
   

Kort verslag 
opkadereouferentie 

   

   

   

   

   

    

(In „De Stemvork", orgaan voor de sprekers 
van het Verbond verscheen enige tijd geleden 
een artikel over het Praktisch Humanisme van 
de hand van Mevr. D. Heroma-Meilink. Omdat 
we van mening zijn dat ieder lid van het Ver-
bond dit aangaat, laten we hieronder een deel 
van dit opstel volgen). 

ran het leven in de gemeenschappen zijn 
V voor een zeer groot deel de mogelijk-

heden van het Verbond afhankelijk — ac- 
tieve, levende gemeenschappen brengen 
mensen voort die niet schromen een stukje 
van de werkzaamheden mee aan te pakken. 
Tegelijkertijd vinden die mensen zelf in 
hun gemeenschap de stimulans die ze no-
dig hebben voor dit werk. 

De gemeenschappen zouden moeten 
vormen een hecht netwerk, waarop de 
vele landelijke raadslieden konden terug-
vallen, hetzij vanuit de arbeiderskampen 
of de militaire tehuizen, vanuit gevange-
nissen of sanatoria. Zij zouden zich moe-
ten weten gerugsteund door een organi-
satie die de hulpkrachten opbrengt, zon-
der welke dit zware werk van geestelijke 
verzorging haast niet is te verrichten. Een 
gemeenschap, die iets weet te bieden voor 
jonge militairen, die in een bezinnings-
bijeenkomst in een van de humanistische 
militaire tehuizen in aanraking kwamen 
met humanistische opvattingen. 

Ziekenbezoekers, die met de uit het 
sanatorium ontslagenen, die thuis nog 
moeten „nakuren", contact zoeken. Een 
lid, dat bereid is eens iets te doen voor 
een gezin van een arbeider in een kamp 
ver van huis, die zich zorgen maakt, om-
dat het thuis scheef dreigt te lopen. 

En weer een ander lid, dat — misschien 
het moeilijkste van al — bereid is een ont-
slagen delinquent de helpende hand te 
bieden bij zijn moeilijke wederaanpassing 
in de samenleving, waaruit hij langere of 
kortere tijd afwezig was. 

Hulptroepen van allerlei aard dus, die 
de gemeenschappen van het Verbond 
moeten kunnen leveren, wil het geestelijk 
verzorgingswerk op een stabiele basis 
staan. En dan rijst temidden van die 
„hulptroepen" al meteen de figuur van 
de plaatselijke geestelijke raadsman, die 

voor dit alles de centrale man moet zijn. 
De man, bij wie de draden voor deze ac-
tiviteiten samenkomen en die de verant-
woordelijkheid op zich neemt voor een 
plaatselijk zo goed mogelijke uitvoering 
ervan. Dat houdt natuurlijk in, dat hij in 
de eerste plaats de gemeenschap moet 
kennen en weten wat er voor mogelijk-
heden onder de leden schuilen. Verder dat 
hij de juiste vorm voor, de organisatie van 
het werk moet weten te vinden, samen-
werking met andere instanties — b.v. met 
Humanitas, waarmee deze praktische ac-
tiviteiten veel aanknopingspunten hebben 
—, tot stand weet te brengen en aan de 
scholing van b.v. ziekenhuisbezoekers lei-
ding kan geven. 

Maar dat alles geldt vooral de activiteit 
naar buiten, de dingen die men ziet en 
waarover we ook plegen te schrijven en 
te praten. Er is echter nog een heel ande-
re kant aan de arbeid van de plaatselijke 
geestelijke raadsman: dat is de vorming 
van de „afdeling" van het Humanistisch 
Verbond tot een werkelijke „gemeen-
schap". Ook in de eigen kring van onze 
leden is behoefte aan een raadsman, al 
bestaan er (en het is vaak verhelderend 
om die ook in een eventuele nabespreking 
aan de orde te stellen) ook wel reserves, 
juist in de eigen kring, tegen die figuur. 

De uitbouw van de eigen gemeenschap ' 
is een opdracht voor elk bestuur, waaraan 
vele facetten zijn. Contact met bejaarde 
leden, vriendenhulp in geval van ziekte, 
familiedagen, kinderWerk, huiskamerbij-
eenkomsten en nog talrijke andere moge-
lijkheden om de gemeenschappen van het 
Humanistisch Verbond te maken tot een 
plaats waar men zich thuis voelt, waar 
men in de dieptepunten van zijn leven een 
ruggesteun kan vinden en waar men de 
hoogtepunten in een vriendenkring kan 
beleven. 

