
Yl'El 

1. Bepalingen van de begrippen open-
bare school en algemene school — open-
bare school slaat op de bestuursvorm, het 
is een school van overheidswege; het be-
grip algemene school duidt op het karakter 
van de school: 

a. sociaal: toegankelijk voor alle 
rangen en standen, geen schoolgeld 
of naar draagkracht, zoals ontwik-
keld in de praktijk van deze eeuw; 
b. geestelijk: voor kinderen uit alle 
geestelijke milieus. Erkend wordt dat 
dit samengaan door de levensopvat-
ting van de ouders niet altijd moge-
lijk blijkt. 

2. De voorkeur voor een dergelijke 
school berust op de erkenning van de waar-
den der menselijke verbondenheid en saam-
horigheid voor de opvoeding, het onder-
wijs en de ontplooiing van de persoon. 
Daarmee wordt uitgesproken, dat de vor-
ming van de persoon niet nagestreefd kan 
worden in een opvoedings- en onderwijs-
milieu dat ten aanzien van die waarden 
onverschilligheid vertoont. Dit geldt even-
zeer ten aanzien van de waarden zonder 
welke die verbondenheid en saamhorig-
heid niet kunnen bestaan: de wil tot we-
derzijds begrip, de eerbiediging van de per-
soon, de vrijheid van overtuiging en me-
ningsuiting, het vrije, zelfstandige denken, 
de wil tot verantwoordelijkheid. 

3. De voorkeur voor de algemene school 
berust dus op de erkenning van waarden 
voor persoon en samenleving, en het ver-
langen ze in de praktijk van opvoeding en 
onderwijs te verwerkelijken, welke waar-
den verankerd zijn in de geestelijke tradi-
ties van de europese cultuur. Zij zijn een 
vrucht van een historisch gemeenschappe-
lijke ontwikkeling. De algemene school 
kan dus in feite noch confessioneel, noch 
neutraal zijn (in de zin van geestelijk on-
verschillig). 

4. Onderwijs, geleid door dit opvoedings-
ideaal, is van de grootste betekenis voor 

de ontwikkeling van de nationale en in-
ternationale samenleving der twintigste 
eeuw. Het streven school en maatschappij 
dichter bij elkaar te brengen blijft zonder 
dit ideaal louter utilitair. De moderne 
psychologie en pedagogie, die tot ver-
nieuwing van het onderwijs leiden, beogen 
de vorming van de totale persoon en slui-
ten duS de erkenning der bovengenoemde 
geestelijk — zedelijke waarden in. 

5. De openbare school behoort aan het 
hier ontwikkelde perspectief te beantwoor-
den. Naarmate dit het geval is, zal deze 
school ook voor humanisten te meer aan-
vaardbaar zijn. Het laat zich ook niet goed 
inzien hoe de overheid, voorzover zij di-
recte bemoeienis heeft met het onderwijs, 
aan de openbare school een ander karakter 
zou mogen verlenen. Te meer omdat de 
openbare school onder omstandigheden 
ook toevlucht voor minderheden moet 
kunnen zijn. 

6. Het is van het grootste belang ouders, 
opvoeders en onderwijzers, het onderwijs 
in bovenstaand perspectief te laten zien; 
eveneens: liet onderwijssysteem, leermid-
delen en methoden er naar te ontwikkelen; 
bij de opleiding de onderwijzers zin en 
functie van de openbare, school bewust te 
maken. Dankzij de nieuwe houding, die 
de veel gelaakte neutrale onverschillige 
sfeer doorbreekt, ziet het er naar uit, dat 
de openbare school meer belangstelling 
gaat krijgen. Er is een groeiend inzicht in 
de waarde van de openbare school voor 
individu en gemeenschap. Alleen door-
denking, bewustwording van de grondslag 
van de openbare school behoedt voor ver-
kapt confessionalisme. Dit kan ook beter 
begrip brengen voor die algemene school, 
die voor de verantwoordelijkheid komt 
van samenwerking van geestelijk gediffe-
rentieerde groepen. 

*) Stellingen als grondslag voor de rede, uit te 
spreken op het congres, op zondagmorgen 14 
april 1957. 

GA1OORD EN GELEZEN 
Nieuws uit de gemeenschappen 

In Amersfoort floreert al sedert geruime 
tijd een vrouwengroep, welke eens per 
week op een ochtend samen komt. Er is 
altijd een actueel onderwerp aan de orde, 
zoals onlangs de positie van de werkende 
gehuwde vrouw. 

Amsterdam organiseert in een van de 
moderne scholen in Nieuw-West een 
familiedag. Documentaire films over het 
Midden-Oosten worden gedraaid, en de 
school wordt onder deskundige leiding be-
zichtigd. 

