van het hoofdbe-
stuur, beslag op weten te leggen. 

Er is ook nog een geschiedenis aan verbonden. 
Vóór de oorlog hebben leden van de toenmalige 
A.J.C. het zelf gebouwd en enkelen van hen zijn 
thans de mensen waarop het Verbond in het zui-
den steunt. Ze zijn inmiddels ook een dagje 
ouder geworden, maar dat gebouwtje, dat na de 
oorlog opnieuw moest worden opgetrokken, om-
dat het tijdens de bezetting met de grond was 
gelijk gemaakt, ligt hen uit de aard der zaak na 
aan het hart. Met man en macht gaat men het 
nu weer opknappen en moderniseren en dan heb-
ben we het tweede eigen huis in Nederland. Er 
kunnen ongeveer 50 mensen bijeenkomen; het 
is voorzien van een keukentje en het zal onge-
twijfeld druk gebruikt worden. 

Over enkele maanden gaan we het eén beetje 
feestelijk openen en wie in zijn vakantie in de 
buurt komt, moet er maar eens een kijkje gaan 
nemen. Als voorproefje hierbij een foto. 

Een belangrijke publicatie 

Internationaál nieuws 
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Onze syrrnpathisanten 

rAgofell-Dagmuiv 
in zijn vergadering van 27 januari 1962 de stand 
van het ledental per eind 1961. Er is wederom 
een kleine vooruitgang te constateren, al is deze 
toch beneden de verwachtingen gebleven. Het 
knelpunt blijft nog steeds het bedanken, waarvan 
het. H.B. meent, dat het door meer, aandacht aan 
elk lid afzonderlijk zeker belangrijk zou zijn terug 
te brengen. Een opmerkelijk feit is, dat wie zich 
als lid aanmeldt, een hogere contributie betaalt, 
dan voorheen. 

Het H.B. hechtte zijn goedkeuring aan de aan-
koop van een verenigingsgebouw in Brunssum, 
waarvoor een afzonderlijke stichting in het le-
ven zal worden geroepen. Onze gemeenschap al-
daar zal het gebouw gebruiken en exploiteren. 

Met grote waardering werd kennis genomen 
van het eindresultaat, dat door de Stichting 
Praktisch Humanisme in 1961 werd behaald en 
dat het indrukwekkende bedrag van f 71.228,71, 
na aftrek van de gemaakte kosten opleverde. 
Aan het bestuur van de Stichting en in het bij-
zonder aan de secretaris-penningmeester Pols 
werd een dankbetuiging gezonden. 

Uit een tussentijds verslag van de Correspon-
dentiekring voor huvielijkscontacten bleek dui-
delijk, dat deze nieuwe instelling in een behoefte 
voorziet. Het aantal aanvragen van de inlich-
tende brochure overtreft alle verwachtingen, het-
geen, hoe verheugend op zichzelf ook, een zeer 
zware belasting meebrengt voor hen, die als 
vrijwilligers het werk moeten doen. 

Zonder dat hier van een eigenlijke intensieve 
actie sprake is, zijn de resultaten tot op heden 
heel bevredigend. We naderen het getal van 800 
en er komen iedere dag aanmeldingen binnen. 

Tot ons genoegen hebben we in verschillende 
gemeenschapsbladen kunnen lezen, dat de leden 
worden opgewekt in hun omgeving eens naar 
mensen uit te kijken, die voor het sympathisant-
schap in aanmerking komen en hen dan een 
kaart ter hand te stellen. Dat dit wel wat op-
levert, bewijst het succes in Leiden, waar in een 
bepaalde buurt enkele dames zich hebben inge-
spannen, met als gevolg dat deze gemeenschap 

al meer dan 30 inschrijvingen heeft. 
Het schijnt overigens nog niet helemaal dui-

delijk voor iedereen te zijn, dat men wel van 
sympathisant ter zijner tijd kan overschakelen 

De Ark voor.  de 
ouderen 
Van 19 mei t/m 25 mei is de Ark uitsluitend 
gereserveerd voor de bejaaren. Dit is eveneens 

het geval van 15 sep 	
tot tot 29 septem 

Elke ber. deel- 
De prijs bedraagt f 38,50 per week. 
nemer(ster) heeft recht op 1 consumptiekaart 
van 21 consumpties voor f 3,50. 