Sprekend over praktisch humanisme 
kan men, wanneer men met de gemeen-
schapsvorming eindigt, daarover gemak-
kelijk een discussie ontketenen, die steeds 
de belangstelling heeft en ook voor de 
aanwezige bestuursleden vaak heel leer-
zaam is. Het hangt sterk af van de aan- 

Ruim veertig gewestelijke bestuurders en le-
den van het hoofdbestuur zijn op 1 en 2 fe-

bruari in „De Ark" bijeengeweest voor het half- 
jaarlijkse beraad. Twee onderwerpen zijn het 
voorwerp geweest van een uitvoerige discussie, 
n.l. de jongeren in het Humanistisch Verbond en 
de plaats van het zgn. culturele werk. Het eerste 
geschiedde in secties, aan de hand van een nota 
van het lid van de Humanistische Jongeren Ge-
meenschap Bosselaar, het tweede onderwerp 
werd op de zondagmorgen ingeleid door het lid 
van het hoofdbestuur Coenders, om vervolgens 
door de deelnemers te worden besproken. 

Voorzitter van Praag, die de conferentie leid-
de, ging in zijn openingswoord uitvoerig na, 
welke beleidsvragen thans het hoofdbestuur o.a. 
bezighouden. Hij besprak tevens de plaats van de 
gewesten in het organisatorische geheel van het 
Verbond, een plaats die nog lang niet voldoende 
wordt begrepen. Juist in gewestelijk verband zijn 
de gemeenschappen in staat taken te vervullen, 
waartoe ze dikwijls afzonderlijk niet in staat zijn. 
Het is daarom zo belangrijk, dat de voorzitters 
en secretarissen van de gewe§ten tweemaal per 
jaar met leden van hoofd- en dagelijks bestuur 
bijeen komen, om zich gezamenlijk te beraden 
over de problemen, waarvoor het Verbond is ge-
steld. 

De beide onderwerpen, waaraan de conferen-
tie in hoofdzaak was gewijd, werden uitvoerig 
besproken. Niemand zal verwacht hebben, dat 
nu voor de toekomst de te volgen koers vaststaat, 
het is echter zeer belangrijk, dat het topkader 
van het Verbond met deze problemen wordt ge-
confronteerd, en te pogen, dat ook in de ge-
meenschappen de discussie erover op gang komt. 
Vooral bij de vraag, hoe het Verbond meer aan-
trekkingskracht op de jongeren kan uitoefenen, 
is het nodig, dat het gesprek hierover samen met 
de jongeren in het Verbond gevoerd wordt. 

Ook het culturele werk bevindt zich nog veelal 
in het stadium van het experiment, hoewel uit 
de discussie wel bleek, dat ook in vele gemeen-
schappen de behoefte leeft, in het bijzonder de 
bezinningsbijeenkomsten een eigen stijl te ver-
lenen, door te trachten de toespraak te omlijsten 
door muziek, voordracht of zang. Aan te bevelen 
is, de gemeenschappen ook hierbij behulpzaam te 
zijn, niet in vorm van bindende voorschriften, 
maar door aanwijzingen die eigen vindingrijk-
heid kunnen stimuleren. 

In zijn slotwoord wees de voorzitter er nog 
eens op, dat deze bijeenkomsten ook hieraan 
hun waarde ontlenen, dat ze, zonder dat op elk 
probleem een antwoord gegeven wordt, de steeds 
toenemende betekenis van het moderne huma-
nisme wordt ingezien. Ons aller inspanning is 
nodig om iets te verwezenlijken van datgene, 
wat we ons hebben voorgenomen en wat van ons 
wordt verwacht, een tehuis te scheppen voor de 
buitenkerkelijken. Daarvoor onophoudelijk bezig 
te zijn, met alle vindingrijkheid en met alle vita-
liteit waarover we beschikken is de moeite 
waard. 

wezige leden op welk peil de vraagstuk-
ken worden bediscussieerd. Soms komt 
men terecht in zeer fundamentele be-
schouwingen over de kern van de geeste-
lijke verzorging, zoals die voortvloeit uit 
een humanistische mensbeschouwing. 
Soms ook komen allerlei problemen van 
maatschappelijk werk aan de orde en het 
is dan zaak de grensafbakening met de 
praktische activiteiten van het Verbond 
duidelijk te stellen. 
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Kandic aten 
1. Dr. J. P. van Praag, Voorburg, Voorzitter. 
2. Mr. Dr. H. J. Roethof, 's-Gravenhage, Onder-

voorzitter. 
3. B. J. Max, Amersfoort, Algemeen secretaris. 
4. W. C. Koppenberg, Hengelo-O, Penning-

meester. 
5. Dr. H. Bonger, Arnhem, Redacteur. 
6. Mejuffrouw J. J. Th. ten Broecke-Hoekstra, 

's-Gravenhage. 
7. J. Bijleveld, Heemstede. 
8. Drs. J. H. P. Colpa, Assen. 
9. Dr. A. L. Constandse, Haarlem. 