Groningen heeft zich door een predikant 
laten inlichten, waar het religieus-huma-
nisme eindigt en het vrijzinnig-protestan- 
tisme begint. Ongetwijfeld een aantrekke-
lijk onderwerp voor een diepgaande 
discussie. 

In Apeldoorn heeft men als voorberei-
ding voor de gewestelijke studiedag een 
aantal gespreksavonden gehouden over de 
laag-ontwikkelde gebieden. Er is heel wat 
uit te voorschijn gekomen, hetgeen o.a. 
blijkt uit het artikel elders in dit blad. 

Assen beschikt thans over „baby-
sittende" H.J.G.-ers. Hopelijk hebben de 
leden nog iets voor ze te doen, want ze 
willen er de kas mee versterken. 

In Den Haag belegden H.V., H.J.G. en 
Humanitas een gezamenlijke bijeenkomst, 
gewijd aan de rijpere jeugd. Als bijzondere 
attractie was er een tentoonstelling van 
schilderijen aan verbonden, vervaardigd 
door een lid. Goed idee! 

Wageningen stelt de nieuwe leden in de 
gelegenheid, met elkaar en het bestuur 
kennis te maken. Met de nodige opluiste-
ring! 

In Voorburg-Rijswijk blijft men voort-
durend de aandacht vragen voor „eigen-
tijdse" vraagstukken, zoals emigratie. Ook 
over huwelijksproblemen werd daar ge-
sproken, hoewel dit meer iets is van alle 
tijden. 

Utrecht worstelt met een maandblad. 
Het blad is er wel, maar het heeft nog steeds 
geen naam. Dat behoeft geen beletsel te 
zijn, want de Bond zonder naam functio-
neert ook. Maar ijverig door zoeken. 

In Dordrecht komt weer een Belgische 
gast, n.l. Dr. Broeckx uit Antwerpen. De 
afstand is tegenwoordig ook geen bezwaar 
meer. 

In Zwolle beschikt men sedert kort ook 
over een geestelijk raadsman. Ook het ove-
rige praktisch humanistische werk wordt 
daar stevig aangepakt. 

Besluiten we deze keer met ons compli-
ment aan Haarlem voor het keurig ver-
zorgde nummer van Humanistisch Contact 
•van maart. Tintelend van leven en bij de 
tijd! 

het Humanistisch Verbon,d 
MEDEDELINGEN VOOR DE LEDEN 
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Congres - 9 5 7 
Kort verslag 

hoofdbestuursvergaderingen 
15' december 1956 te Amsterdam 	' 

De delegatie voor het I.H.E.U.-congres wordt 
samengesteld. Taken en mogelijkheden van het 
Verbond in de naaste toekomst worden opnieuw 
INsproken aan de hand van een overzicht, samen-
gsteld uit de daaraan in de vergadering van 27 
oktober 1956 gewijde discussie. Voorzover geen 
directe afdoening mogelijk is, worden aanwijzin-
gen voor een nadere voorbereiding van doeltref-
fende maatregelen, opgesteld. 

De mogelijkheden worden aangegeven voor 
een scheppend onderzoek van beginselen en op-
vattingen. 

Van de commissies ad hoc wordt de stand 
van zaken nagegaan en worden richtlijnen ver-
strekt voor de voortgang resp. beëindiging der 
werkzaamheden. 

Een zitting van het congres 1957 zal worden 
'gewijd aan de grondslagen van de openbare 
school. 

26 januari 1957 te Amsterdam 
Tal van ingekomen stukken en mededelingen 

vragen de aandacht. Jaarverslag en financiële 
stukken over 1957 worden behandeld en goed-
gekeurd. 

Besloten wordt tot de benoeming resp. goed-
keuring van de benoeming van zeven geestelijk 
raadslieden. 

Er wordt een begin gemaakt met een bespre-
king van bepaalde aspecten van het gemeen-
schapswerk. 

2 maart 1957 te Amsterdam 
Besloten wordt tot de oprichting van een 

stichting „Steunfonds Praktisch Humanisme". 
Ook de overige in het verband voorgestelde 
maatregelen verkrijgen de goedkeuring onder 
dankzegging aan de betrokken commissie voor 
de grondige voorbereiding. 

Van gemeenschapszijde ingekomen congres-
voorstellen worden van pre-advies voorzien. 

Aan enkele gemeenschappen, die huishoude-
lijke reglementen ter goedkeuring voorlegden, 
zal worden verzocht deze op enkele onderdelen 
nader te bezien. 

Voor een door de commissie „Mens en Maat-
schappij" reeds eerder ingediend rapport inzake 
het rassenprobleem wordt de verdere behande-
ling vastgesteld. Een door de hoofdredacteur op-
gestelde nota inzake het redactiebeleid van 
„Mens en Wereld" leidt tot een uitvoerige ge-
dachtenwisseling die in een aantal suggesties re-
sulteert. 

