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het Hurnanisitisch Verbond 
MEDEDELINGEN VOOR DE LEDEN 

	
No. 3 

OPROEP 
HONDERDDUIZENDEN RADIOLUISTERAARS 

zetten de radio aan op zondagmorgen kwart voor tien. Dat is de uitzending 
van het humanistische woord in de rubriek Geestelijk Leven. Tallozen doen 
hetzelfde op de laatste maandag van de maand om kwart voor vijf 's middags, 
of op andere momenten dat er humanistische uitzendingen zijn. VARA, AVRO, 
VPRO verleenen regelmatig of van tijd tot tijd gastvrijheid aan het humanis-
tische woord. Dat is mooi, maar 

DE HUMANISTEN HEBBEN GEEN EIGEN ZENDTIJD 

zoals de kerken die hebben. Toch vertegenwoordigen zij een belangrijke groep 
in ons volk. Dat blijkt wel uit de stroom reacties van luisteraars. Maar de 
humanisten zitten op de schopstoel. En het is de vraag of zij hun uitzendingen 
zullen behouden als de nieuwe omroepwet er is. Want de gastvrijheid van de 
omroepverenigingen is niet onbeperkt. En 

OOK DE NIEUWE OMROEPWET 
GEEFT DE HUMANISTEN GEEN EIGEN ZENDTIJD. 

Zo dreigt het humanistische woord te worden verbannen uit de aether! Daarvan 
zullen de humanistische luisteraars de dupe zijn. Maar evengoed degenen die als 
sympathiserenden of buitenstaanders het humanistische geluid op prijs stellen. 
Zij allen zullen hun stem hiertegen willen laten horen. Evenals andersdenkenden 
die de humanisten hun plaats in het radiobestel niet willen onthouden. Dat kan 
nu door toe te treden tot de 

HUMANISTISCHE LUISTERKRING „HET WOORD VAN DE WEEK". 

Dat is niet een nieuwe omroepvereniging, maar een groep van met het bedreigde 
humanistische woord sympathiserenden. Het gaat om een plaats voor het huma-
nisme in de aether, op soortgelijke basis als de uitzendingen voor kerkgenoot-
schappen. De ondertekenaars roepen u op de humanistische uitzendingen, die 
voor zo velen zo veel betekenen, niet in de steek te laten. De Humanistische 
Luisterkring staat voor u open. Dus 

SLUIT U AAN VOOR ÉÉN GULDEN PER JAAR. 

Uw ene gulden betekent voor de Luisterkring nieuwe mogelijkheden. Zend dus 
een briefkaart met uw naam en adres en één gulden extra aan postzegels of 
een giro-overschrijving op no. 58 ten name van de 

HUMANISTISCHE LUISTERKRING; OUDEGRACHT 152, UTRECHT. 

DOE HET TERSTOND. 

H. Bentz van den Berg, S. J. van den Bergh, Dr. J. C. Brandt Corstius, 
Mej. Mr. J. J. Th. ten Broecke Hoekstra, Dr. A. L. Constandse, Mr. A. A. L. 
F. van Dullemen, Th. M. van Erp, D. W. van Hattem, Prof. Dr. T. T. ten Have, 
Mevr. D. Heroma—Meilink, Mr. N. J. C. M. Kappeyne van de Coppello, Mr. M. 
Knap, Dr. S. L. Mansholt, Ir. A. Paulen, Dr. J. P. van Praag, Dr. D. H. Prins, 
Mr. Dr. H. J. Roethof, Dr. B. W. Schaper, Mr. A. Stempels, Prof. Dr. G. 
Stuiveling, Mej. Mr. M. Tjeenk Willink, Mr. Dr. J. In 't Veld, Prof. Dr. L. G. 
van der Wal, Mr. H. J. B. Waslander, Prof. Dr. F. Zernike. 

M et dit duidelijke woord heeft voorzitter 
van Praag in zijn openingsrede op het 

congres onze mening vertolkt over het verdwij-
nen van het humanistische woord in de voorge-
stelde nieuwe omroepwet. Onaanvaardbaar, niet 
alleen voor de leden van de humanistische be-
weging, maar ook voor allen, voor wie het 
kwartier op zondagmorgen in hun leven iets 
'betekent. 

In de oproep, die hiernaast staat afgedrukt, 
worden die honderdduizenden luisteraars ver-
zocht hun stem hiertegen te verheffen. Zij wor-
den uitgenodigd toe te treden tot de Humanis-
tische Luisterkring „Het Woord van de Week", 
welke kring op het congres in Rotterdam is ge-
sticht. Door middel van een persconferentie 
is de publieke opinie hiervan op de hoogte ge-
steld en in de meeste kranten is hieraan ook be-
kendheid gegeven. 