10. W. Coenders, Deventer. 
11. Th. M. van Erp, 's-Gravenhage. 
12. Mevrouw D. Heroma-Meilink, Amstelveen. 
13. Dr. E. Nordlohne, Amsterdam. 
14. W. A. van Opijnen, Hengelo-O. 
15. Dr. D. H. Prins, 's-Gravenhage. 
16. Dr. B. W. Schaper, Amsterdam. 
17. Mevrouw H. Singer-Dekker, Rijswijk-Z.H. 
18. Prof. Dr. G. Stuiveling, Hilversum. 
19. Mevrouw A. C. Terpstra-Heinrich, Amster-

dam. 
20. Mevrouw A. Treurniet-Wiersma, 's-Graven-

hage. 
21. Prof. Dr. L. G. van der Wal, Delft. 

Het Hoofdbestuur merkt nog op, dat door 
ziekte de Heer Kwee zich genoodzaakt zag zich 
geheel terug te trekken. Voorts dat door benoe-
ming van de Heer Polet als bezoldigd functio-
naris van het Verbond (de Heer Smid zal bin-
nenkort de dienst van het H.V. om persoonlijke 
redenen verlaten) deze zich niet meer kandidaat 
heeft gesteld. 

Hierdoor zag het H. B. zich genoodzaakt, een 
nieuwe voordracht te maken, waarmede de voor-
gaande is komen te vervallen. 

Kandidaten 
Financiële Commissie 

1. J. Postma, Hilversum, (aftredend 1959). 
2. C. Vermeulen, Utrecht (aftredend 1960). 
3. Mevrouw H. Meyer-v. Praag, Amsterdam (af-

tredend 1961). 

Kort Verslag 
van de hoofdbestuursvergadering op 25 januari 
1958 in Utrecht. 

Wegens afwezigheid van voorzitter van Praag 
werd de bijeenkomst geleid door de secretaris 
Max. Notulen en ingekomen stukken werden 
afgedaan, waarna het financieel verslag en het 
jaarverslag 1957 uitvoerig werden besproken. 
De penningmeester' Koppenberg gaf enkele toe-
lichtingen op het financieel verslag, waarna dit 
werd goedgekeurd. Ook het ontwerp-jaarverslag 
werd aanvaard, nadat enkele redactionele wijzi-
gingen waren aangebracht. De begroting 1958 
werd eveneens behandeld en geaccepteerd. Een 
uitvoerige bespreking vond plaats over een nota 
over het buitenkerkelijke verzorgingswerk on-
der gedetineerden, welke nota door drs. van 
Wieringen als medewerker van het Humanis-
tisch Instituut voor Sociaal Onderzoek (H.I.S.0.) 
was samengesteld. De raadsman voor dit werk, 
Pols, gaf een aantal aanvullingen en een toelich-
ting. Er zal nog nader worden besloten, of de 
nota voor ruimere publicatie gebruikt wordt. Een 
voorstel van de gemeenschappen Rotterdam, 
Schiedam en Vlaardingen over een door deze 
gemeenschappen wenselijk geachte wijziging van 
het reglement der gewesten werd naar het Dage 
lijks Bestuur terugverwezen, teneinde met de be-
treffende gemeenschappen nader contact op te 
nemen.. 

TH. W. POLET, org.-secretaris  

Na de opening worden de notulen en ingeko-
men stukken behandeld en de wijzigin-

gen in het rapport Rassenproblemen uitvoerig 
besproken. In de kandidaatstelling voor het 
hoofdbestuur komen enkele wijzigingen in ver-
band met het zich terugtrekken van enige leden. 
Het hoofdbestuur besloot de functie van organi-
satiesecretaris te bezoldigen en benoemde hier-
voor Polet. Enkele herbenoemingen van raads-
lieden werden eveneens goedgekeurd. 

Voorstellen van gemeenschappen voor het 
congres werden besproken en van een pre-ad-
vies voorzien. Het rapport van de commissie 
Studiemogelijkheden werd aan de hand van het 
gewijzigde ontwerp in bespreking gebracht en 
behandeld. De eindredactie is nu binnenkort te 
verwachten. 

De nota van, de hand van Boesjes over de hu- 

PROGRAMMA 

Zaterdag 19 april 

14.30 uur Ontvangst door het 
Gemeentebestuur. 

15.00-16.00 Ontvangst en inschrij- 
ving. 

16.00-18.30 le zitting. 
18.30-19.30 Pauze. 
19.30-21.30 2e zitting. 
21.30-22.30 Cultureel programma. 

Zondag 20 april 

10.00-10.15 Muz. omlijsting. 
10.15-12.30 3e zitting. 
12.30-14.30 Maaltijd 
14.34-17.00 4e zitting. 

manistische studentenorganisatie de S.V.H.G. 
moest in verband met het vergevorderde uur tot 
de volgende bijeenkomst worden uitgesteld. 