Belangstellenden adviseren wij zo spoedig 

mogelijk te reserveren. Adres: de Ark, Belvedèrelaan 14, Nunspeet. 

Tel. 03112-2404. 

Pasen in de Ark 
Van 20 t/m 23 april is er de gebruikelijke bij-
eenkomst. Aanvang donderdagavond 19 april 
voor diner, eind maandagavond na diner. Lei- 

ding mej. E. Bosman. De Kerstbijeenkomst was reeds enige maan- 
ee den van tevoren geheel besproken, waarm 

 de Ark eerdér vol is dan 
wij zeggen willen, dat 

 

u denkt. 32;voor volwassenen en 
De prijzen zijn  ƒ 

ren boven 11 jaar, f 24,— voor kinderen 
kinderen  van 6 t/m 11 en f 16,— voor kinderen van 0 

t/m 5. 

12)[(22n „ • 
Van de Directie van de Nederlandse Spoor-

wegen was een dankbetuiging ontvangen voor 
de verleende bijstand aan nabestaanden bij het 
spoorwegongeluk in Harmelen. Ook de herden-
kingsbijeenkomst, die op korte termijn door de 
gemeenschap Utrecht in het Erámushuis was 
gehouden, stelde men bijzonder op prijs. 

Het H.B. besprak verder een nota van de or-
ganisatie-secretaris over de toestand van de ge-
meenschappen, waarbij geconstateerd kon wor-
den, dat zich overal verheugende, verschijnselen 
van activiteit en ontplooiing van initiatieven 
voordoen. Toch blijft in enkele, kleine gemeen-
schappen de situatie zorgwekkend en moest o.a. 
het besluit worden genomen, de gemeenschap-
pen De Kanaalstreek en Terschelling op te hef-
fen en over te dragen aan de zorgen van de be-
treffende gewesten. 

In verband met het a.s. internationale congres 
in Oslo benoemde het H.B. hiervoor enkele af-
gevaardigden en hechtte zijn goedkeuring aan de 
bijwoning daarvan van enige functionarissen, die 
zitting hebben in de verschillende werkgroepen. 
Tevens werd uitvoerig gediscussieerd over een 
nota van de secretaris van de Internationale 
Blackham t.a.v. de internationale situatie en' de 
nucleaire bewapening. Het H.B. gaf enkele richt-
lijnen voor een eventuele verklaring, die wellicht 
op het congres ter tafel zal komen. 

op het lidmaatschap, dat is n.l. de verwachting, 
maar niet omgekeerd. Het komt zelfs voor, dat 
leden er een sympathisantschap bij nemen onder 
het motto: ik voel zoveel voor het werk van het 
Verbond, dat ik het graag een tientje extra gun. 
We vinden dat natuurlijk zeer plezierig, maar 
het maakt de zaak administratief nogal ingewik-
keld. Laat men in zo'n geval liever zijn contri-
butie verhogen of een gift zenden aan de Stich-
ting Steunfonds Praktisch Humanisme te 
Amersfoort, gironummer 6168. 

We hebben geen enkele voorstelling, hoeveel 
sympathisanten we zullen krijgen. Maar we 
dachten wel, dat het er heel wat kunnen zijn en 
dat de leden, indien ze dat willen, er wel wat 
aan kunnen doen. 

Zomerplannen 
Hu Aanistische 
Jongeren Gemeenschap 
De H.J.G. organiseert in 1962 een tweetal zo-
mérkampen, welke in Luxemburg gehouden zul-
len worden. Het eerste kamp van zaterdag 
28 juli tot en met zondag 5 augustus en het 
tweede kamp van zaterdag 4 augustus tot en 
met zondag 11 augustus. Dit zijn tentenkampen. 
Behalve wandelen, zwemmen, luieren, etc. staan 
er ook een aantal discussies op het programma. 