Thans moeten de leden ervoor zorgen, dat 
ook iedere luisteraar de gelegenheid krijgt zich 
als lid aan te melden. Het spreekt vanzelf, dat 
alle Verbondsleden zullen toetreden, en ieder 
vindt daarom in dit blad een aanmeldingskaart, 
die zo spoedig mogelijk dient te worden inge-
vuld en verzonden. Maar daarmee zijn we er 
niet. Wil deze actie indruk maken, dan zullen 
tienduizenden tot de kring moeten behoren en 
het is onze taak, ze dit gemakkelijk te maken. 
De gemeenschappen zijn ingeschakeld en krijgen 
de beschikking over een aantal kaarten, die zij 
onder de leden kunnen verspreiden. Maar ieder 
die zich aanmeldt zal tevens vijf nieuwe kaarten 
toegezonden krijgen, die hij weer aan vrienden 
en kennissen ter hand kan stellen. Het moet zo 
zijn, dat we ook werkelijk elke luisteraar weten 
te bereiken, in elke kring waarin we ons bewe-
gen met die kaarten voor de dag komen, in onze 
familie, op feestjes, in ons werk, onze verenigin-
gen, in bejaardentehuizen, kortom overal, waar 
mensen zijn, die onze uitzendingen al die jaren 
beluisterd hebben. Niemand mag overgesla-
gen worden, iedereen moet er van horen, moet 
weten dat we na ruim twaalf jaar, als de minis-
ter zijn zin krijgt, zullen moeten zwijgen. Wie 
op het congres het grote enthousiasme heeft 
meegemaakt, waarmee de oprichting van de 
Luisterkring is begroet, wie gezien heeft hoe 
de afgevaardigden elkaar de kaarten hebben be-
twist, die op dat ogenblik nog in een beperkt ge-
tal aanwezig waren en die zij mee naar hun ge-
meenschap wensten te nemen om met de actie 
zo spoedig mogelijk te beginnen, heeft vertrou-
wen in het resultaat. Wij hebben deze actie de 
naam gegeven „Geef ons de vijf!" omdat ieder 
lid minstens vijf leden zal kunnen aanbrengen. 
Dan zijn we op de goede weg en kunnen we la-
ten zien dat de buitenkerkelijken.in Nederland 
er prijs op stellen dat het humanistische woord 
blijft klinken. 

In de komende weken en maanden zal ieder 
lid van het Verbond op zijn wijze deze actie 
kunnen steunen. Niemand hoeft hierbij achter 
te blijven, en dat mag ook niet want er staat te 
veel op bet spel. Wij zullen op de uitdaging het 
passende antwoord geven. 	 T. P. 
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Actie „Geef ons de vijf". 
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CONGRES-liNDI-WKK-.N 

N u zal er dus volgend jaar (1960) 
geen congres gehouden worden. 

Komt daarvoor iets anders in de plaats, 
een landelijke bijeenkomst, een demon-
stratie bv. naar aanleiding van de in 
1960 te verwachten volkstelling? Het is 
niet zeker. Maar de genomen besluiten 
geven het hoofdbestuur de mogelijkheid 
te handelen al naar de omstandigheden 
dat wenselijk maken, waarbij in het „al 
of niet", in de aard en het onderwerp 
juist die vrijheid van keuze is, die een 
congres niet bieden kan. Het is misschien 
niet vreemd, dat de periode van consolida-
tie, van geestelijke verdieping en organi-
satorische versterking, die zich een tijd ge-
leden inzette wordt afgerond met dit re-
sultaat ;- huishoudelijke zaken zijn in de 
afgelopen twaalf jaar sinds de oprich-
ting van het Verbond gedurende elk jaar-
lijks congres telkens in de aandacht ge-
weest en voorlopig voldoende geregeld. 
De tijd 'is nu gekomen om de energie die 
beschikbaar_is uitsluitend te richten op de 
eigenlijke taken van het Verbond. 

3.1( verwacht dat dit Congres een uit-
gangspunt zal zijn voor hernieuwde acti-
viteit en ontplooiing van de Humanistische 
beweging." Dit zijn de woorden waarme-
de de Voorzitter van het Verbond, Dr. 
J. P. van Praag, het congres opende. Er 
waren  inderdaad tekenen die daarvoor 
een aanwijzing zouden kunnen zijn. Op 
dit ogenblik weet ieder dat dit congres 
het startpunt was voor de Humanistische 
Luisterkring. Natuurlijk was men in de 
gemeenschappen er wel eens van op de 
hoogte dat dit zo zou gebeuren. Velen 
hebben het moment met ongeduld afge-
wacht. Van het grote aantal aanmeldings-
kaarten door het Centraal Bureau naar 
het congres gezonden was geen enkele 
meer- over: de afgevaardigden namen ze 
alle mee om onverwijld met de actie te 
kunnen beginnen. 