TH. W. POLET, ORG.-SECRETARIS. 

Weekeinde voor Kampleiders 

De Buitenwerkcommissie deelt mede, dat op 
26 én 27 april a.s. te Amersfoort in de 

Jeugdherberg „De Grasheuvel" een weekeinde 
wordt georganiseerd voor kampleiders, ass. lei-
ders en anderen, die betrokken zijn bij het bui-
tenwerk van het Verbond. Ook zij, die belang-
stelling voor dit werk hebben kunnen deze bij-
eenkomst bijwonen. Belangstellenden wordt 
verzocht zich te wenden tot de Buitenwerkcom-
missie p/a Centraal Bureau van het Humanis-
tisch Verbond, Oudegracht 152 te Utrecht, of 
tot de secretaris J. J. Smid, Erasmusweg 152 te 
Den Haag. 

Voor niet-afgevaardigden: 

Door middel van briefkaart. 

AGENDA 

I. Opening. 
II. 1 Mededelingen. 

2 Notulen congres '57. 
III. 1 Jaarverslag secretaris. 

2 Jaarverslag penningmeester. 
IV. Voorstellen. 
V. Openbare bijeenkomst. 

Dr. J. P. van Praag: Het is (le 
moeite waard. 
Mevrouw D. Heroma-Meilink: 
Een betere wereld voor onze kin-
deren. 
Mr. Dr. H. J. Roethof: Een uit-
zicht voor jonge mensen. 
Prof. Dr. G. Stuiveling: De mens 
van vandaag maakt de wereld 
van morgen. 

VI. Begroting 1958. 
VII. 1. Verkiezing Hoofdbestuur. 

2. Verkiezing Financiële com-
missie. 

VIII. Bestuursoverdracht. 
IX. Rondvraag. 
X. Sluiting. 

15 maart 1958 

oofdbestuur 	Kort Verslag 

Congres 1958 
19 en 20 april te WAGENINGEN 

Voor gemeenschaps afgevaardigden: 
Door middel van speciale aanmeldings-
kaart annex geloofsbrief, die ieder ge-
meenschapssecretariaat wordt toege-
zonden. 
Voor beide categorieën geldt: 
Logies bij geestverwanten is mogelijk. 
Kosten van de niet-verplichte lunch op zondag bedragen f 4,60 inclusief. 
Betaling kosten dient tegelijk met de aanmelding te geschieden en wel op boven-
genoemde postrekening, 
De aanmelding kan geschieden bij bovenvermeld adres te Wageningen, uiterlijk 
1 april a.s. 
Ook zij, die niet in Wageningen logeren, dienen zich te melden. 

Secretaris organisatie-comité: Dr. J. de Tempe, Prunusstraat 8, Wageningen. 
tel. K 8370-3541 (alleen tijdens kantooruren). Postrekening no. '53.19.56 t.n.v. 
Hum. Verbond, Gem. Wageningen. 

Wijze van aanmelding: 



Het congres, enz. 

besluit het huishoudelijk reglement art. 2 te 
te wijzigen als volgt: 
1. Het hoofdbestuur is samengesteld uit: een 

voorzitter, een onder-voorzitter, een alge-
meen secretaris, een organisatie-secretaris, 
een penningmeester, vertegenwoordigers der 
gewesten en andere leden. 

2. Het hoofdbestuur wordt terzijde gestaan 
door een raad van advies, bestaande uit de 
leiding van het PraktiSch Humanisme en 
andere, door het H.B. te benoemen leden. 

Voorts Artikel 5, lid I. te lezen als volgt: 
Het hoofdbestuur wordt als regel door de 
voorzitter eens per twee maanden bij elkaar 
geroepen, waarnaast het dagelijks'bestuur ook 
eens per twee maanden met de raad van advies 
bij elkaar komt. 

(Brunssum) 

Congrevoorslellen van de gemeenschappen 

Toelichting. 
Sinds enkele jaren is het secretariaat gesplitst, 

en het is noodzakelijk dat de organisatie-secre-
taris veel meer contact heeft met mensen, die in 
het organisatiewerk zitten en blijven. 

Er zal hierdoor een veel beter contact komen 
tussen leden, bestuurders en hoofdbestuur. Er 
behoeft dan geen H.B.-er vertegenwoordiger te 
zijn in de gewesten en ook geen contactman naar 
de gemeenschappen te reizen. 

