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Dezer dagen heeft een groep vooraanstaande Nederlanders van uiteenlopende 

opvatting in politiek en geloof de volgende verklaring ondertekend: 

De ondergetekenden, zelf merendeels geen humanisten, onderschrijven van hun 

kant gaarne de gedachte, dat de humanistische volksgroep, evenals andere groe-

pen er recht op heeft, in de gelegenheid te worden gesteld, diegenen die daarop 

prijs stellen met haar werk, ook via de radio, van dienst te zijn. Zij bepleiten 

dan ook de toekenning van eigen zendtijd voor regelmatige humanistische uit-

zendingen en spreken de wens uit, dat daartoe in de wet de mogelijkheid zal 

worden geschapen. 

Dr. W. Banning 	 1   Driebergen 

Prof. Dr. F. A. van Baren 	Amsterdam 

Dr. E. Brongersma 	 Heemstede 

Mr. J. A. W. Burger 	 Wassenaar 

Dr. J. J. Busker Jr. 	 Amsterdam 

Dr. B. M. I. Delfgaauw 	 Haarlem 

Dr. W. Drees 	  's-Gravenhage 

Dr. J. A. de Koning 	  Utrecht 

Prof. Dr. H. Kraemer 	 Driebergen 

F. H. Landsman 	 's-Gravenhage 

Prof. Dr. G. C. Niftrik 	 Amsterdam 

Dr. 0. Noordenbos 	 Amsterdam 

G. Ritmeester 	  's-Gravenhage 

D. Roemers 	  Badhoevedorp 
Prof. Dr. A. A. van Riller 	 Utrecht 
Rabbijn J. Soetendorp 	 Amsterdam 

D. W. Stork 	  Hengelo 
E. Vermeer 	  Naarden 
Mr. J. Wilkens 	  Wassenaar 

Abonneert u op „Het Woord van de Week" 
bet orgaan van de Humanistische Luisterkring. 

Als u ai lid bent van de kring, kost u een jaarabonnement slechts f 
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in\ e eerste vraag die ons gesteld wordt, 
1_ j als we een gemeenschap bezoeken, is 
de laatste weken: „Hoe gaat het met de 
Luisterkring?" Dat is prettig om te horen, 
want het bewijst, dat bestuurders en vele 
leden meeleven met de groei van onze 
nieuwste spruit en verlangend zijn te 
weten, of het wicht zich voorspoedig ont-
wikkelt. 

De geboorte is met gejuich begroet. Op 
het congres waar dit heugelijke feit plaats-
vond, heerste een feestelijke stemming en 
men voelde, dat een nieuwe periode van 
activiteit was aangebroken. Hier had je 
nu eens iets, waarvoor de mensen warm 
zouden lopen, waarvoor ze bereid zouden 
zijn op stap te gaan. Geen vaag getheo-
retiseer, maar een stuk werk waar je hou-
vast aan had. Ons kwartiertje voor de 
radio, dat jarenlang geklonken heeft, 
dreigt te verdwijnen, omdat in het nieuwe 
omroepbestel voor het humanisme geen 
plaats is. We zijn deze keer niet vergeten, 
maar men vindt het niet nodig rekening 
met ons te houden en we worden afge-
schoven op de omroepverenigingen, die 
dan maar moeten zien, of ze ons ter wille 
willen zijn. 

Van zo'n duidelijk geval van discrimi-
natie, waar honderdduizenden mee te 
maken zullen krijgen, als dit ontwerp wet 
gaat worden, verwachtten de bestuurders, 
dat de leden zouden zieden van veront-
waardiging en de kaarten, om zichzelf en 
anderen als lid voor de Luisterkring op te 
geven, uit hun handen zouden rukken. Er 
heerste een edele wedijver tussen de afge-
vaardigden, om maar met zoveel mogelijk 
kaarten naar hun gemeenschappen terug 
te kunnen keren, teneinde onmiddellijk 
aan de slag te kunnen gaan. 

In de eerste dagen heerste op het Cen-
traal Bureau dan ook enige spanning, wat 
er zou gaan gebeuren. Al spoedig kwamen 
de aanmeldingen binnen, enige honderden 
van de bezoekers aan de feestavond in 
Rotterdam, daarna uit alle plaatsen in het 
land, tientallen, honderdtallen per dag. 
De gang kwam er in en hét aantal steeg 
bij de week. De top \verd bereikt na een 
opwekking voor de radio, in die week 
kwamen er ruim drieduizend binnen. 