De prijs bedraagt f 37,50 per persoon per 
kamp. Wij laten ook een bus naar onze kampen 
rijden; degenen die hier gebruik van willen ma-
ken betalen f 35,— (heen en terug). 

Inlichtingen kan men verkrijgen bij Olof Lam-
beek, Graaf Aelbrechtlaan 45, Amstelveen (tel. 
029,64-4245), waar men zich ook kan opgeven. 

Geen lid? Tech een band! 

Maak uw vrienden sympathisant! 

De vakantieplannen voor 1962 zijn hieronder 
aangegeven. 

Hoe ver lijkt het nog als wij over vakantie spre-
ken, maar hoe nodig is bet om er reeds nu over 
te denken. Daarom noemen wij hieronder de 
thans bestaande plannen. 

A. Buitenwerk commissie 
Kinderkamp 10-12 jarigen 
Onder leiding van de heer en mevrouw Wegge-
laar, Erasmusgracht 23 III, Amsterdam, tel. 
020-83919, is er dit jaar weer een kamp voor 
10-12 jarigen. Plaats en datum volgen in het 
komende nummer van „In en Om". 
Tentenkamp 13-15 jarigen 
Twee kampen op Texel van maximaal 24 per- 
sonen en wel van 31 juli-10 augustus en van 
18 augustus tot 25 augustus. 
Leiding P. van Soelen, de Genestetlaan 3, Bilt- 
hoven, tel. 03402-4468. 
Inlichtingen en opgeven bij de leiding. 
Familie tentenkamp 
Ook voor gezinnen is er een tentenkamp n.l. 
21 juli tot 28 juli op Texel. De leiding wordt nog 
later bekend gemaakt evenals de prijs. Voor 
tenten en kookmateriaal zal worden gezorgd. 
Voorlopige aanmeldingen worden graag geno-
teerd door het Centraal bureau, tel. 030-10163. 
Zeilkamp 
Van 4 tot 18 augustus is er wederom een zeil-
kamp op Langweer. Nadere gegevens volgen 
nog. 

B. De H.J.B. (Hum. jeugdbeweging). 
Voor 16-22 jarigen organiseert de H.J.B.: 
1. Twee zeilkampen te Langweer en wel van 
21-28 juli en van 18-25 augustus. Prijs f 50,—
per week. 
2.. Een tentenkamp op Texel van 10-18 augus-
tus. Prijs f 28,— per week. Inlichtingen en aan-
melding bij: Jeanet Veenstra, Zocherstraat 62 H, 
Amsterdam, tel. 020-123135. 

C. Humanistische Jeugd Gemeenschap 
De H.J.G. heeft twee zomerkampen in Luxem-
burg. Leeftijd 18-30 jaar. 
Alle informaties hierover verstrekt Olaf Lam-
beck, Graaf Aelbrechtlaan 45, Amstelveen. 
Tel. 02964-4245. 

Naamsverandering 
gemeenschap 
Het Hoofdbestuur heeft aan onze gemeenschap 
Appelscha toestemming gegeven, om de naam te 
wijzigen in Appelscha/Oosterwolde. Deze naams-
verandering werd nodig geacht, omdat de oude 
naam Appelscha niet meer op de huidige situatie 
paste. De beide plaatsen behoren tot de gemeente 
Ooststellingwerf, die vele dorpen en buurtschap-
pen omvat. Onze leden wonen zeer verspreid, 
maar tot voor enkele jaren woonden de meesten 
toch in Appelscha. Maar Oosterwolde trekt 
meer, doordat er wat industrie komt en nieuwe 
leden worden ook meestal in de laatste plaats 
gevonden. 