Pre-advies hoofdbestuur: De huidige praktijk is 

dat de leden van het hoofdbestuur worden ge- 
kozen naar speciale deskundigheid, organisato- 
rische ervaring en geografische spreiding. Dit 
systeem werkt bevredigend. Het zou onmogelijk 
worden door de vertegenwoordigers der gewes- 
ten als zodanig in het hoofdbestuur op te nemen, 
of het hoofdbestuur zou onpraktisch groot moe-
ten worden. Voorts is het contact met de vaste 
adviescommissie ook thans hecht en vruchtbaar, 
in het bijzonder met die van het praktisch hu-
manisme. Het voorstel zou in dit opzicht geen 
verbetering brengen, maar wel een veel energie 
vergende organisatorische rompslomp. Opge-
merkt wordt nog dat het hoofdbestuur in feite 
eenmaal per maand vergadert en het dagelijks 
bestuur wekelijks. Verder kan het contact met 

de 
gemeenschappen niet vervangen worden door 

gewestvertegenwoordigers in het hoofdbestuur. 
Mede tot dit doel is ter vervanging van Smid, 
die om particuliere redenen de H.V.-dienst ver-
laat, Polet benoemd als bezoldigd organisatie-
secretaris. Bovendien zal de vertegenwoordiging 
van het hoofdbestuur bij' de gewesten gehand-
haafd blijven. Dit alles in aanmerking genomen 
heeft het hoofdbestuur ernstig bezwaar tegen dit 

Voorstel en meent het de aanneming ervan met 

klem te moeten ontraden. 

4  Het congres, enz. 
geeft het hoofdbestuur opdracht op het vol-
gend congres te komen met een voorstel tot 
wijziging van statuten en reglementen, zodat 
in het vervolg slechts om het jaar huishoude-
lijk gecongresseerd behoeft te worden, telkens 
te beslissen door het congres. 
In de tussenliggende jaren kan dan een grote 
studieconferentie of een demonstratieve bij-
eenkomst worden gehouden. (Amsterdam) 

Toelichting: 

In 
de praktijk van het Vdeerbondsw elkens wekt 

 

een jaar een te korte perio om t
er 

de vee
l tijd en energie kostende voorbereiding 

voor een jaarlijks huishoudelijk congres te tref-
fen, zodat de mogelijkheid geopend dient te 
worden dat het congres beslist, niet over één 
maar over twee jaar voor de behandeling van 

huishoudelijke zaken bijeen 
	

moeten worden 
te komen; in dit ge-

val zal een begroting voor 2 jaren  
opgesteld en aangenomen. 

Wel meent de federatieve gemeenschap Am-
sterdam, dat een jaarlijkse bijeenkomst van vele 
leden uit alle gemeenschappen in het land van 
grote betekenis is, zodat in de jaren dat geen 
huishoudelijk congres plaats vindt, een ander 
program voor een landelijke bijeenkomst moet 
worden opgesteld. 

Pre-advies hoofdbestuur: De reeds lang be-
staande gedachte van twee-jaarlijkse congressen 
komt langzamerhand binnen het bereik der mo-
gelijkheden, naarmate minder ingrijpende ver-
anderingen van jaar tot jaar te verwachten zijn. 
Het reglement is er reeds grotendeels op inge-
steld. Aan het slot van het hoofdbestuursvoor-
stel inzake artikel 19 is tot dit doel nog een 
wijziging voorgesteld. Bij nader inzien dienen 
bovendien nog de volgende wijzigingen te wor-
den aangebracht: 

Artikel 3: De hoofdbestuursleden worden voor 
de periode tussen twee huishoudelijke congressen 
door het congres gekozen... enz. 

Artikel 11: De secretaris brengt het verslag 
uit bedoeld in artikel 8 lid 1 der statuten ... enz. 

Artikel 12 lid 1 reg. 3 schrappen: „jaarlijks" 
en reg. 5 schrappen „telkeu jare". (Zie ook voor-
stel artikel' 19). 

Artikel 14: De hoofdredacteur(en) van de 
door het Verbond uit te geven periodieken 
wor(dt)(den) door het congres in functie gekozen 
voor de periode tussen twee huishoudelijke con-
gressen ....enz. 

Niettemin moet opgemerkt worden dat in 1959 
een congres gehouden zal moeten worden omdat 
de begroting voor één jaar is opgesteld en ook 
overigens niet op een periode van twee jaar ge-
rekend is. Voorts zal in totaal alleen van werk-
en geldbesparing sprake zijn, indien geen studie-
conferenties of demonátratieve congressen wor-
den gehouden in de jaren dat er geen huishoude-
lijke congressen zijn. Deze immers eisen ten-
minste zoveel voorbereidend werk en middelen. 
Overigens moet betwijfeld worden of zij dezelfde 
betekenis hebben voor de deelnemers. 

Samenvattend wordt in overweging gegeven 
in bovenstaande zin te besluiten en het hoofdbe-
stuur te machtigen congressen of andere lande-
lijke bijeenkomsten binnen het raam van sta-
tuten en reglementen naar behoefte bijeen te 
roepen. 

g.  Het congres, enz. 

verontrust door het grote aantal leden, dat 
niet geabonneerd is op „Mens en Wereld", 
vraagt het hoofdbestuur een enquête te houden 
onder deze leden omtrent de redenen waar-
om zij deze uitgave niet steunen. Het con-
gres nodigt het hoofdbestuur uit daarna de 
stappen te nemen, waar de uitkomst van 
deze enquête de wenselijkheid van zal heb-
ben aangetoond. 