Men moet het gezien hebben om te be-
grijpen, wat voor een enorme arbeid op 
de Oudegracht werd en wordt verricht 
om deze stroom op te vangen, te boeken, 
op- kaart te brengen enz. Ieder die zich 
aanmeldt, moet zo spoedig mogelijk zijn 
lidmaatschapskaart terug ontvangen be-
nevens vijf nieuwe aanmeldingskaarten. 
'Dat gaat dag in, dag uit door, er moet op 
vrijwilligers uit omliggende gemeenschap-
pen een beroep gedaan worden, om de 
zaak de deur uit te krijgen, terwijl het 

(Slot op volgende pagina) 
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HUMANISTISCHE LUISTERKRING 
„HET WOORD VAN DE WEEK" 

Het aantal aanmeldingen voor lid van de 
Luisterkring bedraagt thans ruim 12.000. 

Als ieder er nog vijf bijwint, schieten we aardig 
op in de goede richting. 

De actie „Geef ons de vijf' is:de naam voor 
de wervingsactiviteit met de kaarten, 

waarvan ieder lid er vijf ontvangt. Dee kan 
hij verspreiden onder vrienden, buren, ken-
nissen, familie ene. Daardoor wordt bereikt dat 
ook iedere luisteraar naar het humanistisch 
kwartiertje zich als lid kan aanmelden. 

Komt ai dit jaar ook naar 
„DE A R K" ? 

it een aanmelding: „moge de uitzendingen 
van één kwartier niet door Holland op 

z'n smalst belet worden". 

H oe staat het met uw aanmelding? U wilt 
toch niet beweren, dat u deze aanslag op 

het humanisme en het Verbond onverschillig 
laat? 

Actie ,Geef ons de vijf'. 

Wordt lid van de Humanistische 
Luisterkring 

(Vervolg van vorige pagina) 	 LANDDAG IN EMMEN 

gewone werk, dat toch al de gehele werk-
kracht van on's personeel vereist, moet 
blijven doorgaan. 

Maar het lukt, en het moet ook lukken, 
omdat we geen stagnatie kunnen hebben. 
Onze hele actie immers is gebaseerd op 
het sneeuwbalsysteem, waarbij op zo 
groot mogelijke schaal de aanmeldings-
kaarten verspreid worden. Vandaar dat 
we ieder lid er vijf toezenden, opdat zij 
of hij er wat mee doen. Hadden we geld 
genoeg, dan zouden we op grootscheepse 
wijze er voor kunnen zorgen, dat alle 
radioluisteraars ons protest onder ogen 
kregen en de aanmeldingskaart in handen. 
Maar nu zijn we afhankelijk van de good-
will van onze leden en daarmee staat of 
valt het resultaat. 

Als u dit onder ogen krijgt, zullen we 
de 13.000 wel gepasseerd zijn. Dat is 
geen gering resultaat, maar het is nog 
maar pas de eerste fase. Want een een-
voudig rekensommetje leert, dat als die 
13.000 leden van de Luisterkring ook 
doen wat we van hen verwachten, ze ieder 
nog vijf leden kunnen aanbrengen, en dan 
begint het de moeite waard te worden. 
Natuurlijk spelen de advertenties in week-
en dagbladen ook een rol, hebben de op-
wekkingen in tal van kranten de bekend-

/heid met de actie vergroot, maar wat baat 
het iemand, die daardoor op het feit is 
opmerkzaam gemaakt, als hij ge kaart 
heeft om zijn verontwaardiging tot uiting 
te brengen. 