W. COENDERS, 
Org. secretaris 

BUREAUS VOOR LEVENS- EN GEZINS-
MOEILIJKHEDEN OP HUMANISTISCHE 

GRONDSLAG: 

AMSTERDAM: 
Hemonystraat 18-I 

Spreekuren: maandag 13.30-14.30 uur; 
donderdag 19.30-20.30 uur 

UTRECHT: 
Oudegracht 15.2 

Spreekuur: dinsdag 19.00-20.00 uur 

HAARLEM: 
Van Dordtstraat 88 

Spreekuur: w&nsdag 20.00-21.00 uur 

EINDHOVEN: 
Anna Paulownastraat 1 

Spreekuur: le en 3e dinsdag van de maand 
19.30-20.30 uur; 2e en 4e woensdag van de 
maand 14.00-15.00 uur. 

PROGRAMMA 

zaterdag 13 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 (brobdmaaltijd). 
19.30-21.30 2e zitting. 
21.30-22.30 Cultureel programma. 

zondag 14 april 
10.00-10.20 Cultureel programma. 

10.20-12.30 3e zitting. 
12.30-14.30 Pauze (warme maal- 

tijd). 
14.30-17.00 4e zitting. 

Congresvoorstellen 
Amendement op voorstel Voorburg-Rijswijk: 
In te voegen na de woorden „het verlenen van 

subsidie voor de bouw van kerken": 
„en voor het geven van godsdienstonderwijs en 
dergelijke kerkelijke activiteiten". 

(Amsterdam). 

Toelichting: 
De door de Gemeenschap Voorburg-Rijswijk 

gegeven toelichting geldt evenzeer voor subsi-
diëring van deze activiteiten. 

PRE-ADVIES HOOFDBESTUUR: 
Geen bezwaar. 

ACCOUNTANTS VERKLARING 

Aan het Hoofdbestuur van 
het Humanistisch Verbond, 
Oudegracht 152, Utrecht. 

Mijne Heren, 
Ingevolge Uw opdracht hebben wij de 

administratie van uw Vereniging over het 
jaar 1956 gecontroleerd. 

De uit deze administratie samengestel-
de balans per 31 december 1956, aange-
vende een telling van f 276.439,04 en 
de rekening van baten en lasten over het 
jaar 1956, sluitende met een voordelig 
saldo van f 5.587,04, zoals opgenomen 
in het jaarverslag over 1956, werden door 
ons gecontroleerd en akkoord bevonden. 

Hoogachtend, 
BAKKENIST, SPITS & CO. 

Amsterdam, 26 maart, 1957. 

Verslag financiële kommissie 
Dcor de kommissie werd het financiële be-

leid van het hoofdbestuur nagegaan aan de 
hánd van de door het kongres vastgestelde be-
groting en de aan ons verstrekte rekening van 
baten en lasten voor het jaar 1956. 

De begroting 1956 gaf een tekort aan van 
f 28.755, terwijl de rekening van baten en 
lasten een voordelig saldo te zien gaf van 
f 5.587,04, zodat het resultaat f 34.342,04 
gunstiger was, waarbij nog in aanmerking moet 
worden genomen, dat de kosten jubileumviering 
ad f 14.243,06 geheel ten laste van het jaar 
1956 werden geboekt en niet ten laste van 
het jubileumfonds. Aan bijzondere giften en 
legaten kwam binnen f 22.275,42, terwijl bo-
vendien de verkoop van het perceel Bleijen-
burgstraat een winst opleverde van f 8.500,—. 

O.i. is het zeer verheugend dat „De Ark" 
een gunstig resultaat opleverde van f 7.236,62. 
Begroot was een tekort van f 1.330,—. De 
post „Publiciteit" leverde een gunstig resultaat 
op van f 5.939,04 (volgens begroting f 2.065,-) 
waarbij het meest verheugende resultaat was, 
dat „Mens en Wereld" met een voordelig resul-
taat van f 1.641,71 te voorschijn kwam. 

Een en ander geeft de kommissie aanleiding 
met genoegen te konstateren, dat het finan-
ciële beleid over 1956 uitstekend is geweest. 

De koormissie kwam bij het bezien van de 
verschillende posten o.a. tegen de periodiek „Puntjes op de I" en vrceg zich daarbij af of 
dit orgaan wel in een behoefte. voorziet. De 
indruk was, dat deze periodiek weinig gelezen 
werd, en naar het oordeel van de kommissie de 
scholing in dit orgaan niet naar voren kwam en 
als mededelingenblad zeker geen maandelijks orgaan

met de
n 

 balans
ood 	

er 
noodzakelijk is. 

31 december 1956 kan 
de kommissie zich verenigen, waarbij buiten 
beoordeling bleef de waardering van de ver-
sehillende posten. Wij zijn het volkomen eens 
met de reservering van de bijzondere fondsen. 