De aankondiging van de Luisterkring 
had geen goedkope hoera-stemming ten-
gevolge, de bedreiging van de uitings-
mogelijkheden van een belangrijke gees-
telijke stroming is daarvoor een te ernsti-
ge zaak. Veeleer was er spanning in de 
zaal, een diepe stilte, instemming en op-
luchting omdat nu de tijd van afwachten 
voorbij zou zijn. Tekenen genoeg dat men 
in het land klaar staat het humanistische 
woord in de aether te verdedigen! Van-
zelfsprekend. Immers een woord waar 
honderdduizenden geregeld naar luisteren! 

Op de morgen van de eerste congres-
dag werd door het hoofdbestuur een pers-
conferentie gehouden, waar een over-
zicht werd gegeven van de houding van 
de regering en de overige buitenwereld 
ten opzichte van het humanisme en de 
humanistische beweging en het ant-
woord daarop van het Verbond. Deze  

conferentie werd zoals bij eerdere gelegen-
heden ook het geval was, bijgewoond door 
de vertegenwoordigers van het ANP en 
van de grote dagbladen. De weerslag 
daarvan heeft men dus intussen in de 
pers kunnen vinden. Hierna volgde ook 
weer zoals andere jaren een hoofdbe-
stuursvergadering. 

Tegen half drie verzamelden zich vele 
congressisten in het stadhuis aan de 
Coolsingel voor de ontvangst door het 
gemeentebestuur, vertegenwoordigd door 
Mr. G. E. van Walsum, burgemeester, 
wethouder R. Langerak, en de gemeen-
tesecretaris de heer J. Hasper, de eerste 
en de laatste vergezeld van hun dames. 
In zijn toespraak zeide de burgemeester 
geconstateerd te hebben, dat ten aan-
zien van het Verbond Rotterdam een 
achterstand had ten opzichte van Am-
sterdam, namelijk in ledental, waarop in 
zijn antwoord de voorzitter van het Hu-
manistisch Verbond misschien als troost-
woord meende te moeten opmerken dat 
de werkstad Rotterdam het beeld van de 
humanist uit zijn verleden een ander soort 
plaats heeft gegeven dan Arnsterdam aan 
de zijne. Daar staan Vossius en Barleaus 
op een stille binnenplaats. Erasmus van 
Rotterdam heeft zijn plaats temidden van 
het 	drukke le \ken van een bezige stad. 
Dit zou als symbool kunnen gelden. 

De grote stroom van het stadhuis ko-
mende congresgangers werd snel door de 
administratie, leden van Rotterdam en 
Schiedam, verwerkt. Op elk congres is dat 
ogenblik voor de organisatoren er, een 
van grote spanning: of alles vlot verlo-
pen zal en de eerste zitting op tijd kan be-
ginnen. Onder de gasten en genodigden, 
die zoals elk jaar, velen namens hun or-
ganisaties, het congres bijwoonden be-
vonden zich dit keer enkelen die bijzon-
dere vermelding behoeven. Daar was de 
heer A. van der Dussen uit Den Haag. 
Reeds enige jaren geleden had deze zich 
bij het. Centraal Bureau,  opgegeven als 
lid voor een eventueel nog op te richten 
radio-organisatie. Niemand dacht toen 
in de verste verte aan iets dergelijks. 
Maar toen de plannen voor de Humanis-
tische Luisterkring ontstonden herinnerde 
iemand zich dit schrijven en zo werd 
nu de heer Van der Dussen plechtig geïn-
stalleerd als eerste lid. Het congreS werd, 
eveneens tijdens de eerste Zitting, toege-
sproken door Mr. George von Hilshei-
mer lid van de A.H.A. (American Hu-
manist Association),• nu nog in militaire 
dienst in Duitsland en zijn nog resterende 
dagen dienst afkruisende. Maar reeds is 
hij door de A.H.A. benoemd om na zijn 
terugkeer in ' zijn vaderland als group-
organizer daar de humanistische organisa-
tie mede verder te bouwen. Hij kwam hier 
om gedurende ongeveer een week een  

studie te maken van de wijze waarop de 
beweging in Nederland werkt. Hij vertel-
de in zijn toespraak dat hoewel men in 
Amerika reeds sinds tachtig jaar bezig is, 
men toch met bewondering naar de ont-
wikkeling van de nederlandse organisatie 
kijkt en die in Vele opzichten als voor-
beeld ziet. Een lofuiting, die beschaamd 
maakt, als men zich 'realiseert, hoeveel 
er nog ondanks uiterste inspanning van 
velen nog aan de verwerkelijking van de 
grote opgave schort. Op de zondagmor-
genzitting werd hij nagevolgd door een 
vertegenwoordiger van een Britse organi-
satie, de Rationalist Press Association. 
Sinds zijn aankomst een dag tevoren in 
Nederland had hij vlijtig onze taal bestu-
deerd en het gelukte hem zowaar op een 
zeer, wel verstaanbare wijze het congres 
toe te spreken. 