Hoewel Ooststellingwerf tot de provincie 
Friesland behoort, blijft Appelscha/Oosterwolde 
bij ons gewestDrente aangesloten. De verbindin-
gen in dit deel van ons land maken dit noodza-
kelijk. 
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Onze gemeenschap Velsen heeft enkele weken 
geleden een gevoelig verlies geleden door het 
overlijden van de oud-secretaresse mej. Coppee. 
Ze is jarenlang lid van het bestuur geweest en 
de gemeenschap heeft zeer veel aan haar te 
danken, zodat het begrijpelijk is, dat men haar 
heengaan diep betreurt. 

Een vondst vinden we de naam van het blad 
van Apeldoorn, n.l. Ons Wekkertje. Je moet er 
maar opkomen. De hoop is ook, dat het als een 
ephte wekker zal fungeren en iedereen het zal 
horen. Bijzondere vermelding verdient ook nog 

-het feit, dat het oudste lid onlangs zijn 91ste ver-
jaardag heeft gevierd. Het is dr. Vrijburg, die 
nog steeds voor alles wat in de gemeenschap 
omgaat, grote belangstelling heeft. 

Nijmegen meldt, dat in' de plaatselijke pers 
opmerkelijk meer aandacht aan de lezingen en 
bijeenkomsten van het H.V. besteed wordt. 
Daaraan zal het feit, dat vorig jaar door de R.K. 
studentenvereniging Thaumasia een reeks van 
lezingen over het moderne humanisme georgani-
seerd zijn, wel niet vreemd zijn. 

Het is wat vreemd, om het humanisme met 
de mode te verbinden. Maar Hengelo heeft er 
kans toe gezien, omdat men van de jaarwisse-
lingsbijeenkomst een kolderavond heeft ge-
maakt, waarbij een modeshow niet ontbrak. En 
omdat de mannequins grotendeels ernstige man-
nen waren, van wie men veel zou verwachten, 
maar geen elegance, hebben de toeschouwers zit-
ten hinneken van de lach. 

Men had in Laren/Blaricum, dat altijd uit-
munt door bijzondere ideeën, even tijd nodig om 
er aan te wennen, maar nu gaan de damesmid-
dagen toch een vaste plaats innemen. Deze 
Gooise gemeenschap is overigens een trekpleis-
ter voor de omgeving, als ze daar wat doen en 
dat is heel wat, is het meestal de moeite waard 
en anders dan anders. 

Van Rotterdam komt de verheugende tijding, 
dat ook daar de onder-de-veertigers met plannen 
rondlopen. De eerste bijeenkomsten zijn al ge-
houden, waarbij ook niet-leden welkom waren. 

In Binding, het blad van het gewest Zuid-Hol-
land-Zuid, lazen we ook nog, dat Vlaardingen 
door een reeks van kleine advertenties de adres-
sen van bestdur en raadsman bekend gaat ma-
ken. Bovendien wil men samen met Humanitas 
proberen, een huis te huren, dat een centrum 
van humanistische activiteiten zou kunnen wor-
den. Veel succes! 

Eindhoven heeft een Unesco-avond achter de 
rug. Een medewerker van deze wereldorganisa-
tie heeft over doel en werk gesproken en er is 
een film gedraaid. Een goed idee, niet voor niets 
is de Humanistische Internationale bij de Unesco 
aangesloten en geeft daaraan haar steun. 

Met enige trots vermeldt Enschede, dat er 
groei zit in het ledental. Nu is dat op meer plaat-
sen het geval, maar hier is wel enige reden tot 
vreugde, omdat de laatste jaren de zaak stil 
stond. Maar ook in het Oosten is er een kente-
ring te bespeuren. 

Ondanks het feit, dat de leden van onze ge-
meenschap Nunspeet over een grotere opper-
vlakte verspreid zijn dan in Amsterdam, slaagt 
men er wonderwel in het grootste deel regelma-
tig bij elkaar te krijgen. En de onderwerpen zijn 
altijd aantrekkelijk genoeg, terwijl men de ont-
moeting op prijs stelt. 

