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Wie zich afvraagt, welk verschijnsel de wereld-
geschiedenis sinds 1945 heeft bepaald, kan geen 
ander antwoord geven, dan de tegenstelling Rus-
land—Amerika. Laten we geen verstoppertje 
spelen; ons aller bestaan hangt af van de vraag 
of een derde wereldoorlog — en dus de atoom-
bom — vermijdbaar is. Maar het leven is geen 
enkelvoudige zaak, het wordt nooit beheerst 
door maar één kracht, het ontwikkelt zich niet 
rechtlijnig. Zelfs is er geen zekerheid dat een 
later geslacht onze omstandigheden precies zo 
beoordeelt als wij. Indien er vrede komt, duur-
zame vrede, zal men over vijftig jaar nauwelijks 
kunnen begrijpen waarom wij ons zo bedreigd 
hebben gevoeld. Dan zal men niet de atoom-
bom, maar het einde van het kolonialisme als 
het meest wezenlijke zien van ons tijdperk. En 
daarmee de opheffing van een van de funda-
mentele tegenstellingen binnen de mensheid: 
blank-niet blank. 

Men moet echter nog verder gaan, want ook 
de maatschappelijke tegenstellingen zijn bezig 
te verdwijnen. De verschillen krijgen steeds dui-
delijker het karakter van persoonlijke verschil-
len, samenhangende met iemands aanleg, be-
gaafdheid, scholing en prestatie. Een samenle-
ving met gelijke kansen voor iedereen is op 
komst. 

In dit beeld van het verdwijnen der oude 
voorrechten, past ook de opkomst van het mo- 

op zijn vergadering van 27 mei de door het con-
gres opgeworpen vragen. Een bijzonder woord 
van welkom werd door de voorzitter gericht tot 
de nieuwgekozen H.B.-leden. Met genoegen 
werd vernomen dat ook in Het Vrije Volk win 
of meer regelmatig een rubriek over het huffia-
nisme zal verschijnen, waarvan de verzorging 
door het 	Dr. Bonger zal geschieden. 

Naar aanleiding van de notulen over de ge-
houden 5e bijeenkomst van de Raad van Advies 
ontspon zich over de bedoeling van deze •raad 
een discussie, waarbij de voorzitter nog eens in 
het kort de verkregen resultaten memoreerde. 
Het jaarverslag van de Internationale werd be-
sproken, waarbij enkele leden de wens uitten, 
dat ook in de gemeenschappen meer over het 
internationale werk bekend zal worden gemaakt. 

De samenstelling van de verschillende com-
missies werd met enige wijzigingen goedgekeurd 
evenals het datumschema voor 1961/1962. Bij 
de reeds bestaande commissies is een nieuwe 
gevoegd, voor „public affairs", waarin leden uit  

derne humanisme, dat zich verzet tegen de 
pretenties van godsdienst en kerk, en de men-
selijke mogelijkheden en waarde-oordelen cen-
traal stelt. Men moet zich goed rekenschap ge-
ven van de buitengewone betekenis van deze 
eenvoudige idee. Zij immers betekent niet min-
der dan de volstrekte doorbraak door alle ver-
ouderde scheidingen: stand, of staat, of ras, of 
geloof. Want zij betekent, dat het uitsluitend 
aankomt op de mens als zodanig. 
• In de geestelijke strijd, die onze wereld te zien 
geeft, is de humanistische bewustwording zeker 
niet de kleinste faktor. Wie de toestand van 
vóór 1940 nog uit ervaring kent, weet ook het 
enorme verschil. Wat toen nog mogelijkheid 
was, is werkelijkheid geworden, een werkelijk-
heid, die veel dieper gaat dan de betrekkelijk 
kleine organisatie van het Humanistisch Ver-
bond. Daar is het bewust en aktief aanwezig, 
wat in veel wijdere kring half-bewust en passief 
plaats vindt. Daar komt alles in een brandpunt 
samen, wat als uiteenlopende stralen de wereld 
verlicht: 

Na vijftien jaar georganiseerd humanisme 
konstateren wij, dat dit eenvoudig niet meer valt 
weg te denken uit ons volksbestaan, uit het be-
staan van de mensheid: het is sindsdien een 
internationale zaak geworden! 	G. St. 
(Overgenomen uit het blad van de gemeenschap 
Hilversum) 

verschillende politieke groeperingen zitting zul-
len nemen. De benoeming van enkele plaatse-
lijke geestelijke raadslieden werd bekrachtigd. 

Hierna werd een nota van het D.B. besproken 
over de 'subsidie kerkebouw. Over dit onder-
werp heerst in het Verbond geen eensgezinde 
mening, het is ook niet nodig en gewenst dat het 
Verbond zich hierover uitspreekt en een bepaald 
standpunt formuleert. Mocht er evenwel een 
wet komen tot regeling van de subsidie, dan 
dient duidelijk te worden gemaakt dat ook ge-
nootschappen op geestelijke grondslag in aan-
merking dienen te komen, terwijl in „Mens en 
Wereld" er opnieuw aandacht aan besteed zal 
worden. 