En om het nu maar heel eerlijk en in 
alle openheid te zeggen, we zijn er niet zo 
erg gerust op, dat alle leden van het Ver-
bond door hebben, wat er op het spel 
staat. Natuurlijk zijn er bij die 13.000 vele 
Verbondsleden, maar ze gijn het beslist 
niet allemaal. Dat leert de ervaring in die 
gemeenschappen, waar men ze op de man 
at vraagt: Ben je al lid van de Luister-
kring? En dan krijgt men heel dikwijls te 
horen, dat men nog geen gelegenheid 
heeft gehad de kaart in te vullen (kom 
nou!) of de kaart niet heeft (in het vorige 
nummer van In en Om zat er een!) of er 
nog eens over moet nadenken. Dat laatste 
begrijpen we, als men het dan ook maar 
doet. En dan maar tevens goed bedenkt, 
dat wie ons nu in de steek laat, bewijst 
dat het Verbond hem niet veel waard is 
en niet door heeft, dat niet alleen dat 
radiokwartiertje op het spel staat, maar 
onze gehele arbeid van de afgelopen der-
tien jaar. 

De actie staat of valt met de medewer-
king van elk lid, niet meer en niet minder. 
En daarom: 

GEEF ONS DE VIJF! 
Th. P. 
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(foto Kreger, Soest) 

Het programma, opgeluisterd door muziek 
van het bekende Emmer schoolorkest en voor-
dracht in Drents dialect van de heer Heyting, 
werd vlot afgewerkt. Voorzitter Van Praag 
hield een korte toespraak, waarin hij onder-
streepte dat het humanisme een moderne 
levensovertuiging is voor moderne mensen. Met 
nadruk wees hij op de betekenis van de huma-
nistische luisterkrihg. Men moet goed begrijpen, 
dat het hier een krachtproef betreft, waarvan 
de uitkomst zal leren, of het humanisme in de 
buitenkerkelijke wereld die steun heeft, welke 
het nodig heeft, om zijn arbeid te kunnen ver-
richten. 

Dat zijn woorden aansloegen, werd bewezen 
door het grote aantal aanmeldingen voor de 
luisterkring, die deze bijeenkomst opleverde. 
Tijdens deze bijeenkomst werden de kinderen 
elders beziggehouden, waarbij o.a. een gooche-
laar optrad. 

Iedereen was na afloop tevreden, hetgeen ook 
bewezen werd door de bijdrage aan de collecte 
voor het Steunfonds Practisch Humanisme. Men 
is voldaan naar huis teruggegaan, met een dank-
baar gevoel en respect voor de uitstekende 
wijze, waarop het gewest Drenthe en de ge- 
meenschap Emmen dit samenzijh hebben ge-
organiseerd. 

(Vraag van de redacteur: Waar gaan we vd1-gend jaar naar toe?) 

(In tegenstelling tot vorig jaar, toen we van 
enkele deelnemers een verslag ontvingen, ont-
breekt dat tot op heden. Hoewel in „Mens en 
Wereld" van 23 mei al een goede beschrijving 
van deze gebeurtenis heeft gestaan, willen we 
er toch ook hier wel iets van zeggen, al was 
het alleen maar om een gelegenheid te hebben, 
de foto van de jongste deelneemster af te 
drukken.) 

Begunstigd door stralend voorjaarsweer heb-
ben ruim 600 leden en belangstellenden 

deelgenomen aan de Landdag in Emmen, die 
op 7 mei gehouden werd. Vanaf half elf werden 
de deelnemers, die met trein, autobussen en 
auto's uit het Noorden, Oosten en het midden 
van het land kwamen, ontvangen in het 
prachtige gebouw van het gemeente lyceum, 
waarover het gewest Drenthe en de gemeen-
schap Emmen de beschikking hadden. Na ken-
nismaking en het aanknopen van nieuwe vriend-
schappen, een kopje koffie en een broodje, kon 
men een keus doen uit drie excursies, die allen 
zeer belangwekkend waren. Deskundige bege-
leiders zorgden er voor, dat men er ook wat 
van opstak, en unaniem was men van mening, 
dat dit onderdeel van het programma uitste-
kend was. Wie na de lnge rit de benen wilde 
strekken, makte een wandeling in de mooie 
omgeving. 

Tegen half drie verzamelde men zich in de 
aula, één van de mooiste zalen in ons land. De 
Plantsoenendienst van de gemeente Emmen had 
het podium met bloeiende takken en bloemen 
versierd, terwijl het gemeentebestuur zich door 
één der wethouders had laten vertegenwoor-
digen, die ook een welkomstwoord sprak. 