Beverwijk besteedt reeds enkele jaren bijzon-
dere aandacht aan het IJ-mondprobleem, waar- 

over deskundigen steeds nieuwe rapporten pu-
bliceren. Men heeft al enkele malen hierover 
een inleiding laten houden, terwijl men zorgt, 
dat de humanisten in allerlei commissies pre-
sent zijn. Zo hoort het ook, we zijn geen vergeten 
groep meer en bereid onze verantwoordelijkheid 
te dragen. 

Haarlem profiteerde bijzonder van het feit, 
dat men daar sedert enige tijd over een toneel-
groepje beschikt. Op de Nieuwjaarsbijeenkomst, 
die ook overigens een buitengewoon , geslaagd 
karakter had met lekkere hapjes, zang, muziek 
en declamatie, heeft de groep zich voor het eerst 
laten zien en horen met een alleraardigste een-
akter. Ze willen blijkbaar ook elders hun kud-
sten wel eens vertonen. 

In Drente houdt men op zijn tijd van gezel-
ligheid en daarom hebben onze vrienden in Em-
men af en toe een avond, waar men wat praat 
en koffie met koek aanwezig is. 

Het -was uit Doetinchem, dat de klacht kwam, 
dat het humanisme zomers blijkbaar op stal 
werd gezet. Dat ze er geen vrede mee hebben 
blijkt uit het programma, dat voorlopig tot eind 
juni doorgaat. En dan niet alleen met ernstige 
lezingen, maar eveneens met contactavonden en 
een wandeling. Een,  voorbeeld om over te ne-
men. 

We zijn nieuwsgierig of Almelo succes heeft 
gehad met de eerste bijeenkomst voor jonge 
mensen tussen de 16 en 23. Aangezien zowel 
christelijke als buitenkerkelijke jongeren aan-
wezig waren en de bedoeling was elkaar eens 
nader te bekijken, kan het best geanimeerd zijn 
geweest. Hopelijk gaan ze door. 

Met enige, en gerechtvaardigde, trots vermeldt 
de redactie van het blad van Groningen, dat de 
oplaag met 100 is gestegen en thans 1100 exem-
plaren bedráagt. Het blad kwam in het afge-
lopen jaar 11 maal uit en is een gezamenlijke 
onderneming van het H.V., Humanitas en HJG. 
En de exploitatie wordt voor een groot deel door 
advertenties gedekt. Daar kunnen ze in het Wes-
ten nog wat van leren. 

En in Leeuwarden gaan ze ook al uitbreiden. 
Hoewel alle moeilijkheden nog niet uit de weg 
zijn geruimd, is de leden al een maartnummer 
beloofd, dat hun stoutste verwachtingen zal 
overtreffen, Er schijnt in het Noorden een frisse 
wind te waaien. 

Niet alleen in Apeldoorn, zoals we hierboven 
al vertelden, maar ook in Hilversum hebben ze 
tenslotte een naam voor hun blad gevonden. 
Het heet Humanusje van alles. Je moet er maar 
opkomen. En het geeft niet alleen een opsom-
ming van komende activiteiten en allerlei andere 
nuttige zaken, maar bevat in het nummer dat 
wij lazen ook een alleraardigste brief vanuit Ge-
nève van een echtpaar, dat vroeger tot de ge-
meenschap behoorde en nu iets over de ver-
houdingen in hun nieuwe woonplaats vertelt. 

Het bestuur van Utrecht heeft kans gezien 
op zeer korte termijn een herdenkingsbijeen-
komst naar aanleiding van de ramp bij Harme-
len te organiseren, die trof door stijl en waar-
digheid. Prof. dr. Brandt Corstius hield een 
sobere en indrukwekkende toespraak. 