Na een dankwoord van de voorzitter voor 
het ontvangen geschenk bij zijn 50e verjaardag 
werd de bijeenkomst gesloten. 

In de vergadering van 24 juni nam het H.B. 
met voldoening kennis van het feit dat het 
ledental, zij het langzaam, nog steeds vooruit 
gaat. Mede naar aanleiding van een nota van  

Het jaarverslag van deze stichting over 1960 
is verschenen. Daarin lazen wij o.a.: 

De normale werkzaamheden van het Cen-
trum, het uitwisselen van gegevens tussen de 
humanistische organisaties, het secretariaat van 
het Humanistisch Instituut voor Sociaal Onder-
zoek, de Pers- en Documentatiedienst werden 
in 1960 zonder moeilijkheden of stagnatie 
voortgezet. 

Het Humanistisch Instituut voor Sociaal On-
derzoek (H.I.S.O.) maakte goede vorderingen 
met het onderzoek naar de aard van de bui-
tenkerkelijkheid en het proces van de ontkerke-
lijking in Nederland. In januari werd daarvoor 
o.a. door de Nederlandse Stichting voor Sta-
tistiek een proefenquête gehouden, terwijl in 
maart 1927 personen van 23 jaar en ouder als 
steekproef geënqueteerd werden. 

Er verschenen 11 nummers van het blad van 
de Pers- en Documentatiedienst, terwijl door het 
hoofd van de dienst vier maal een nieuws-
praatje voor de Wereldomroep verzorgd werd. 
Verschillende grote bladen gaan er toe over 
nieuws uit de humanistische wereld regelmatig 
op te nemen, of daarvoor een speciale rubriek 
in te stellen. 

In enkele plaatsen in Nederland werd een 
proef genomen met het uitnodigen tot een ge-
sprek van een aantal niet bij humanistische 
organisaties 	aangesloten • buitenkerkelijken, 
voornamelijk behorend tot het industriële hogere 
en middenkader. Op deze bijeenkomsten, waar 
op een goed niveau en met grote ernst gediscus-
sieerd werd, kwam de wens naar voren, deze 
voort te zetten, waarvoor inmiddels plannen 
ontwikkeld werden. 

Bij het Centrum zijn aangesloten Humanitas, 
het Humanistisch Verbond, de Stichting Bu-
reaux voor Levens_ en Gezinsmoeilijkheden, de 
Humanistische Stichting Huisvesting Bejaarden, 
het Humanistisch Thóisfront, de Weezenkas en 
de Humanistische Werkgemeenschap in de Par-
tij van de Arbeid. 

Vakantie Centraal Bureau 

In verband met de vakanties is het Centraal 
Bureau van het Verbond van 22 juli tot en met 
5 augusius 1961 gesloten. 

het D.B. over een actie om belangstellenden 
meer bij het werk van het Verbond te betrek-
ken, werd uitvoerig over de huidige situatie 
gesproken. Het D.B. kreeg machtiging 'verder 
te gaan met de voorbereiding. 

Het H.B. nam kennis van de stichtingsactie 
voor de op te richten Humanistische Corres-
pondentiekring voor Huwelijkscontacten. Alle 
voorbereidingen zijn nu afgesloten, een folder 
is gereed, zodat het werk thans kan beginnen. 
Naar aanleiding van een ontijdige publikatie in 
een weekblad zijn inmiddels al honderden aan-
vragen binnen gekomen. 

Het jaarverslag over 1960 van de Centrale 
Commissie Geestelijke Verzorging werd bespro-
ken en voor kennisgeving aangenomen. Enkele 
benoemingen van raadslieden voor de inrichtin-
gen van justitie werden goedgekeurd. 

Een tussentijds rapport van besprekingen met 
vertegenwoordigers van kerkelijke richting en.  
Volksonderwijs over de doelstelling van de 
algemene school kwam ter discussie. Het H.B. 
had grote waardering voor het tot nu bereikte 
en ziet de resultaten van verder overleg met 
belangstelling tegemoet. 

Met een door de voorzitter uitgesproken wens 
voor een prettige vakantie beëindigde het H.B. 
deze zitting. 

Het Hoofdbestuur besprak • • • 
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Mem= ezA de 0Fi'ijCE2nationale 

Op 8 en 9 juli heeft in het Erasmushuis de jaar-
lijkse vergadering van het Dagelijks Bestuur van 
de Internationale Humanistische en Ethische 
Unie (IHEU) plaatsgevonden. Aanwezig waren 
voorzitter Van Praag, secretaris Blackham uit 
Londen, penningmeester Scheuer uit New York, ' 
de heer Soni als waarnemer voor het Indiase lid 
Ray, die niet aanwezig kon zijn en de stafleden 
mevr. Boomsma en de heren Bijleveld, Kop-
penberg, Van den Ban en Polet. 