De agenda bevatte ditmaal niet zulk 
een vloed van te behandelen stof. 

Ruim tijd kon worden besteed aan de 
jaarverslagen. Belangrijke punten konden 
uitgebreid worden besproken; wensen en 
verlangens geuit, aanmerkingen waren er 
ook wel degelijk en zij werden uitvoerig 
behandeld. Een organisatie gedijt nu een-
maal als ook die de aandacht krijgen die 
zij verdienen. 

Maar zij gaven ook de voorzitter de 
gelegenheid nog eens de achtergronden 
van het humanisme te belichten op een 
wijze, waarvan hij alleen het geheim be-
zit en waar het congres ademloos naar 
luisterde. 

Het is misschien voor het Verbond niet 
zonder betekenis dat de getaiddelde leef-
tijd van afgevaardigden en andere cod-
gresbezoekers zeker dit jaar duidelijk la-
ger dan anders heeft gelegen. Dat kan be-
tekenen dat het Verbond niet langer uit-
sluitend rust op de oudere leden, dat de 
beste jongeren langzamerhand de geza-
menlijke verantwoordelijkheid zijn gaan 
meedragen en dat de klacht, dat het 
Verbond of zelfs het Humanisme geen 
aantrekkingskracht voor 'jonge mensen 
zou kunnen hebben wel eens minder 
grond zou kunnen hebben dan 'wel ge-
vreesd. 

Er zou zeker nog meer naar aanleiding 
van het congres zijn op te merken. Dit 
is echter geen verslag, en het is slechts 
mogelijk enkele áspeeten te belichten. 
Zeker moet de avond van de eerste dag 
worden genoemd, toen een stampvolle 
zaal genoot van een zeer gevarieerd pro-
gramma uitgevoerd door Rotterdamse ar- 
tisten. Ook dèze avond bracht nog ver- 
rassingen in de vorm van het aanbieden 
van een voorzittershamer aan  Dr. J. P. 
van Praag en geschenken aan' het Ver- 
bond, van de gemeenschap Schiedam 
een bandopnameapparaat (!) en van de 
gemeenschap Rotterdam f 150,—, beide 
het overschot van de ingezamelde bedra-
gen benodigd voor de organisatie valt het 

(Slot op volgende pagina) 
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LANDDAG EMMEN. 7 MEI 
(Hemelvaartsdag) 

Gun uzelf dit uitstapje 

ONZE HARTELIJKE DANK 

De beide gemeenschappen Rotterdam en 
Schiedam hebben zich wel bijzonder in-

gespannen, om de congresorganisatie goed te 
doen verlopen. Het was prima voor elkaar en de 
zaak liep gesmeerd. Maar daar bleef het niet 
bij. Want men heeft dé afgevaardigden en vele 
genodigden een feestavond aangeboden, die 
klonk als een. klok en er daardoor ook voor ge-
zorgd, dat de toespraak van de Centraal Geeste-
lijk Raadsman d'Angremond voor een gehoor 
van ruim 600 mensen werd uitgesproken. Daar 
zit voor de toekomst zeker ledenwinst in. 

Men was,er in geslaagd van de leden van Rot-
terdam en Schiedani genoeg geld bijeen te bren-
gen om alle kosten te dekken. Op zich zelf be-
schouwd al een opmerkelijke prestatie. Maar op 
het eind van de avond kon voorzitter Danz me-
dedelen, dat er nog.  f 150,- over waren, die 
aan het Steunfonds Practisch Humanisme ter 
hand werden gesteld. De collecte bracht ook 
nog eens f 263,81 op, /zodat de voorzitter: van 
de Stichting Steunfonds, de heer Ruitenberg dit 
bedrag-met een glunder gezicht in ontvangst 
nam, hoewel daarmee het bedrag van f 20.000,-
dat men dit jaar hoopt bijeen te brengen, nog 
niet is bereikt. Maar dat komt ook wel, vooral 
als ieder zo gul is als die lieden 'aan de Maas. 
Want ze konden er blijkbaar niet genoeg van 
krijgen. Voorzitter van Praag, had al een con-
greshamer gekregen, door een Rotterdams lid 
vervaardigd, toen ten slotte een bestuurder van 
Schiedam ook nog met een cadeautje kwam aan-
dragen. En dat was dan de klap op de vuurpijl 
want het bleek maar liefst een bandrecorder te 
zijn. Een al vele malen geuite wens van het 
Hoofdbestuur is hiermede in vervulling gegaan 
en bij' het geuite dankwoord van de voorzitter 
willen we ook nog, graag het onze voegen. Er 
zal een goed gebruik van gemaakt worden, daar 
kunnen ze in Schiedam van opaan. 