De Humanistische Luisterkring kan slechts 
gewicht in de schaal leggen, wanneer zijn 

ledental met tienduizenden kan worden geteld. 
Om dat te bereiken staat geen machtig propa-
ganda-apparaat ter beschikking, geen fors 
reclame-budget als voor melk, bier of scheer-
apparaten. Geestelijke zaken moeten het heb-
ben van toewijding en activiteit zonder premie 
of provisie. (Mens en Wereld van 23 mei.) 

H et „Woord van de Week", orgaan van de 
Luisterkring is - in een nieuwe vorm 

verschenen. Het formaat is groter geworden en 
de lezingen voor de AVRO-microfoon staan er 
in. De prijs blijft als vanouds, d.w.z. f 4,— per 
jaar. Leden van de Luisterkring, die dus voor 
hun lidmaatschap f 1,— betalen, kunnen zich 
voor slechts f 3,— op het „Woord van de Week" 
abonneren. Opgave hiervoor bij de admini-
stratie, Oudegracht 152 te Utrecht of storting 
op gironummer 58 ten name van de Humanis-
tische Luisterkring te Utrecht. Aan hetzelfde 
adres kan men proefnummers aanvragen. 

Een novum voor Nederland noemt het week-
blad de Groene Amsterdammer de oprich-

ting van de Humanistische Luisterkring. Het 
blad vindt het triest, dat in een land met een 
rijke traditie van tolerantie hiernaar gestreefd 
moet worden. 

6 juni 1959 
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Stort 1 % van uw vakantiegeld in liet 

STEUNFONDS PRAKTISCH HUMANISME  

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 

In 1958 vroegen drieduiZend buitenkerkelijken hulp in hun geestelijke moei-

lijkheden aan één van de 150 geestelijke raadslieden of ziekenbezoekers. 

1/8 t/m 8/8-1959 
8/8 t/m 15/8-1959 

Prijzen volwassenen 
Kinderen 6 t/m 10 jaar 
Kinderen 0 t/m 5 jaar  

(vol geboekt) 

49,50 
„ 40,— 
„ 28,50 

Dit werk vraagt geld, al wordt het hoofdzakelijk door vrijwilligers verricht. 

Voor 1959 worden de uitgaven geraamd op ca. f 76.000,—. Naar schatting 

zal daarvan ca. f 35.000,— door subsidies worden gedekt, zodat voor ca. 

f41.000,— andere middelen ter beschikking moeten komen. 

Het bestuur van de Stichting Steunfonds Praktisch Humanisme beijvert zich, 

en gelukkig niet zonder resultaat, om het Humanistisch Verbond financieel in 

staat te stellen het werk van de geestelijke verzorging onder buitenkerkelijken 

ook dit jaar te verrichten en zo mogelijk uit te breiden. 

DAARBIJ IS UW STEUN ONONTBEER2 

Stort op postrekening 14632, Hollandse Bank-Unie, N.V., Den Haag t.g.v. 

Steunfonds Praktisch Humanisme 

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,— 
Kinderen 6 t/m 10 jaar 	 fl 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 t/m 15 jaar tentenkamp 
op „De Dikkenberg" te Bennekom van 8 t/m 15 
aug. en van 15 t/m 22 aug. 1959. Prijs ƒ 32,50. 
De leiding van dit kamp is in handen van de 
heer P. van Soelen, Bilthoven. 

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

ZOMERKAMPEN 
Hum. Jeugd Beweging 

Dé plaats van de eerste twee zomerkampen 
(11-18 en 18-28 juli) is veranderd in Beu-
ningen. Leider van kamp I: Paul Lambeck, 
leider van kamp II: Ot van den Muyzenberg. 

Voor opgave en inlichtingen (ook voor 
kamp Hl op Terschelling, van 15-22 augustus) 
wende men zich tot: Ot van den Muyzenberg. 
Galileïplantsoen 83, Amsterdam-O. 

Hum. Jongeren Gemeenschap 

Het Zomerkamp van de H.J.G. wordt ge-
houden van zaterdag 25 juli tot zondag 3 aug. 
in Wiltz (Luxemburg). Het is ook voor niet-
leden van de H.J.G. toegankelijk. De leeftijds-
grenzen zijn van 18 tot en met 30 jaar. Prijs 
f 35,—. 