Een groot deel van de besprekingen werden 
gewijd aan de voorbereiding van het derde con-
gres, dat in begin augustus 1962 in Oslo "zal 
plaats vinden. De technische organisatie hiervan 
begint al vorm te krijgen, terwijl ook de uitge-
nodigde inleiders voor, het merendeel hun mede-
werking al hebben toegezegd. 

In het jaarverslag van de organisatie-secre-
taris Koppenberg kwam duidelijk tot uiting, dat 
gedurende het afgelopen jaar de invloed van de 
Internationale sterk is toegenomen. In tal van 
landen zijn groepen gevormd, waarmee een 
levendig contact wordt onderhouden. Verschil-
lende van deze groepen hebben zich inmiddels 
voor het lidmaatschap aangemeld. Daaronder 
bevinden zich groepen uit Denemarken, Korea, 
India en Australië. De IHEU is aanzienlijk ver-
sterkt door, de toetreding van de Duitse Bund 
Freireligidser Gemeinden en de Franse Ligue de 

Nuchtere cijfers, die bewijzen dat het Steun-
fonds op de goede weg is. Het aantal humanis-
ten, dat bereid is voor het praktische werk 
van het Humanistisch Verbond een extra bij-
drage te geven, neemt voortdurend toe. Zij 
brengen hun offer, omdat zij hun normale con-
tributie gebruikt willen zien voor het overige, 
en niet minder belangrijke werk van het Ver-
bond en tevens de waarde van het praktische 
werk erkennen. 

Jaarlijks vinden duizenden mensen steun bij 
de geestelijke raadslieden van het Humanis-
tisch Verbond, en beslist niet alleen in de ar-
beiderskampen en de inrichtingen van het Mi-
nisterie van Justitie. Nu in de afgelopen twee 
jaar het aantal plaatselijke geestelijke raadslie-
den is toegenomen blijkt onder alle omstan-
digheden behoefte aan ons praktisch werk te 
bestaan. Daarbij gaat het niet altijd om ern-
stige levensmoeilijkheden; ook levensvragen 
van eenvoudiger aard blijkt men graag eens 
met een geestelijk raadsman te willen bespre- 

Binnengekomen giften 
Af aan kosten voor: 

secretariaat, porto-, bank- en girokosten 
propaganda 

Rente over 1960 
Saldo van 1960 
Saldo per 1 juli 1961  

l'Enseignement, beide zeer grote en invloedrijke 
organisaties. 

De prijsvraag, die voor jonge mensen in alle 
landen in 1959 is uitgeschreven, •die 84 opstel-
len uit 18 landen heeft opgeleverd, is een groot 
succes geweest. Na zorgvuldige' schifting door 
een internationale jury zijn een aantal van deze 
opstellen bekroond en enkelen afgedrukt in het 
blad van de IHEU, het Information Bulletin. 
De eerste prijswinnaar was een Nederlander. 

Ook de belangstelling voor de zgn. corres-
pondentie-club is in het afgelopen jaar toege-
nomen. Het vorig jaar benoemde ontwikkelings-
comité heeft een aantal contacten gelegd in lan-
den, waar nog geen georganiseerd humanisme 
bestaat en in het bijzonder aandacht besteed 
aan Zuid-Amerika en Afrika. 

Het contact met de Verenigde Naties werd 
door een waarneemster in New York onder-
houden. Ook de betrekkingen met de UNESCO 
werden intensiever, waarbij de aandacht van de 
aangesloten organisaties regelmatig op voor hen 
waardevolle activiteiten werd gevestigd. Enkele 
zittingen van de UNESCO werden door een 
afgevaardigde van de IHEU bijgewoond. 

Plannen kwamen tot uitvoering om het or-
gaan van de Internationale, het Information 
Bulletin, dat om de drie maanden verschijnt, 
voor belangstellenden meer aantrekkelijk te ma- 

ken. Het werk dat zij verrichten is van grote 
menselijke betekenis. Onze bijdrage aan het 
eeuwenoude humanisme verdient daarom aller 
belangstelling en steun. 

Met vertrouwen beginnen we aan het twee-

de halfjaar 1961. Met uw medewerking zul-
len we erin slagen de f 55.000,-, die het Hu-
manistisch Verbond dit jaar nodig heeft om 
het lopende werk te financieren, op tafel te 
krijgen. Daarmede zijn we er overigens nog 
niet. In verschillende delen van het land (Bot-
lek, IJmond, de grote steden enz.) zullen full-
timers moeten komen om leiding te geven aan 
het werk van de vrijwilligers. Wie onze tijd 
begrijpt zal inzien dat het Steunfonds nog voor 
een enorme taak staat. Het rekent daarbij niet 
alleen op de georganiseerde humanisten, al 
zullen zij in de eerste plaats bereid zijn een 
offer te brengen. 