(Vervolg van vorige pagina) 

congres. De voorzitter van de Stichting 
Steunfonds Practisch Humanisme, de. 
heer Ruitenberg, nam het geldsbedrag 
dankbaar in ontvangst. Tezamen met de 
opbrengst van de collecte aan het einde 
van de avond (ruim f 260,) wordt het 
gevoegd bij het bedrag dat het begin is 
van de f 20.000, -die men van plan is 
per jaar bijeen te brengen. 

Zo waren er telkens momenten die 
door hun betekenis naar voren sprongen. 

Het congres zal niet licht de wijze ver-
geten waarop dr. H.;  Bonger als hoofel-
redacteur afscheid nam, noch de indrin-
gende woorden waarmee de organisatie 
secretaris Th. Polet allen inspireerde de 
aktie van de luisterkring tot een succes 
te maken. Het zijn dergelijke momen-
ten die een bron van inspiratie blijven 
tijdens het moeizaam en soms vruch-
teloos schijnend pogen, nog lang, nadat 
men een congres verlaten heeft. Hierin 
ligt de waarde van de ontmoeting die men 
op deze wijze met gelijkgezinden heeft. 

T. M.-N. 

STEUNT ONS WERK! 

Het Humanistisch Verbond heeft nog steeds 
voor de financiering van zijn werkzaam-

heden meer nodig dan wat bij het huidige le-
dental aan contributies binnen komt. Volgens 
de begroting voor 1959 is het gat dat gestopt 
moet worden bijna f 35.000,- groot. Het werk 
breidt zich uit, al wordt slechts het.allemood-
zakelijkste aangevat. En we zouden graag meer 
doen dan het allernoodzakelijkste! 

Vandaar opnieuw het dringende verzoek aan 
allen die zich, mede verantwoordelijk voelen 
voor de taak die het Verbond op zich genomen 
heeft, en die meer kunnen missen dan de offici-
ele contributie: 

Steunt ons werk! 
Giften tot ieder bedrag zijn ons welkom! De 

girorekening van het . Humanistisch Verbond 
is 304960, Utrecht: De verantwoording van de 
binnengekomen giften geschiedt regelmatig in 
„In en Om" onder vermelding van het bedrag 
en de initialen van de schenker. Bovendien ont-
vangen zij die een bedrag van f 10,- of meer 
storten een door de penningmeester getekende 
ontvangstbevestiging. ' 

Verantwoording van giften over de periode 
van 1 januari tot 31 maart 1959 (I): 

Opbouwfonds: H. B. té Á. f 50,-; S. E. P. 
P-S. te A. f 100,-; H. L. te D. f 50,-; R. de 
B. te St. J. P. f 10,-; J. S. te Z. ƒ 10,-; A. M. 
v. R. te B. f 10,-; G. J. S. te G. f 100,-; C. S. 
R-M. te R. f 100,-; A. W-G. te A. f 100,-; 
J. W. te W. f 100,-; M. K. te T. f 4,-; J. E. B. 
te L. 5,-; G. de G. te K. f 4,-; H. E. B. te U. 

4,-; J. S. te Z. f 10,-; D. L. te A. f 100,-: 
C. H'. S. te D. f 305,69; W. C. S. te 0. f 20,-; 
G. v. G. te M. f 5,-; A. M. v. d. E. te D. f 6,-; 
H. J. B te A. f 50,-; J. S. te Z. f I0,-; S. J. G-
P. te G. f 10,-; P. S.-L. te W. f 100,-; P. C. 
B-d. \T te 	10,-; J. H. v. d. L. te A. f 10.-: 
J. B. te A. f 15,-; C. H. S. te G. f 10.-; W. D. 
V. te V. f 10,-; J. W-S. te B. f 10,-; W. L. V. 
te A. f 10,-; J. R. v! D. te G. f 250,-; E. T. te 
G. f 10,-; A. R-M. te G. f 10,-; M. C. B. te 
Kadz. f 2,50; A. v. d. M. te H. ƒ 4,50; J. H. G. 
te B. f 5,-. Totaal f 1.620,69. 

Garantiefonds Uitbreiding Geestelijke Ver-
zorging: H. A. P-S., te A. f 1000.-. 