De financiële kommissie 1956 
G. C. F. LEYDERKERS 
P. RIJREE 
A. SCHUUR 

13 en 14 april te AMSTERDAM 

AGENDA 
I. Opening. 

II. 1. Mededelingen. 
2. Notulen congres 1956. 

III. 1. Jaarverslag secretaris. 
2. Jaarverslag penningmeester. 

IV. Voorstellen gemeenschappen. 
V. De Idee van de Openbare 

School, door Dr. J. C. Brandt 
Corstius. 

VI. Begroting 1957. 
VII. 1. Verkiezing Hoofdbestuur. 

2. Verkiezing Financiële Com-
missie. 

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

april 1957 



In de verenigingswex'èld bestaat naast het 
eigenlijke doel der vereniging (sport, amateur-
toneel, natuur- en dierenbescherming etc.) dik-
wijls onder de leden gezamenlijke activiteit in de 
vorm van debating-avonden, lezingen etc. Hier 
kunnen op soortgelijke wijze contacten worden 
gelegd. 

Naast deze groepsactiviteiten kunnen langs 
meerdere wegen de adressen van vrijwillige 
raadslieden van het H.V. bekend gemaakt wor-
den, zodat een ieder daar op bepaalde uren zon-
der enige verplichting ontvangen en aangehoord 
kan worden. Men stelle aan de scholing van 
deze vrijwillige raadslieden geen al te hoge eisen. 
Zij zullen het niveau van de talloze psychome-
tristen en kaartlegsters 'gemakkelijk overtreffen. 

Is de urgentie van het hier gestelde eenmaal 
erkend, dan zullen gemakkelijk een groot aantal 
verdere mogelijkheden tot benadering' van grote 
groepen gevonden worden, waarna een keuze 
van de het eerst te realiseren wegen zal moeten 
volgen. Daarom zal hier met deze aanduidingen 
wordèn volstaan. In eerste instantie zal een actie 
niet gepaard moeten gaan met het werven van 
leden. Lid van het H.V. wordt men op grond van 
onbeïnvloed initiatief. Ongetwijfeld zal echter de 
voorgestelde activiteit tot een structurele toena-
me van het ledental van het H.V. leiden, resp. 
een helaas bestaand verloop van leden uit de 
eenvoudige bevolkingslagen tot stilstand bren-
gen. 

E. GERSON LOHMAN 

Gevraagd op het Centraal Bureau van 
het Humanistisch Verbond: 

Een assistent van de administrateur 
"(mannelijk of vrouwelijk) 

Taak: 
Het ondersteunen van de leidinggevende 
en toezichthoudende taak van de admi-
nistrateur, het zelfstandig verrichten 
van sleutel-werkzaamheden en het waar 
nodig bijspringen in de uitvdering van 
alle werkzaamheden in de organisatie. 

Vereisten: 
Ruime en veelzijdige kantoorervaring, 
in het bijzonder op administratief ge-
bied; tact in de omgang met mensen; 
grote accuratesse; ordenend vermogen. 
Bij voorkeur middelbare schooloplei-
ding en praktijkdiploma boekhouden. 
Humanistische gezindheid. 

Voorwaarden: 
Honorering afhankelijk van ervaring en 
opleiding. Pensioenregeling. Sollicitan-
ten moeten bereid zijn zich aan een 
psycho-technisch onderzoek te onder-
werpen. 

Brieven aan het hoofdbestuur van het 
Humanistisch Verbond, Oudegracht 152, 
Utrecht. 

Gevraagd op het Centraal Bureau van het 
Humanistisch Verbond 

geroutineerde Stenotypiste .  
Taak: 

Na korte aanwijzingen het zelfstandig 
behandelen van brieven in de moderne 
talen, voornamelijk Nederlands en 
Engels. 

Vereisten: 
Ruime ervaring. Bij voorkeur middel- 
bare schoolOpleiding. Grote accuratesse 
en ordenend vermogen. 

Voorwaarden: 
Honorering afhankelijk van opleiding 
en ervaring. Pensioenregeling. 

Brieven aan het hoofdbestuur van het 
Humanistisch Verbond, Oudegracht 152, 
Utrecht. 

Een liot-  schijf- 

wat ik zou willen noemen de razende, steeds toe-
nemende, steeds meer mensen meeslepende 
„jacht naar het kwantitatieve", naar méér snel-
heid, méér eten, méér drank, méér vakantie-kilo-
meters, méé vrouwen, méér kleren,- méér 

En laten wij er niet slechts over denken en 
over blijven denken, maar laat ons tegen de draai-
kolk van dit geestelijke vacuum strijden. De laag-
ontwikkelde gebieden'van de menselijke geest lig-
gen dichterbij dan wij dikwijls menen en het ge-
vaar van deze lage ontwikkeling bedreigt m.i. een 
menselijke samenleving naar onze humanistische 
beginselen meer dan wat ook. De strijd zal moei-
lijk zijn, lang en dikwijls tevergeefs en hopeloos. 