U kent het gironummer van het Steunfonds? 
6168 t.n.v. Stichting Steunfonds Praktisch Hu-
manisme te Amersfoort. 

f 4.2.471,76 - 

f 257,02 
f 1729,14 

f 1.986,16 
f 40.485,60 
f 	341,27 
f 1.517.15  
f 42.344.02  

ken eribehalve nieuws van de aangesloten orga-
nisaties ook ruimte te laten voor artikelen van 
informatief karakter. Het aantal lezers in die 
landen, waar nog geen groep bestaat neemt 
regelmatig toe. 	 ' 

Hoewel het chronisch gebrek aan voldoende 
middelen het onmogelijk maakt het zich steeds 
uitbreidende terrein te bewerken, zoals dit eigen-
lijk zou moeten gebeuren, valt er toch een be-
langrijke vooruitgang in de activiteiten van het 
secretariaat te constateren. Met de toename van 
het aantal aangesloten organisaties' gaat echter 
nog niet een zodanige versterking van de gelde-
lijke middelen gepaard als nodig zou zijn. Aan 
dit aspect zal op het congres ook de nodige aan-
dacht besteed worden. 

Rondom de besprekingen van het Dagelijks 
Bestuur hebben, zoals gebruikelijk de buiten-
landse gasten bezoeken gebracht aan verschil-
lende humanistische instellingen. De heer 
Scheuer, die een erkend expert is op het gebied 
van de verhouding tussen het Westen en het 
Oosten, heeft voor een aantal genodigden en de 
pers in Den Haag een causerie gehouden over 
zijn ervaringen, in het bijzonder bij onderhan-
delingen met mensen achter het ijzeren gordijn. 

Eed en belofte 

De humanist of ongodsdienstige aan wie als ge- 
tuige in een rechtzaak gevraagd wordt de eed 
af te leggen, doch daartegen bezwaren heeft, 
dient goed te weten dat hij dan dient te zeggen: 

,Ik wens op grond.  van artikel 3 lid 1 van 
de Wet van 28 april 1916, Staatsblad 174 de 
belofte in plaats van de eed af te leggen en 
daartoe schriftelijk te verklaren tegen het af-
leggen van eden, ook wanneer enig wettelijk 
voorschrift dit vordert, onoverkomelijke 
bezwaren te hebben, ontleend aan mijn opvat-
tingen omtrent de godsdienst." 

In de praktijk zal met de cursieve woor-
den kunnen worden voldaan. Men zal dan een 
formulier moeten ondertekenen, dat de griffier 
bij zijn papieren behoort te hebben en kan daarna op de vraag van de rechter of hij (zij) 
belooft de waarheid en niets dan de waarheid 
te zullen spreken antwoorden: „Dat beloof ik". 

Mocht de rechter weigeren de schriftelijke 
verklaring af te laten leggen of na het afleggen 
van de verklaring weigeren de belofte af te laten 
leggen, dan kan men de rechter wijzen op het 
vonnis van de Rechtbank te Arnhem (Ned. 
Jurisprudentie, 1951, no. 496), welk vonnis 
zich als volgt laat weergeven: 

Wanneer een getuige bereid is de bovenbe-
doelde schriftelijke verklaring af te leggen, moet 
de rechter hem dat laten doen. 

Vervolgens moet de rechter hem toelaten 
tot het afleggen van de belofte, zonder te on-
derzoeken of de schriftelijke verklaring naar 
haar inhoud wel juist is. Dit volgt uit „de dui-
delijke bewoordingen" van de wet. 

Anders gezegd: wanneer een rechter zou pro-
beren een discussie uit te lokken kan men er 
op wijzen, dat de wet het alleen maar heeft over het 
dat zij de

ne 
	r van een schriftelijke verklaring en 

echter niet opdraagt de materiële 
juistheid van die verklaring te onderzoeken. 

Zie desgewenst ook: 

door 
Rapport 

het 
 Eed en

dbestuur Belo ft e, opgesteld door een hoof 	van Verbond ingestelde commissieW., 	 , 1950. 
Nogmaals: De Eed (Mens en Wereld, 5e jg. no. 10, okt. 1950) 

Ss., Ee d 
11,  en nov. o 1 Belfte, (Mens en Wereld, 5e jg. no. 	950) 

Eed en Belofte (Mens en Wereld), 5e jg. no. 12, dec. 1950) 
Ss., Een verheugend vonnis over de belofte 

(Mens en Wereld, 6e jg. no. 10, okt. 1951) 
Ss., Dat beloof ik (Mens en Wereld, 5e jg. 

no. 15, 30-7-1960). 