LANDDAG 1959 EMMEN 

De belangstelling voor de landdag op He-
melvaartsdag (7 mei) in Emmen begint 

afmetingen aan te nemen, die een waarschuwing 
moeten zijn voor de laatkomers. Hoewel de zaal 
plaats biedt aan 700 mensen, zou die wel eens 

- te klein kunnen zijn. Men zal zich dus moeten 
haasten met de aanmelding aan de gewestelijke 
secretariaten. 	• 

Het program ziet er dan ook zeer aantrekke-
lijk uit. Vanaf half elf worden de deelnemers 
in het centrum van Pritvangst, het unieke ge-
meente-lyceum, verwacht, waar men zijn boter-
ham kan opeten en oude en nieuwe vrienden de 
hand drukken. Om half één starten drie excur-
sies, maar voor wie na een lange zit in de bus 
eens de beneh wil strekkep, staat een zeer aan-. 
trekkelijke wandeling van vijf kwartier op het 
program. De kinderen worden ondertussen et-

' ders bezig gehouden, maar niet in het Dieren-
park, zoals het plan was, want dan raken ze 
zoek in de enorme drukte, die men daar op die 
dag verwacht. Maar een goochelaar is al voor ze 
gestrikt en er komt nog meer. 

Om half drie vangt in de aula van het lyceum 
de bijeenkomst aan, waar Dr. van Praag zal 
spreken. Medewerking zal het Emmer School-
orkest ,verlenen, dat uit maar liefst 35 leden be-
staat en Europese vermaardheid geniet. Waar-
mee we maar zeggen willen, dat ook u hier niet 
mag ontbreken. 

Zomerplannen 1959 van de Buitenwerkcom-
missie van het Humanistisch Verbond: 

Familiekampen. 
„De Ark" - Nunspeet 
3 familiekampen in de weken van 

25/7 t/m 1/8-1959 
1/8 t/m 8/8-195,9 , (vol geboekt) 
8/8 t/m 15/8-1959 

Prijzen volwassenen 	 f 49,50 
Kinderen 6 t/m 10 jaar 
Kinderen 0 t/m 5 jaar 	 „ 28,50 
De leiding van de familiekampen van, 25/7 
t/m 8/8 berust bij. de heer en mevr. J. Bakker 
uit Hilversum en van 8 t/m 15 augustus bij, de 
heer en mevr. J. Doets, Arnhem. 

Tentenkamp „Nieuwvliet" (Zw. Vl.) 
Een kamp van 14 dagen en wel van 18 juli t/m 
1 augustus '59. De leiding berust evenals vorig 
jaar bij de heer en mevr. drs. G. F. Makkink 
te Bennekom. 
Overnachten in gezinstenten met grondzeil en 
strozak. 
Op het terrein is een recreatietent. Kamp is in 
goed beschutte boomgaard. 
Prijzen volwassenen 	 f 60,- 
Kindeten 6 t/m 10 jaar 	 „ 30,- 
(reiskosten en uitstapjes niet inbegrepen). 

Kinderkampen. 
Voor kinderen van 10 t/m 12 jaar in „De Koren-
bloem" te Elspeet van 18/7 t/m 25/7-1959. 
Prijs f 36,-. Max. aantal 50. Leiding J. Wegge-
laar, A'dam. 

Voor kinderen van 13 tlm 15 jaar tentenkamp 
op „De Dikkenberg" te Bennekom van 8 t/m 15 
aug. en van 15 t/m 22 aug. 1959. Prijs f 32,50. 
De leiding van dit kamp wordt later bekend-
gemaakt. 

Aanmeldingen en correspondentie over alle 
kampen van de buitenwerkcommissie te richten 
aan: Centraal Bureau Humanistisch Verbond, 
Oudegracht 152, Utrecht - Tel. 030-10163, 
Postrekening 304960.' 

a. Het Pinksterkamp wordt gehogden van 16 
t/m 18 mei. De prijs bedraagt f 17,- p.p. 
Kinderen f 14,-. Aanvang 16 mei, 16.00 uur. 
Einde 18 mei, na diner. 

b. Bejaardenkampen. 
Van 6 t/m 13 juni en van 13 juni t/m 20 juni zijn 
er kampen voor bejaarden. Prijs f 35,-. 
Gemeenschappen, vergeet uw bejaarden niet! 
Er zijn nog slechts enkele plaatsen. 

c. Kinderkamp. 
Dit jaar wordt er in „De Ark" slechts 1 kinder-
kamp georganiseerd en wel van 8-15 augustus. 
Spoedige aanmelding is dus gewenst. •De leiding 
berust bij de heer H. v. d. Wateren. 
Prijs f 36,- p.p. Leeftijd 8-15 jaar. 

d. Huisvrouwenkamp. 
Voor het eerst wordt er een huisvrouwenkamp 
gehouden en wel van 31 augustus t/m 5 sep-
tember. Kosten f 27,- voor 5 dagen. 

e. Pensionweken. 