, Maar het is mijn overtuiging, dat dit de eerste en 
belangrijkste taak van mensen tegenover mede-
mensen is.Wordt de strijd voor het brengen van 
een geestelijke levensinhoud aan de grote massa 
eenvoudige mensen in het Humanistisch Verbond 
niet blijvend voorop gesteld dan valt te vrezen, 
dat het ernstige en schijnbaar met succes be-
kroonde streven der huidige generatie van „mo-
derne humanitten" in het oog der historici niet 
meer zal lijken dan een opzienbarende stroming, 
die bij een smalle bevolkingslaag in beperkte ma-
te weerklank vond. 

Wat zijn nu de middelen die — naast de reeds 
toegepaste — voor deze taak gebruikt kunnen 
worden. Een eerste richtlijn is: de gemiddelde Ne-
derlander moet niet eerst in een arbeidersKamp, 
een ziekenhuis, een gevangenis of de militaire 
dienst terecht komen om zonder meer in contact Het is desondanks niet mogelijk om de gestel- 
te kunnen treden met een humanistisch raadsman de eis — het brengen van humanistische begin 	te 

hem op eenvoudige en begrijpelijke wijze ver-selen tot de intellectueel minder geschoolde be- 
trouwd kan maken met de denkbeelden van het volkingsgroepen — met bovenstaande of soortge- 
moderne humanisme. „Het is nu eenmaal niet 

lijke argumenten af te doen. Evenmin wordt deze 
makkelijk", heb ikargument horen gebruiken, 

ge-
eis gesteld met de uitsluitende bedoeling om „het 

„om een ingewikkelde zaak als het humanisme humanisme" te „propageren" of zijn positie te 
op eenvoudige wijze onder woorden te brengen." versterken. Het probleem wordt veel meer gesteld 

Het is dat wel. Mensen van elk geestelijk ni- in de overtuiging, dat het bestaan van het Hu- 	Het 
tot het allerlaagste, kunnen vervuld zijn manistisch Verbond als „geestelijk tehuis voor 

en gelukkig kennen wij allen de voorbeelden — 

voors
t 

— 

buitenkerkelijken" in de nabije toekomst hiermee 
van ware en zuivere leverisidealen, die zij in elk gemod is. Een dergelijk tehuis kan ik mij niet woord en elke handeling bewust of onbewust uit- 

llen als een gebouw, dat slechts enkele 
torenkamers bevat alsmede de meest noodzake- dragen. Gewone menselijkheid is, als zij iemands 
lijke trappenhuizen of liften daarheen, terwijl de geest vervult, als zij hem van méér waarde lijkt 
miljoenen geestelijk „woningzoekenden" niets dan iets anders in het leven, voldoende om hem 
overblijft dan het bouwsel of van buitenaf met tot drager en na weinig vorming tot uitdrager  
omhooggeheven kinnen aan te zien of het de rug van humanistisch levensbewustzijn te maken.  

O 	wijze een 	 van ons toe te keren, daar het voor hen niet toeganke- verbop nd
welke 

georganiseerd zou
landelijke 

moetenactie worden om 
lijk is. een groot aantal vrijwillige raadslieden of con- 

Hoe bevredigend de g 
wanneer men mij toestaat het risico der vergelij- 

edachte ook mag zijn — 
tactpersonen aan te trekken, te selecteren, te vor- 

king nog even op mij te blijven nemen — dat de men en aan het werk te zetten, vereist overleg op 
humanistische vuurtoren dan toch maar stevig groter basis en valt op dit moment buiten mijn 

opgericht staat als een lichtend baken in de steeds bestek.  

woester kolkendé oceaan van het beginselloze ni- Hoewel zeer onvolledig, worden echter een aan- 
hilisme, de „wij-zijn-niets-mentaliteit", de eerste tal mogelijkheden aangeduid. 

en belangrijkste daad van mens tegenover mens 
	In het bedrijfsleven zijn de z.g. personeelskey- 

nen, 	van 	 gen en in is, geestelijke waarden voor hem levend te maken, 
hem de betekenis van het gebonden zijn aan een 

kleinere
besturen  

bedrijven de 
personeelsverenigin 

personeel-verzorgers 

eigen 
overtuiging te tonen en dit alles onder de (E.H.B.0.-ers, loonadministrateurs etc.) uiterst  

onherroepelijke voorwaarde, dat zijn menselijke belangrijke contact-punten. De functionarissen  
uit deze groeen staan in rote 	van 

waardigheid niet afhankelijk is van zijn intellec- land in meerderheid sympa
gthiekdelen 

tegenover
ons  
de 

tueel ontwikkelingspeil.  Als het hoofdartikel van een recent nummer humanistische beginselen. Wie de praktijk van 
instaes 	, weet, dat het pers 	in van Mens en Wereld verschijnt onder de titel: elk

deze 
 bedrijf

nti  
enkele

kent 
 figuren — doorgaans

oneel  
uit de 

„Dit geeft te denken", 
zou ik willen zeggen: laat 

vermelde groepen — kent, met wie een grote 
ons dit dan ook doen. 