(Amsterdam) 
Toelichting: 

De ledenvergadering van de federatieve ge-
meenschap Amsterdam staat op het standpunt, 
dat het gewenst is dat alle leden van het Huma-
nistisch Verbond een orgaan als „Mens en 
Wereld" ontvangen. Vanzelfsprekend is daar-
voor nodig, dat de leden daar ook prijs op stel-
len. Om te onderzoeken, hoe de voorwaarden 
daartoe zo groot mogelijk kunnen worden ge-
maakt, acht zij de voorbereiding door middel 
van een deskundig opgezette enquête noodza-
kelijk. 

Pre-advies hoofdbestuur: Van dit voorstel 
schijnt weinig nut te verwachten in verhouding 
tot de kosten en het werk. Aan de begroting zou 
f 500,— toegevoegd moeten worden voor een des-
kundige voorbereiding van de enquête; de ge-
meenschappen zouden bereid gevonden moeten 
worden de enquête uit te voeren en te verwerken. 
Aanneming van dit voorstel wordt ontraden. 

Zomerprogramma 1958 

Hum. Verbond: 

FAMILIEKAMPEN: 

a. „De Ark" Nunspeet. 
le fam. kamp 19-26 juli. Leiding: wordt nog 
bekend gemaakt. 
2e fam. kamp 26 juli-3 aug. Leiding: fam. H. 
Sleeboom te Den Haag. 
3e fam. kamp 3 aug.-9 aug. Leiding: fam. W. 
Holtkamp Jr., Groningen. 
De namen van de kinderleiders worden later 
bekend gemaakt. 
Prijzen: Volwassenen f 49,50. Kinderen 0-5 
jaar f 28,50; kinderen 6-10 jaar: f 40,—. 

Met de aanmelding gaat het erg hard! 
Wilt U niet teleurgesteld worden, wacht U dan 
niet te lang! 

b. Familie tentenkamp te Nieuwvliet (Zw. Vlaan-
deren). 
Leiding: Drs. G. F. Makkink (bioloog) en 
echtgenote te Bennekom. 
Tijd: 19 juli-2 augustus (14 dagen). 
Overnachten in degelijke 4 á 6 pers. tenten, 
voorzien van grondzeilen en strozakken. Het 
kamp wordt gehouden in een goed beschutte 
boomgaard van de boerderij „Boslust" en ligt 
ongeveer een kwartier lopen van het strand. 
We hebben verder beschikking over een re-
creatietent (voor het eten en avondbijeenkom-
sten) en over de landbouwschuur, waarin dé 
kinderen bij regen mogen spelen. Uitstapjes 
per fiets naar België (Brugge, Damme, Knocke 
enz.) en Walchefen (Veere, Middelburg, Dom-
burg enz.) Door onze Belgische vrienden zal 
aan dit kamp worden meegewerkt in de vorm 
van een lezing over Brugge, leiding bij excur-
sies en een muziekavond. Er is in de omgeving 
het natuurreservaat „Het Zwin", met een rijke 
flora en fauna (zéér veel vogels) en interessan-
te vegetatie. 
Ook voor dit kamp is al een behoorlijke aan-
melding binnen. 
Prijzen: Volwassenen: f 60,—, kinderen 0-6 j.: 
f 30,—, kinderen 6-10 j.: f 40,—. 

c. Familiekamp te. Godinne (B.). 
Leiding: fam. H. F. Mulder te Velsen N. 
Tijd: 16-30 aug. (14 dagen). 
Verblijf in gezinskamers van het Natuurvrien-
denhuis „Vallée de la Meuse" te Godinne, 
gelegen tussen Namen en Dinant in de Ar-
dennen. Het huis ligt in een prachtige omge-
ving in de Maasvallei. Gelegenheid tot het 
maken van schitterende uitstapjes in de om-
geving en wandelen in de directe omgeving. 
Prijzen: Volwassenen: f 140,—; kinderen: 0-11 
jaar f 100,—; kinderen 12-16 jaar: f 120,—. 

Dit zijn voorlopige maxirnuinprijzen. Bij vol-
doende deelname is het mogelijk, dat reductie 
kan worden gegeven. De reis zal zo mogelijk 
per bus worden gemaakt, waardoor de reis-
kosten belangrijk lager zullen worden. In de 
genoemde prijzen zijn de kosten van de reis 
en van uitstapjes in de omgeving niet inbegre-
pen. Max. aantal deelnemers: 42. 