Stichting Steunfonds Praktisch Humanisme 
Financieel overzicht eerste halfjaar 1961 

Enkele cijfers ter vergelijking 
In 1957 ontvangen f 	670,—; kosten f 325,25 
In 1958 ontvangen f 	741,—; kosten f 186,51 
In 1959 ontvangen f 10.749,46; kosten f 127,01 
In 1960 ontvangen f 39.092,851; kosten f 3.097,39 

Saldo p. 1 juli '60 f 22.339,01; kosten f 1.977,71 
Saldo p. 1 juli '61 	f 42.344,02; kosten f 1.986,16 

'Niet inbegrepen f  16.000,- voor het praktische werk rechtstreeks bij het Humanistisch Ver-
bond binnengekomen. 

2 	
No. 5 22 juli 1961 



Heeft u uw contributie al aangepast? 
In dit nummer staat de regeling afgedrukt en de penningmeester van uw gemeenschap 

geeft uw graag een toelichting. 

Herfstconferentie op De Ark 
In het bijzonder voor onderwijsmensen, maar voor hen niet alleen, zal tijdens de herfstvakantie 
op maandag 30 oktober, dinsdag 31 oktober, en woensdag 1 november 1961 een conferentie 
worden gehouden op „De Ark". Het voorlopige programma ziet er als volgt uit: 

Eerste dag: 

Tweede dag: 

Derde dag: 

aankomst vóór de lunch. 
's-middags een inleiding van Drs. Colpa over „Humanisme en humaniora". 
's-avonds: kort cultureel programma. 
's-morgens inleiding van Dr. Schenk over „Humanisme en wetenschap" 
's-middags excursie naar De Hoge Veluwe 
's-avonds inleiding over „Modern Humanisme". 
vertrek na ontbijt. 

Als toelichting voor de onderwerpen het volgende: 
Het renaissance-humanisme wordt veelal opgevat als een stroming gekenmerkt door her-

nieuwde belangstelling voor de klassieke letteren (humaniora). In Duitsland en Frankrijk wordt 
humanisme nog bij voorkeur verbonden met de humaniora. De vraag rijst in hoeverre huma-
nisme als levensovertuiging en als klassiciteit zich tot elkaar verhouden. Daarnaast wordt de 
term humanisme in de Angelsaksische landen veelal verbonden met „science" (natuurweten-
schappen). Dat doet de vraag opkomen naar de verhouding tussen natuurwetenschappen en 
humaniora als elementen van menselijke vorming en als grondslagen van levensovertuiging. 
Tenslotte moet men zich afvragen hoe humaniora en „science" een rol spelen in het moderne 
humanisme en in welk opzicht het humanisme meer en anders is dan de vroegere humanismen 
in de beide eerst genoemde ,betekenissen. 

De kosten voor deze excursie zullen ongeveer f 22,50 per persoon bedragen, excl. de excursie. 
Belangstellenden kunnen zich nu al opgeven bij het Centraal Bureau. 

Qestelijke verzovgjag 

De Centrale Commissie Geestelijke Verzorging 
(C.C.G.V.) geeft in haar verslag over 1960 een 
duidelijk beeld van de steeds toenemende werk-
zaamheden op dit gebied. Naast het werk in de 
arbeiderskampen, inrichtingen van justitie, de 
plaatselijke geestelijke verzorging en het zieken-
bezoek kwamen twee nieuwe taken de aandacht 
vragen, n.l. de noodzaak medewerking te ver-
lenen aan de zgn. telefonische hulpdienst in en-
kele grote steden en een bureau voor huwe-
lijksbemiddeling. 

De telefonische hulpdienst werd inmiddels in 
Amsterdam een feit, terwijl ook de huwelijks-
bemiddeling thans kan aanvangen. Elders in dit 
blad berichten we hierover uitvoeriger. 

Het aantal plaatselijk geestelijke raadslieden 
kon tot 36, werkzaam in 27 gemeenschappen, 
worden opgevoerd. Dit is in het verslagjaar een 
verdubbeling tegenover 1959. Voortdurend 
wordt met de raadslieden contact onderhouden 
door de beide topraadslieden d'Angremond en 
Kruyswijk. 

Aan het eind van het verslagjaar waren in 
43 gemeenschappen (tegen 30 in 1959) om-
streeks 100 ziekenbezoeksters werkzaam, waai-
mee de centrale leidster voor het ziekenbezoek, 
mevr. Treurniet-Wiersma zoveel mogelijk con-
tact onderhield. Op 29 november vond in het 
Erasmushuis de jaarlijkse bespreking plaats. 
Helaas is het aantal ziekenhuizen, waar onze 
bezoeksters toegang hebben, nog te beperkt, al 
is er ook in dit opzicht enige vooruitgang te 
bemerken. 
, De geestelijke verzorging in de arbeidskam-

pen strekte zich in 1960 uit over in totaal 31 
kampen. Door aanstelling van raadsman Van 
der Hulle in Zierikzee beschikt men thans voor 
dit werk over 3 functionarissen, welke door 
ruim .20 vrijwilligers worden bijgestaan. 