Laat ons het, uit de nood 
meerderheid• der bedrijfsgenoten met vaak over- 

van geestelijke leegte voortkomende vandalisme stelpende openhartigheid zijn 	le- van grote groepen jongeren niet alleen signaleren. vensproblemen bespreekt, zijn „hart uitschudt" 
Laat ons begrijpen, dat bij nog veel grotere groe- zoals dat heet. Deze functionarissen zullen door 
Pen van alle leeftijden diezelfde nood uit eenzelf- een sys 	actie met inschakelin der 
de „leven-zonder-inhoud" voortkomt en dáár het leded van

tematische  
het Verbond benaderd moeten worden 

schrijnendst is, waar zij géén uitlaatkleppen vindt, en zullen in vele gevallen zelfs gaarne bereid zijn 
Laten wij inzien, dat zeer vele van de groepsge

- 
tot groepsgewijze voorlichting, organisatie van 

wijze en individuele ontsporingen van mensen discussie-avonden etc. aan hand van te verstrek- 
in onze tijd in deze nood hun oorsprong 
vinden; dat hier de voornaamste wortel ligt voor ken materiaal.  

ijn mening is, dat de denkbeelden van het 
humanisme in grotere mate en langs nieu-

we wegen toegankelijk gemaakt moeten wor-
den voor die lagen van de bevolking, voor wie 
het contact met het Verbond niet of nauwelijks 
mogelijk is, door de meer of minder grotehoog-
te zr  van het academische niveau, waaropeen ee 
groot en zeker het belangrijkste deel van het 
verbondsleven zich afspeelt. 	 • 

Volledig erkend moet worden: 
le dat dit probleem ongetwijfeld niet nieuw is 
en ook uitwerking heeft gekregen in tal van 
publicaties in Mens en Wereld zowel als in 
een deel van de radio-uitzendingen op zondag-
morgen. 

2e dat een doordringen tot de abstracte achter-
gronden van menselijk leven in een, voor de in-
tellectueel minder geschoolden bevattelijke vorm 
meestal bijzonder moeilijk, soms zelfs onmo-
gelijk is, en zeker naar de kwaliteit door de ge-
stelde eis ongunstig beïnvloed wordt. 

3e dat bij de oprichting van het Humanistisch 
_Verbond en ook gedurende de betrekkelijk wei-
nige jaren van zijn bestaan de leiding opzette-
lijk zal hebbén gestreefd naar een concentratie 
van een geestelijke kwaliteit op het hoogst be-
reikbare niveau met afwijzing van een „popu-
larisering", die het gevaar kon inhouden, dat de 
nog zo jonge constellatie van humanistische 
beginselen zou afbrokkelen en verwateren. 

3 
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Verantwoording van giften 
Giften tot ieder bedrag zijn ons welkom. In 

„In en Om" worden de ontvangen giften regel-
matig verantwoord, zoals ook hieronder weer 
geschiedt. Bovendien ontvangen de'schenkers van 
giften van f 10,- of hoger een door de penning-
meester getekende ontvangstbevestiging. 

Wij verzoeken aan alle gevers op de juiste 
verantwoording van hun giften toe te zien en 
eventuele omissies rechtstreeks aan de penning-
meester te melden. Adres: W. C. Koppenberg, 
Stationsplein 15 I, Hengelo (0.). 

I. Jubileumfonds 
Giften van algemene leden, niet-leden en in-

stellingen. 
J. R. van A. te U. f 10,-; J. H. van W. te D. 

f 10,-; Chr. A. v. D. te B. f 2,50; J. v. H. te P. 
10,-; K. J. v. Z. te B. f 10,-; A. J. S. te A. f 15,-; 

A. v. d. L. te L. f 5,-; J. C. v. d. E. te R f 5,-; 
P. J. B. te R. f ,10,-; F. H. te G. f  10,-; A. C. K. 
te A. f 10,-; D. P.-De B. te W. 10,,-; C. B. te D. 
f 10,-; C. J. H. S. te D. f 15,-; M. B. te D. f 5,-; 
C. H. V.-Van D. te D. f 10,-; Alb. v. d. L. te L. 
f 5,-; H. v. d. K. te R. f 10,-; W. van B. te 0. 