(Slot op volgende pagina) 

3 
15 maart 1958 



GEHCORD EN GELEZEN 
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(Vervolg van vorige pagina) 

KINDERKAMPEN: 

a. Bennekom. 
Leiding: fam. W. A. van Opijnen (oom Jim en 
tante Tine), hoofdleiding. Olga Radowitch en 
Jaap Bijleveld, assistent-leiders. 	• 
Tijd: 9-16 augustus. 
Plaats: Kampeercentrum „De Dikkenberg" te 
Bennekom. 
Zeer goede outillage in het kampeercentrum, 
mooie gelegenheid tot het maken van uit- 
stapjes in de omgeving. 
Leeftijd: 13 t.m. 15 jaar. 
Prijs: f 32,50. 

b. Elspeet. 
Leiding: fam. G. Hillmann (oom Gerrit en 
tante Door), hoofdleiding. Nynke Bouma en 
Paul Lambeck (assistent-leiders). 
Tijd: 19-26 juli. 
Plaats: Het kamp wordt gehouden in „De 
Korenbloem", een tot kamphuis omgebouwde 
Veluwse boerderij. Prachtige omgeving van 
bos en hei. 
Prijs: f 36,—. 
Leeftijd: 7 t.m. 12 jaar. 

„De Ark" te Nunspeet. 
c. le kamp 9-16 augustus. 

Leiding: H. F. van de Wateren, (oom Henk, 
volksdansexpert) Overveen. Zelfde assistent- 
leiders als in 1957. 
Leeftijd: 8 t.m. 13 jaar. 
Prijs: f 36,—. 

d. 2e kamp 16-23 augustus. 
Leiding: J. C. Huis, sportleider, Den Haag. 
Zelfde leeftijd, zelfde prijs als eerste kamp. 

PAAS- EN PINKSTERKAMPEN „DE ARK" 
Paaskamp „De Ark" te Nunspeet. 
Leiding: fam. F. C. v. d. Wielen te Blaricum. 
Tijd: 5-7 april. 
Prijs: Volwassenen f 17,—; kinderen t.m. 10 jaar: 
f 14,—. 

Het Paaskamp is bijna volgeboekt. Wie hier nog 
wil deelnemen zal zich moeten haasten! 

Pinksterkamp „De Ark" te Nunspeet. 
Leiding: Nog niet bekend. 
Tijd: 24-26 mei. 
Prijs: Volwassenen f 17,—, kinderen t.m. 10 jaar 
f 14,—. 

BEJAARDENKAMP „DE ARK" 
Tijd: 14-21 juni 1958. 
Leiding: wordt nog bekend gemaakt. 
Prijs: ƒ 35,—. 
Dit kamp biedt aan de Gemeenschappen een 
mooie gelegenheid een enkele voor het Verbond 
verdienstelijke bejaarde een prettige week te 
bezorgen. Penningmeesters hiervoor aandacht! 
Voor de kampen die op „De Ark" te Nunspeet 
worden gehouden dient U zich op te geven 
rechtstreeks aan het Humanistisch Vakantie- en 
Conferentiecentrum „De Ark", Belvédèrelaan 14, 
Nunspeet (tel. 03412-2404) en voor alle overige 
H.V.-kampen aan het Centraal Bureau van het 
Humanistisch Verbond, Oude Gracht 152, 
Utrecht (tel. 030-10163). Verzoeke op Uw enve-
loppe in de linker bovenhoek te vermelden 
„Kampen 1958" (ook bij verdere correspon-
dentie). 

Hum. Jongeren Gemeenschap: 
Tijd: 2-10/8 1958. 
Plaats: Malmédy (B.) tentenkamp. 
Leiding: nog niet bekend. 
Prijs: ƒ 35,—. 
Opgave bij mevr. T. v. Opijnen-Van Hoorn, 
Venusstraat 108, Hengelo (0.). 

In een uitvoerige circulaire licht het be-
stuur van Amsterdam/Slotermeer zijn 
plan toe, om door een forum van jonge-
ren vragen te laten beantwoorden van 
ouderen. Als het geslaagd is, zal het on-
getwijfeld bijdragen tot beter begrip van 
de verschillende generaties. En misschien 
leren we er ook van, hoe we ons werk 
voor jongeren aantrekkelijker kunnen ma-
ken. 

Het kan ook anders, dachten ze in 
Eindhoven, en ze begonnen het nieuwe 
jaar met een gemeenschappelijke brood-
maaltijd, een causerie van de filmcriticus 
H. Wielek en een film. Dat was een goede 
start. 

Nieuwe-Niedorp heeft zijn programma 
voor het jaar 1958 al vastgesteld. Ze 
zijn daar n.l. gestart met een groepsge-
sprek over de vraag „Hoe verbreiden 
wij het humanisme" met Schonk als in-
leider. Nu nog een paar huisbezoekers 
en je zult versteld staan. 