We eindigen met Leiden, omdat we aan die 
gemeenschap wat hebben goed te maken. Niet 
ten onrechte voelen ze zich daar in deze ru-
briek verwaarloosd. Maar nu krijgen ze het vol-
le pond. Sedert enige tijd bezit men een jonge-
rengroep die onder zeer deskundige leiding dis-
kussieert over allerlei vraagstukken. De bedoe- 

ling is jonge mensen te helpen bij de opbouw 
van hun overtuiging. Er wordt geen reclame 
voor het humanisme gemaakt, ook kinderen van 
christelijke ouders zijn er bij betrokken. Dat is 
nu, wat hier en daar onder de titel „vormings-
onderwijs" in discussie is. Maar daarbij blijft 
het in Leiden niet. Men heeft er aan de bezin-
ningsbijeenkomsten een volstrekt nieuwe vorm 
gegeven, die zo de aandacht trekt, dat uit om-
liggende gemeenschappen de besturen zijn ko-
men kijken. En wie daartoe niet in de gelegen-
heid is verwijzen we naar het jan./febr.-nummer 
van Kader, waarin de voorzitter van de gemeen-
schap een uitvoerig artikel over dit experiment 
heeft geschreven. 

LaingieJag te ®eies„ gen 
Ja, weet u het nog? We hadden iets gehoord over 
een landdag, 	 ja de Landdag op He- 
melvaartsdag. 

Nu we hadden het goed gehoord, het gaat 
door, mensen, komen jullie ook? 

In Ommen was het best vorig jaar , en nu in 
Driebergen wordt het vast ook goed. Op Hemel-
vaartsdág dus allen naar „Het Grote Bos", 
Doorn (post Driebergen). 

De opening zal om 11 uur zijn, maar vanaf 
10 uur zijn we er, om ieder die komen wil te ver-
welkomen. Dus mensen een vol uur om vrien-
den en kennissen te begroeten en bij te praten. 

We stellen ons voor direkt na de opening op 
excursie te gaan. Er zal keus zijn uit verschillen-
de mogelijkheden zoals een tocht door het Leer-
sumse veld, waar de meeuwenbroedkolonies be-
zocht wouten (5/4 u. lopen), een bezoek aan het 
kasteel te Wijk bij Duurstede en de sluizen naar 
de Rijn (20 min. lopen), een bezoek aan de Evan-
gelische Broedergemeente (Hernhutters) te Zeist 
en mogelijk nog andere, dat hangt af van uw 
enthousiasme en van het aantal deelnemers. 

Voor slecht weer houden we een verrassing 
in petto. Om 13 u. eten we onze meegebrachte 
boterhammen. 

Daarna is er voor de kinderen een apart pro-
gramma en zullen de ouderen kunnen genieten 
van een voordracht en zang van Vox Humana. 

Voor degenen, die van verre komen, hebben 
we de officiële sluiting gedacht om 16 u. Daar-
na gaan we nog thee drinken en kan ieder zelf 
bepalen wanneer hij vertrekken wil, echter niet 
later dan 17 uur. 

Nadere mededelingen komen in het volgende 
nr. van „In en Om". Tot'ziens dus in „Het Grote 
Bos" op Hemelvaartsdag 31 mei. 

Nieuws uit de gewesten 
Hoewel het al achter de rug is, vermelden we 
toch, dat gewest Overijssel deze keer zijn studie-
dag in Almelo heeft gehouden. Ons H.B. lid, 
drs. de Vries, schoolpsycholoog in Enschede, 
heeft een inleiding gehouden over „De psycho-
logische zorg voor het leerplichtige kind". De 
gemeenschap Almelo heeft voor omlijsting ge-
zorgd in de vorm van- zang en declamatie. 

In hetzelfde gewest worden pogingen gedaan 
tot groepsvorming te komen in Nijverdal en 
Goor. In Emmeloord, waar al een werkgroep 
bestaat, konden na een voortreffelijke inleiding 
van dr. Schwantje uit Zwolle 11 nieuwe leden in-
geschreven worden. 

Utrecht/Het Gooi zit midden in de voorberei-
ding van de landdag op 31 mei in Driebergen. 
U leest er hierboven meer over. 

Het gewest Zuid-Holland-Noord houdt dit 
keer zijn studiedag in Leiden. Er komen nog na-
dere gegevens, terwijl we eveneens hopen in een 
volgend nummer de plannen van de andere ge-
westbesturen te kunnen aankondigen. Als ze ten-
minste ons er van op de hoogte stellen. 
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