2,-; M. van N. te J. f 16,-; H. van S. te E. 
f 10,-; H. C. C. te E. f 50,-; De C. te D. f 5,40; 
J. F. B. te de B. ƒ 5,-; J. H. H. te D. f 10,-; 
G. B.-W. W. te T. f  10,-; B. van W. te H. ƒ 25,-; 
C. 'H. van E. te Z. 1,-; M. B. te den B. 10,-; 
J. Z.-H. te B. f 10,-; J. R. te 0. f 2,50; dr. Z. 
te B. f 10,-; G. de J.-Van E. te C. f 5,-; H. H. 
van G. te L. f  10,-; H. de J. te V. f 10,-; W. de 
V. te H. f 10,-; C. W. Z. te H. 10,-; L. van G. 
te M: f 5,-; M. de M.-H. te E. f 5,-; K.-A. te 
U.S.A. f 4,73; S. M. te B. f 4,50; C. V. te M. 
f 10,-; J. H. te E. f 7,50; N. W.-E. te W. f 2,50; 
J. S. te D. ƒ 25,-; W. v. d. L. te B. f 10,-; C. S. 
te A. f 25,-; Gew. Fr. f 92,25; P. W. v. d. V. 
te A. f 32,50; A. V. D. te M. f 25,-; G. de G. 
te K. f 10,-; G. J. R. te A. f 10,-; W. A. te 0. 
f 18,98; M. B. te C. f 10,-; P. C. J. L. te C. 

25,-; N.N..ƒ 10,-; B. te B. f 5,-; P. S. te H. 
f 2,50; P. S. te H. f  2,50; A. van W. te H. f 10,-; 
M. B. te H. f 10,-; J. D. te H. f 2,50. 

Collecte congres Arnhem 1955 f 471,60: J. S. 
te B. f 50,-. - Collecte Krasnapolsky te Amster-
dam ƒ 382,11; v. d. B. te A. f 200,-; J. R. van 
D. te 's-G. f 500,-. - Fonds te A. f 500,-; L. E. 
B. te U. f 25,-; N. te E. f 10,-; N.N. te A. 
f 1000,-; H. te U. f 10,-; N.L. te K. f 25,-; 
I. C. I. te R. f 100,-; B. S. te B. f 100,-; D. P. te 
B. f 1000,-; H. S. & Co. te A. f 25,-. 

Totaal f 5.148,57. 
De via de gemeenschappen of rechtstreeks van 

tot een gemeenschap behorende leden binnenge-
komen giften werden aan de gemeenschappen 
bevestigd en derhalve in deze verantwoording 
niet opgenomen. 

II. Laatste verantwoording over 1956 
Opbouwfonds 

Volgens vorige verantwoording f 7.565,33. 
Hiervan over te brengen naar Fonds Geestelijke 
Verzorging j' 3.000,- en naar de Ark f 1.000,-. 
Blijft ƒ 3.565,33. 

J. 0. W. te W. f 300,-; C. H. S. te D. f 202,40; 
R. M. te 's-Gr. f 6,-; E. A. B. te Z. f 4,-; C. R. 
te V.,ƒ 5,-; M. v. E. te 's-Gr. f 75,-; L. R. te E. 

4,-; H. J. B. te A. f 25,-; A. G.-v. E. te 's-Gr. 
10,-; J. P.-O. te D. f 2,50; H. M. D. te R. 
5,-; G. H. S. te D. f 229,12. 
Totale verantwoording over 1956 f 4.433,35. 

Fonds Geestelijke Verzorging 
Vorige verantwoording f 3.330,50. Bij van 

Ppbouwfonds f 3.000,-. Totaal f 6.330,50. 
H. J. B. te A. f 25,-. 
Totale verantwoording over 1956 f 6.355,50. 

Scholing raadslieden in de arbeiderskampen 
C. A. V. te H. f 600,-. 

Stichting de Ark 
Van Opbouwfonds f 1.000,-. 
0. W. K. te A. f 450,-. 
Totaal f 1.450,-. 

III. Eerste verantwoording over 1957 

over de maandèn januari en februari 1957. 

Opbouw fonds 
J. B. te H. f 20,-; W. A. R. te E. ,ƒ 50,-; J. D. 

D. te A. f 20,-; A. v. d. M. te H. f 6,-; K. R. te 
B. f 2,-;L. v. G. te M. f 5,-; Gem. Wageningen 
f 20,-; G. B. te D. f 500,-; C. S. R.-M. te R. 
f 100,-; B. D.-v. d. H. te 's-Gr. f 5,-. 

Totaal f 728,-. 

Fonds Geestelijke Verzorging 
G. W. S. te A. f 100,-. 

Zomerprogramma 1957 

Hum. Verbond: 

FAMILIEKAMPEN: 
Volgeboekt. 