Hum. Jeugd Beweging: 

Tijd: 12-19/7 1958 en 19-26/7 1958. 
Plaats: beide kampen in Hooghalen (Dr.) 
Prijs: f 25,— per persoon. Leeftijd 15-22 jaar. 
Leiding: Kampraad van deelnemers met advies 
kampmentor. 

In voorbereiding is kamp in Renesse (Schou-
wen). 
Tijd: 16-23/8 1958. 
Zelfde leiding, prijs en leeftijd. Opgave voor 
deze kampen bij: 0. Lambeck, Graaf Aelbrecht-
laan 45, Amstelveen. 

Studenten Vereniging op Hum. Grondslag: 

Drie TENTENKAMPEN voor Middelbare scho-
lieren. 

Tijd: 26/7-3/8 1958. 
Plaats: Malmédy, België; tentenkamp. 
Prijs: f 65,—, reis Amsterdam tot kampeerterrein 
inbegrepen. 
Toegankelijk voor middelbare scholieren van 
15 tot en met 19 jaar. 
Leiding: studenten. 

Tijd: 19-26/8 1958. 
Plaats: Vorden, tentenkamp. 
Prijs: f 35,—. 
Bestemd voor middelbare scholieren van 12 tot 
en met 15 jaar. Fietsen meebrengen voor het 
maken van kastelentochten. 
Leiding: studenten. 

Novietenkamp 26/8-2/9. 
Plaats: Vorden, tentenkamp. 
Prijs: f 40,—. 

Dit jaar voor het eerst een speciaal kamp voor  
aankomende studenten en wie kan jullie beter 
inlichten over het „studentenleven" dan stu-
denten. 
Fietsen meebrengen, want behalve praten gaan 
wij ook de omgeving verkennen. 
Opgave en nadere inlichtingen voor deze drie 
kampen te verkrijgen bij mej. M. I. E. Oestrei-
cher, (schoolkampen-commissie), Dinteistraat 
98 I, Amsterdam-Z. 

Nunspeet heeft weer eens geprofiteerd 
van het feit, dat „De Ark" er is gevestigd 
en dat de zoon van het echtpaar Dimmen-
daal heeft bewezen een knap fotograaf 
te zijn. Op de nieuwjaarsbijeenkomst, in 
ons conferentieoord, heeft hij zijn prach-
tige kleurendia's vertoond. Daar kunnen 
ook anderen van genieten, laat men zich 
maar eens tot de Buitenwerk-commissie 
p/a Centraal Bureau wenden. 

Wageningen, als altijd actief, heeft met 
gebruik van de door het Centraal Bureau 
beschikbaar gestelde gesprekscursus, het 
nieuwe jaar meteen goed ingezet. De le-
denwerving heeft daar bovendien ook zo-
den aan de dijk gezet. Met 9 % méér leden 
kunnen ze hét jaar afsluiten. Minder pret-
tig is, dat twee van de ijverigste bestuurs-
leden, Mej. Hoesbergen en de heer de 
Tempe, niet meer herkiesbaar zijn. Ook 
van deze kant nog eens extra bedankt 
voor het belangrijke werk. 

Gelukkig, het is er toch niet van ge-
komen. Apeldoorn is er in geslaagd het 
orgaan te laten herleven. Ook hier houdt 
men onder de leden een enquête, terwijl 
ook het groepsgesprek weer op de agen-
da voorkomt. Resultaat, 6 nieuwe leden. 

Ook Leeuwarden schrijft regelmatig 
nieuwe leden in, maar ook daar komen 
ze niet vanzelf. Een speciale propaganda-
groep gaat er óp uit en met succes. 

Gouda kwam met een zeer prettig be-
richt. Nadat de groei een hele tijd had 
stilgestaan, slaagde men er met wat moei-
te in, 17 nieuwe leden in te schrijven. Als 
nog meer leden meewerkten zou er nog 
meer winst te boeken zijn. 

In Emmen werd opgewekt het feit her-
dacht, dat deze gemeenschap 10 jaar be-
stond. Als geschenk vraagt het bestuur 
nieuwe leden, en als ieder meewerkt, kan 
in deze zich uitbreidende gemeente aan 
deze wens wel worden voldaan. Succes 
voor de volgende tien jaren. 

En tenslotte, van het Noorden naar het 
Zuiden. Heerlen wordt weer een afzon-
derlijke gemeenschap, na enige jaren met 
Brunssum één geheel te hebben gevormd. 
Houen zo, we kunnen daar best wat hu-
manisten gebruiken. Maar makkelijk heb-
ben ze het er niet, hoewel steeds meer 
sprekers gaan ontdekken, dat de Neder-
landse Spoorwegen ook met hun tijd zijn 
meegegaan. 

liet MV. heeft ook 
Uw hulp nodig! 
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