In de periode van 27 juni t/m 25 juli en 15 aug. 
t/rn 22 aug. kunt u uw vakantie in „De Ark" 
doorbrengen. 
Prijs f 42,- per week. 
Voor kinderen van 6 t/m 10 jaar 	ƒ 32,- 

van 0 t/m 5 jaar 	„ 26,- 
Aanmeldingen en aanvragen over de onder a 
t/m e genoemde kampen te richten aan: Va-
kantie- en Conferentieoord .  „De Ark", Belve-
dèrelaan I'4 - Nunspeet. 
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HUMANISTISCHE LUISTERKRING 
„HET WOORD VAN DE WEEK" 

(Onder bovenstaande kop zal in het vervolg 
in ieder nummer een aantal berichten wor-
den opgenomen, die betrekking hebben op 
onze actie.) 

              

ro 
Zorgt er voor, dat iedere luisteraar naar het humanistische 

van de Humanistische Luisterkring. 

woord lid movcIt 

              

O p het congres in Rotterdam is de 
Humanistische Luisterkring ge-

sticht. Dat kan ieder lid nu weten, en hij 
of zij zal zich haasten inliggende kaart in 
te vullen en op te zenden aan de admini-
stratie van de Luisterkring, Oudegracht 
152, Utrecht. Men kan inplaats van f 1,—
aan postzegels te plakken, ook gireren op 
het eigen nummer van de Kring, no. 58. 

H et is echter niet genoeg, dat ieder lid 
van het Verbond van de stichting 

van de Luisterkring op de hoogte is. Het 
zal pas effect sorteren, als elke luisteraar, 
die naar het humanistische kwartiertje 
luistert, er ook van op de hoogte is, en 
eveneens zich als lid aanmeldt. Daar moe-
ten de leden voor zorgen. 

V anaf 12 april is het „Woord van de 
Week", waarin de radiotoespraken 

werden opgenomen, in een nieuwe vorm 
verschenen. Het blad is thans het orgaan 
van de Luisterkring en het formaat is 
groter geworden. Ook de lezingen voor de 
AVRO-microfoon worden er in opgeno-
men. De prijs blijft gelijk, d.w.z. f 4,—
per jaar. Leden van de Luisterkring, die 
dus voor hun lidmaatschap f 1,— betalen, 
kunnen zich voor f 3,— op het „Woord 
van de Week" abonneren. Opgaven hier-
voor bij de Administratie, Oudegracht 
152 te Utrecht, of storting op gironummer 
58 ten name van de Humanistische Luis-
terkring, te Utrecht. Men kan aan het-
zelfde adres een proefnummer aanvragen. 

D e actie „Geef ons de vijf" is de naam 
voor de wervingsactiviteit met de 

kaarten, waarvan er hierbij een is inge-
sloten. Ieder die zich met deze kaart als 
lid aanmeldt, ontvangt vijf kaarten terug, 
om deze onder vrienden, kennissen, fami-
lieleden, buren enz. te verspreiden. Op 
deze wijze kan bereikt worden, dat ook 
werkelijk iedere luisteraar in de gelegen-
heid is zijn protest te laten horen. 

O p het congres in Rotterdam is als 
lid no. 1 van de Humanistische 

Luisterkring geïnstalleerd de heer A. van 
der Dussen uit den Haag.' Deze had zich 
reeds enkele jaren geleden bij het Cen-
traal Bureau van het Verbond als lid aan-
gemeld voor een in de toekomst te stichten 
organisatie. Voor deze vooruitziende blik 
is hem door de voorzitter een oorkonde 
ter hand gesteld. 

D
it is één der vele réacties: „Ik ben 
een N.H. ouderling. Maar dit is een 

gloeiend protest tegen onthouding van 
zendtijd." 

, KORT VERSLAG 
van de hoofdbestuursvergadering op 11 april '59 

in Rotterdam 

} et verzoek aan de gemeenschappen, om in 
71. de weken vóór het 'congres te trachten 

het ledental te versterken, heeft succes gehad. 
Hoewel 'een volledig overzicht van de resulta-
ten op dit ogenblik nog niet is te geven, wijzen 
de cijfers over april er wel op, dat het ledencij-
fer een stijging heeft ondergaan. Dit is even-
eens het geval met de abonnee's op „Mens en 
Wereld" en „Het Woord van de Week". Het 
H.B. nam kennis van een advies dat werd uit-
gebracht door de commissie militaire dienst-
plichtigen en dienstweigeraars. In het bijzonder 
werd hierbij aandacht geschonken aan de moge-
lijkheden tot voorlichting voor de a.s. dienst-
plichtigen en hen, die een beroep willen doen 
op de dienstweigeringswet. Het Dagelijks Be-
stuur heeft aan de Centraal Geestelijk Raads-
man verzocht te overleggen, welke maatrege-
len genomen kunnen worden. Het H.B. nam 
kennis van het feit, dat door het D.B. per 1 sep-
tember 1959 als assistent voor de Centraal Gees-
telijk Raadsman is benoemd de heer P. N. 
Kruyswijk te Haarlem. De benodigde middelen 
hiervoor zijn uit schenkingen verkregen. De con-
ferentie over bevolkingsproblemen, georgani-
seerd door de humanistische studenten en Socra-
tes in Doorn op 22 maart, werd kort besproken 
naar aanleiding van een verslag van één der 
H.B. leden die hierbij aanwezig was. Voor de 
Humanistische Jeugdbeweging werd een nieu-
we mentor benoemd, de heer H. Kooy te Rot-
terdam in de plaats van de beer Ir. W. Geerts, 
die verzocht heeft van deze functie ontheven te 
worden, na deze vele jaren te hebben vervuld. 
De congresorde voor het in de middag aanvan-
gende congres werd besproken evenals het da-
tumschema voor de belangrijkste gebeurtenissen 
in het komende jaar. Over de zojuist plaats ge-
had hebbende persconferentie werden door de 
voorzitter nog enige mededelingen gedaan. 