KINDERKAMPEN: 
a. Voor kinderen van 7 t/m 12 jaar in de „Koren-

bloem" te Elspeet; 27 juli-3 augustus. 
Leiding: G. Hillmann. 
Prijs: f 36,-. 

b. Voor kinderen van 13 t/m 15 jaar wordt een 
tentenkamp gehouden; max. aantal deelne-
mers 20; data: 27 juli-3 augustus. 
Leiding: Echtpaar van Opijnen. 
Prijs: ± f 26,-, + f 2,50 voor excursies. 

Inlichtingen en opgaven bij De Ark, Nunspeet. 

KINDERKAMPEN 
worden in „De Ark" onder deskundige leiding 
gehouden van 27 juli t/m 31 augustus. 
Voor deelname aan Familie- en Kinderkampen 
kunt u zich opgeven bij „De Ark", Belvedère-
laan 14, Nunspeet. Tel. 03412-2404. 

Het 
ijnforrnation Bulietin 

van de 

Onternationai Humanist 
and Ethica UniOrb 

houdt U regelmatig op de hoogte van het 
nieuws van de bij bovengenoemde 
organisatie aangesloten humanistische 
verenigingen in Amerika,'Engeland, België, 
Zuid-Afrika, India enz. 

Verschijnt elke drie maanden in de Engelse taal 

Abonnement: f 3.- per jaar 

Centraal Bureau Humanistisch Verbond, 
Oudegracht 152, Utrecht 
Tel. 10163, Giro 30' 

Socrates-Conferentie 
18 en 19 mei 

De humanistische stichting Socrates 
organiseert op 18 en 19 mei een studie-
weekend over de onderwerpen: „Levens-
overtuiging", „Persoonlijk leven", „Maat-
schappelijk leven" en „Organisatie". De 
conferentie vindt plaats in het Erasmus- 
huis, Oudegracht '152, Utrecht. De deel-
neming staat voor iedereen open. Kosten: 
f 3,50 (voor contribuanten en donateurs 
gratis). De gelegenheid bestaat bij geest-
verwanten in Utrecht de nacht door te 
brengen. Aanmeldingen en inlichtingen: 
Secretariaat Socrates, Oudegracht 152, 
Utrecht. 

Hum. Jongeren Gemeenschap: 

Van 3-11 augustus een KAMP IN DE ARDEN-
NEN (België), bij La Roche. 
De heen- en terugreis kunnen evt. per bus ge-
maakt worden. Reiskosten ± f 20,-. 
Prijs: f 35,-. Nemen meer dan 30 personen deel, 
dan f 30,-. 

Hum. Jeugd Beweging: 

ZOMERKAMPEN 

13-20 juli een kamp in Zelhem (bij Ruurlo). 
Mentor: W. Geerts. 
20-,27 juli -eveneens in Zelhem, en van 17-24 
aug. St. Maartenszee (ten noorden van Petten). 
Prijs: f 25,-, voor ieder kamp. 
Leiding: Kampraad van deelnemers, met advies 
van kampmentor. 
Leeftijd: 15-21 jaar. 
Inlichtingen: Kamporganisatie H. J. B.: 
Erik van Praag, Pr. Mariannelaan 195, Voor-
burg. 

Studenten Vereniging op. Hum. Grondslag: 
Twee TENTENKAMPEN voor Middelbare en M ulo-scholieren . 
a. Voor leerlingen van 12 t/m 15 jaar, te Exloo 

(Drente) in de week van 16-23 juli. 
Prijs: f 30,-. 
Leiding: leden van de S.V.H.G. 

b. Voor leerlingen van 15 t/m 19 jaar in de 
Ardennen (België) in de buurt van La Roche, 
van 26 juli-2 augustus. 
Prijs: f 60,-. 
Leiding: leden van de $.V.H.G. 

Inlichtingen en opgaven voor de S.V.H.G. kam-
pen richten aan de heer J. Westenberg, van Bree-
straat 39, Amsterdam. 
Het Paaskamp gaat in op zaterdagmiddag 120 
april en eindigt op maandag 22 april na het 
avondeten. De heer en mevrouw Geusebroek uit 
Amsterdam hebben de leiding. . 
De prijs bedraagt f 15,-, voor kinderen beneden 
11 jaar f 12,-. 
De Bejaardenbijeenkomst kan dit jaar niet in 
september plaats hebben. De bijeenkomst zal 
worden gehouden van zaterdagmiddag 4 mei tot 
zaterdagochtend 11 mei na het ontbijt. 
De prijs bedraagt f 35,-. De leiding berust bij 
de heer en mevrouw Dijkstra. 
Het Pinksterkamp gaat in op zaterdagmiddag 
8 juni en eindigt op maandag 10 juni na het 
avondeten. De heer en mevrouw Bosman uit 
Amsterdam hebben de leiding. 
De prijs bedraagt f 15,-, voor kinderen beneden 
11 jaar f 12,-. 
Indien men aan bovenstaande groepsbijeenkom- 
sten wil deelnemen, geve men zich zo spoedig 
mogelijk op bij „De Ark". 
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