In de inrichtingen van justitie nam het werk 
van onze raadslieden wederom in omvang toe; 
zij hadden te voldoen aan 747 aanvragen om 
humanistische geestelijke verzorging, tegen 719 
in 1959 en 678 in 1958. Aan het eind van het 
verslagjaar stonden 49 raadslieden ter beschik-
king van de gedetineerden in de gevangenissen 
en huizen van bewaring. Voor hun tak van 
dienst was 1960 een lustrumjaar; immers in 
februari 1955 begon de eerste raadsman voor 
gedetineerden zijn werkzaamheden. In die vijf 
jaar is de omvang van het werk voortdurend 
toegenomen, ofschoon de moeilijkheden er in 
die tijd niet geringer op werden. Opmerkelijk 
is bovendien dat het aantal gedetineerden, dat 
na kortere of langere tijd het contact met een 
raadsman verbreekt, opvallend laag blijft; het 
ligt beneden 1 %. Daarentegen vragen steeds 
meer gedetineerden om contact met een ver-
tegenwoordiger van het Verbond na ontslag 
uit een inrichting. Aanvankelijk werd aan deze 
behoefte o.m. voldaan door plaatselijke raads-
lieden, doch sedert enige tijd is een nazorg-
apparaat in opbouw, waarvan de medewerkers,  
speciaal worden voorgelicht omtrent de proble-
matiek van dit werk. 

Ook de werkzaamheden van de raadslieden 
bij de Bureaus voor Levens- en Gezinsmoei-
lijkheden werden regelmatig voortgezet. Bui-
tenkerkelijke gerepatrieerden werden, op hun 
verzoek, zoveel mogelijk bezocht. Hiervoor is 
inmiddels een vrijwillige kracht gevonden, die 
dit werk landelijk verzorgt. 

}Iet is duidelijk, dat de uitbreiding van dit 
werk ook een verzwaring van de taken der 
functionarissen en vrijwilligers met zich bracht. 
Een uitbreiding met één of meer betaalde 
krachten is dringend nodig, maar de fondsen 
hiervoor zullen uit de giften aan de Stichting 
Steunfonds Practisch Humanisme moeten ko-
men, dat daarvoor dan ook regelmatig een 
beroep op leden en belangstellenden doet. 

„De Ark" — Nunspeet 
Belvédèrelaan 14 - Tel. 03412-2404. 
Weet u dat de Ark geheel gerestaureerd is? Wij 
raden u aan dit te gaan zien. Maar bespreek 
zeer vlug. Enkele weken zijn n.l. nu al geheel 
volgeboekt. 

Bejaardenkampen 
In de weken van 16 september t/m 23 septem-
ber en van 23 t/m 30 september staat de Ark 
open voor onze bejaarden. 

Prijs 38,50 per week. De week van 16 t/m 
23 september is reeds volgeboekt. 

Van 1 mei t/m 30 september staat de Ark open 
voor onze pensiongasten. 

Voor individuele gasten nog plaatsen beschik-
baar in de periode ná 19 augustus. 

Prijs f 52,50 van 8 juli-26 augustus; f 45,50 
van 26 augustus-30 september incl. consump-
tie-kaart met 21 consumpties per week. 

Leden Hum. Verbond 10 % korting (niet 
voor gezinsleden). 

Kinderen 6 t/m 10 jaar — resp., f 39,50 en 
ƒ 34,—; 0 t/m 5 jaar — resp. f 23,—, f 26,50 en 

23,— incl. consumptie-kaart voor kinderen. 

Voor groepen alleen nog na 1 september. 
Spoedige reservering is noodzakelijk. 

Huwelijksbemiddeling 
Dezer dagen is opgericht de Stichting Huma-
nistische Correspondentiekring voor Huwelijks- 
contacten. Zij is werkzaam onder leiding van 
een raad van beheer, waarvan de leden door 
het dagelijks bestuur van het Humanistisch 
Verbond benoemd worden. 

Het doel van de stichting is het verlenen 
van bemiddeling bij het leggen van contac-
ten tussen personen die een huwelijkspartner 
zoeken. In de praktijk is gebleken, dat bijzon-
dere omstandigheden van persoonlijke of maat-
schappelijke aard, de mogelijkheden van con-
tact met anderen zodanig kunnen beperken of 
bemoeilijken, dat het voor velen onmogelijk is 
om te komen tot de vervulling van de wens 
,een levenspartner te vinden. 