Th. W. POLET, org.-secr. 

ZOMERKAMPEN 
HUM. JEUGD BEWEGING 

De H.J.B. organiseert voor jongeren van 15-
23 jaar drie zomerkampen, en wel in Saasveld 
(0v) van 11 tot 18 en van 18 tot 28 juli, en op 
Terschelling van 15 tot 22 augustus. 

Inlichtingen hierover kan men verkrijgen bij 
Frank van Broekhoven, Prinsengracht 334 hs 
te Amsterdam-C. 

NIEUWE DIRECTEUR „SOCRATES" 
De Humanistische Stichting .,Socrates", die 

zich o.a. bezighoudt met de organisatie van 
zomerschool en landdagen en ook het drie-
maandelijks tijdschrift voor wetenschap en cul-
tuur „Rekenschap" uitgeeft, heeft een nieuwe 
directeur, n.l. de heer D. T. Winter, Rooseveldt-
laan 143 II. Amsterdam-Z. 

CULTURELE DAG IN BUSSUM 
GAAT NIET DOOR 

De aangekondigde culturele dag van het ge-
west Utrecht op 10 mei in Bussum gaat voor-
lopig niet door. Dat zal voor velen een tegen-
valler zijn, maar men is van plan later in de 
zomer een andere datum vast te stellen. Van 
uitstel komt deze keer dus geen afstel. 

OPBOUWFONDS 
Een lid schrijft ons: 

„Zojuist lees ik in „In en Om", dat 1,1.000 
humanisten nog geen f 120.000,— per jaar op-
brengen, wat naar mijn bescheiden mening geen 
groot huishoudgeld is. 

Ik wil het volgende u voorleggen; als de 
11.000 leden f 1,— per maand, 1 jaar lang, 
buiten hun contributie eens bijdragen, betekent 
dit een totaal van f 132.000,— wat m.i.z. de 
nood enigszins verlicht. 
Deze extra bijdragen kunnen geïnd worden op 
vergaderingen, lezingen, cursussen, congressen 
etc. en tijdig aankondigen. Het beste is per giro 
overmaken. 

Geen slecht middel lijkt mij met lijsten rond 
te gaan in kleine rayons, overdag en ook des 
avonds, misschien dat door dit contact een kans 
bestaat om nieuwe leden te winnen. 

Ik wil het voorbeeld stellen door vanaf heden 
f 1,— per maand per giro tot maart 1960 over 
te maken. Voor het innen per lijst wil ik tot 
maart 1960 in mijn buurt proberen dit geld 
binnen te krijgen. 

Zo lees ik verder in Mens en Wereld dat er 
een tekort is van ca. f 24.000,— en zal hiervoor 
heden f 10,— per giro overmaken." 

Het lijkt ons niet verstandig nog een extra-
fonds te gaan stichten, maar we bevelen het 
hierboven gegeven voorbeeld van harte aan. 

Komt ti dit jaar ook Draak.  

„D E R K" 
	 0-0-0 	  

Schoolkampen van de Studenten Vereniging op 
Humanistische Grondslag: S.V.H.G. 

Tijd: 14/7-21/7. 
Plaats: Drie (bij Ermelo). 
Prijs: f 35,—. 
Bestemd voor middelbare scholieren t/m 15 j. 
Leiding: studenten. 

Tijd: 1/ 8-8/8. 
Plaats: Wiltz (Luxemburg). 
Prijs: f 67,50. Reis vanaf A'dam inbegrepen. 
Bestemd voor middelbare scholieren van 15 tot 
en met 19 jaar. 
Leiding: studenten. 

Opgave en nadere inlichtingen over deze twee 
kampen, te verkrijgen bij L. Meijer, Aan 't 
Verlaat 25, Delft. 

C.-0P-yp, 

k.r3onneert ti op „Het Woord van de Week"" 
het orgaan V2I31 de Hannanistisehe Luisterkring. 

al lid bent van de kring, kost u een jaarabonnement slechts f 3,—. 

8 	 25 april 1959 