Zowel van r.k. als van hervormde zijde wordt 
reeds bemiddeling verleend, waarbij het maken 
van winst wordt uitgesloten, in tegenstelling 

tot de 
vele particuliere huwelijksbureaus. Ook 

voor buitenkerkelijken en voor degenen, die 
niet gediend zijn van bemiddeling door instan-
ties op godsdienstige grondslag, is het schep-
pen van contactmogelijkheden met het doel tot 
een huwelijk te komen, een noodzaak geble- 

ken. De humanistische correspondentiekring be- 
oogt daarom het bevorderen van persoonlijk 
contact, waarbij de werkwijze erop gericht is, 
waarborgen te scheppen dat ieder die tot de 
kring wordt toegelaten ook verzekerd is van 
anonimiteit, die slechts op eigen verzoek wordt 

opgeheven. Belangstellenden kunnen bij de administratie, 
Postbus No. 210 te Utrecht, een brochure aan-
vragen, die alle inlichtingen over de werkwijze 
en tarieven bevat. Door een, ietwat voorbarige, 

publicatie in een weekblad zijn er inmiddels al 
honderden aanvragen binnengekomen. 
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Contributie-regeling 

De leden betalen een contributie overeenkomstig hun inkomen, met dien verstande, dat echt-
paren hetzelfde betalen als alleenstaande personen. 

De leden stellen hun contributie vast volgens onderstaande tabel: 
per maand 

340,- 	
per jaar 

f 
„ 0,8S 
	f 4.000,- 

„ 10, 

per week 
inkomen t/m 	 f 80,- 
min. contributie 	 „ 0,20 

Nieuws 	de 29,raeenschappen 
	

Personalia 

Het blad van Hilversum, dat opnieuw is her-
rezen, maar nog geen naam heeft, maakt mel-
ding van het feit, dat plannen tot het stichten 
van een bejaardentehuis in de maak zijn. De 
betreffende stichting is al opgericht. 

Goes, dat vele jaren een zorgenkindje is ge-
weest, staat weer stevig op poten. Men is er in 
geslaagd, om regelmatig goed bezochte huis-
kamerbijeenkomsten té beleggen en geeft thans 
zelfs een fraai-gestencild mededelingenblad uit. 
Volhouden! 

Van de W.B. in Arnhem kwam de aardige 
gedachte eens een gesprek met een kapelaan te 
houden. Het is een heel, plezierige avond ge-
worden en ze doen het nog eens over. 

Voor de verandering besloot Den Haag een 
tocht naar de Hoge Veluwe te houden inplaats 
van de kastelentocht. Of ze gegaan zijn, weten 
we nog niet, maar het plan zat in elk geval uit-
stekend in elkaar. 

De penningmeester van Bilthoven besloot de 
leden te confronteren met de te betalen contri-
butie, zoals die indertijd is vastgesteld. Het is 
verheugend, dat deze aanpassing wordt bevor-
derd, vele leden weten eigenlijk niet wat ze 
moeten betalen. 

De federatie Amsterdam heeft het uitstekende 
plan om met de bestuurders van de verschil-
lende gemeenschappen de noodzakelijke organi-
satorische kwesties eens wat gemoedelijker te 
gaan bespreken. Daarvoor worden de functio-
narissen uitgenodigd om zaterdagmiddag- en 
avond 16 september naar het conferentieoord 
Huize Randenproek in Amersfoort te komen. 
Ze gaan gezamenlijk per bus en er is tevens een 
maaltijd aan verbonden. Onze 2e voorzitter 
Bijleveld zal namens het D.B. van de partij zijn. 
,Aanbevolen voor anderen. 

Zoals _gebruikelijk, ook dit jaar weer in Gro-
ningen een familiedag in Noordlaren. Er werd 
veel gewandeld, al wás het waarschijnlijk nogal 
warm. 

Zoals zoveel gemeenschappen beschikt Was-
senaar over een lid met een sublieme grammo-
foonplatencollectie. Maar dat niet alleen, hij 
draait ze ook voor anderen zodat men een echte 
muziekavond heeft kunnen houden. 

In Nijmegen werden door een circulaire van 
de secretaris de leden met enige aandrang ver-
zocht „mee te denken" over het winterprogram-
ma. De resultaten hiervan kon men o.a. kwijt 
op een wandeling door de prachtige omgeving. 

Noot van de redacteur: het was deze keer 
maar weinig wat onder onze ogen kwam. Daar-
om nog eens het dringende verzoek aan alle ge-
meenschappen hun blaadjes, mededelingen enz. 
ook naar het C.B. te zenden of rechtstreeks naar 
de samensteller van In en Om, Ernmalaan 16, 
Soestdijk. Bij voorbaat dank. 

Dinsdag 27 juni j.l. is in het gebouw van de huis-
houdelijke en gezinsvoorlichting te Soest een 
vrouwendag gehouden, georganiseerd door de 
vrouwengroep van de Gemeenschap Soest-Baarn 
die leden van de vrouwengroepen in het gewest 
Utrecht had uitgenodigd, alsook een afgevaar-
digde van de Gemeenschappen, waarin nog geen 
vrouwengroep bestaat. De opkomst was zeer 
bevredigend en van begin af aan heerste er een 
allerprettigste stemming. De initiatiefneemster 
van deze samenkomst, mevr. R. Kreger-Boens-
ma, secretaresse van de Gemeenschap Soest- 

Heerenveen. Geheel onverwaoht overleed op 
27 juni onze gemeenschapssecretaris, de heer 
K. G. Winkel, op 68-jarige leeftijd. Allen, die 
deze vitale, opgewekte man hebben gekend, zul-
len begrijpen, hoe dit plotseling heengaan ons 
heeft getroffen. 

Bij de crematieplechtigheid te Westerveld 
roemde de directeur van de Technische School 
te Heerenveen de paedagogische kwaliteiten en 
de collegialiteit van de overledene, terwijl één 
van onze twee aanwezige bestuursleden zijn 
vele administratieve werken, de prettige samen-
werking en kameraadschap herdacht, daarbij 
een troostwoord richtende tot de familie. Mo-
gen mevrouw Winkel, kinderen en kleinkind 
de kracht vinden, deze slag te dragen. Wij zul-
len de nagedachtenis aan vriend Winkel dank-
baar bewaren. 

Namens de gemeenschap Heerenveen 
E. Kuyt, voorzitter 

Baarn, sprak een openingswoord en vertelde 
daarna in het kort de geschiedenis van het ge-
bouw, waarin de vergadering plaats vond. Ver-
volgens hield mevr. Boswijk uit Amersfoort een 
quiz, volgens alle regelen der kunst bijgestaan 
door een „Mieke". De vragen hadden natuur-
lijk betrekking op het Humanistisch Verbond in 
zijn verschillende aspecten. De eerste prijs ging 
naar de Gemeenschap Zeist. Mevr. P. M. van 
den Berg uit Amersfoort las een paar geestige 
verhaaltjes voor en dan kwam de hoofdschotel, 
de lezing van mevr. mr. H. Singer-Dekker over: 
„Komt de mens tot zijn recht in onze samen-
leving". Deze lezing werd met grote belang-
stelling gevolg«, getuige de lange en levendige 
discussie, die daarop gevolgd is. Er is gewan-
deld, er zijn contacten gelegd en algemeen was 
men van oordeel, dat,de dag zeer geslaagd was. 

Bij de sluiting sprak de voorzitster de wens 
uit, dat dit experiment navolging zou vinden, 
dat een gewestelijke vrouwendag in Utrecht tot'  
een traditie zou worden. Gezien het resultaat 
van deze dag is er reden aan te nemen, 

, dat deze wens vervuld zal worden. 	S. 

Als u in de buurt van "„De Ark" in Nunspeet komt, moet It er beslist eens gaan kijken. U zult 
verbaasd staan over de veranderingen. 

Vrouwengroepen.Gewest Utrecht bijeen 

inkomen t/m 
min. contributie 

inkomen t/m 
min, contributie 

inkomen t/m 
min. contributie 

inkomen t/m 
min. contributie 

inkomen boven 
min, contributie 

„ 100,- „ 425,- „ 5.000,- 
„ 	0,30 „ 	1,25 „ 	15,- 

„ 120,- „ 510,- „ 6.000,- 
„ 	0,40 „ 	1,70 „ 	20, 

„ 160,- ,: 680,- „ 8.000,- 
„ 	0,60 „ 	2,55 „ 	30,- 

„ 200,- „ 850,- „ 10.000,- 
„ 	0,80 ,, 	3,40 „ 	40,- 

„ 200,- „ 850,- „ 10.000,- 
„ 	1,- „ 	4,25 „ 	50,- 

Weekend Gewest Zeeland 

Op 23 en 24 september houdt het gewest Zeeland 
zijn jaarlijkse bijeenkomst. Aangezien deze thans 
plaats vindt op Schouwen. 	en dus wat gemak- 
kelijker voor gasten uit Zuid-Holland en Noord-
Brabant bereikbaar is, wordt liefhebbers uit 
deze gewesten aangeraden inlichtingen in te 
winnen bij de organisator, de heer C. J. van der 
Hulle, P. D. de Vosstraat 1 te Zierikzee. Post-
zegel voor antwoord bijsluiten. 

In afwijking van het bovenstaande bedraagt de minimum contributie voor personen met een 
inkomen beneden f  40,- per week, f 170,- per maand off 2000,- per jaar: ƒ 0,06 per week, 
f 0,25 per maand of f 3,- per jaar. Bovendien kan het gemeenschapsbestuur in bijzondere 
gevallen de contributie bepalen op tenminste ƒ 0,12 per week, f 0,50 per maand of I 6,- per 
jaar. 

Als u dit, na het gelezen te hebben, uitknipt en bij u steekt, kunt u belangstellenden altijd 
inlichten. Tussen haakjes, uw kerkelijke buurman betaalt heel wat meer. 
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Lezingen voor de AV R 0 
Blijkbaar zijn nog niet al 'onze leden op de 
hoogte van het feit, dat ook voor de AVRO-
microfoon humanisten aan het woord komen. 
Elke eerste dinsdag van de maand en wel van 
15.30 tot 15.45 kunt u hen beluisteren. 
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