De reis kan worden gemaakt met een spe-
ciale H.J.G.-bus ad f 25,— retour. Inlichtingen 
bij: T. van Opijnen-Hoorn, Venusstraat 108, 
Hengelo-O. 

a. Bejaardenkampen. 

Van 6 t/m 13 juni en van 13 juni t/m 20 juni zijn 
er kampen voor bejaarden. Prijs f 35,—. 
Vol geboekt. 

b. Kinderkamp. 
\Dit jaar wordt er in „De Ark" slechts 1 kinder-
kamp georganiseerd en wel van 8-15 augustus. 

De leiding berust bij de heer H. v. d. Wateren. 
Prijs f 36,— p.p. Leeftijd 8-15 jaar. 
Vol geboekt. 

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: 	67,50. Reis vanaf Amsterdam inbe- 
grepen. 
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. 
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UITBREIDING VAN DE ARK 

Bezoekers van ons conferentie-oord zal het 
opvallen, dat zonder ophef er een belang-

rijke uitbreiding heeft plaatsgevonden. Tussen 
hoofdgebouw en sportveld is een houten ge-
bouwtje geplaatst, dat als conferentiezaal dienst 
gaat doen voor de militairen van het Humanis-
tisch Thuisfront. Het maakt zowel van buiten 
als van binnen een moderne indruk, is ruim 
genoeg om veertig deelnemers overdag onder te 
brengen en het zal ook in de toekomst uit-
stekende diensten kunnen bewijzen. Als u in 
Nunspeet bent, en het wordt niet gebruikt, dan 
moet 'u er maar eens een kijkje in nemen. 

c. 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. 

d. Pensionweken. 

In de periode van 27 juni t/m 18 juli en 
15 aug. t/m 22 aug. kunt u uw vakantie in 
,De Ark" doorbrengen. 
Prijs f 42,— per week. 

	

Voor kinderen van 6 t/m 10 jaar 	f 32,— 

	

van 0 t/m 5 jaar 	„ 26,— 

Aanmeldingen en aanvragen over de onder c 
en d genoemde kampen te richten aan: Va-
kantie. en Conferentieoord „De Ark", Belve-
dèrelaan 14 — Nunspeet. 
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OPBOUWFONDS 
STEUNT ONS WERK! 

Het Humanistisch Verbond heeft voor de 
financiering van zijn werkzaamheden meer 
nodig dan alleen de contributies van zijn leden. 
De begroting voor 1959 vertoont een verschil 
van niet minder dan f 35.000,— tussen de ge-
raamde uitgaven en de ontvangsten uit contri-
buties en rente. En dan moet nog allerlei werk 
blijven liggen om het tekort niet nog groter te 
doen zijn. 

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 persoonlijk 
getekende ontvangstbevestiging. 

Tweede verantwoording over 1959 over de 
maand april 1959 

Opbouwfonds: M. H. A.-K. te Z. f 10,—; 
J. S, te Z. f 10,—; F. J. W. te 's-G. ƒ 25,—; 
W. v. d. L. te B. op Z. f 100,—; Gem. A. te 
A. f 50,—; C. J. P. te H. f 50,—; P. G. J. B. te 
A. f 10,—; A. M. M: G. .f 10,—; M. C. C. te W. 
f 100,—; J. C. G. te R. f 3,—; A. B. tè R. f 2,50; 
J. M. v. d. L. te A. f 1,—. Totaal f 371,50. 

Volgens vorige verantwoording: f 1.620,69; 
bij, f 371,50; totaal f 1.992,19. 

Garantiefonds uitbreiding Geestelijke Ver-
zorging. Totaal tot en met april 1959 

KORT VERSLAG 
van de hoofdbestuursvergadering op 25 april '59 

in Utrecht 

Bij de ingekomen stukken en' mededelingen 
kan worden medegedeeld, dat de stijging 

in het ledental zich doorzet. De volgende H.B.-
vergadering zal op verzoek van het bestuur van 
het A. H. Gerhafd-huis 'in het nieuwe gebouw 
van deze stichting plaatsvinden, opdat alle 
N.B.-leden het kunnen bezichtigen. De notulen 
van enkele stichtingen worden goedgekeurd. In 
de stichting Steunfonds Practisch Humanisme 

kerkelijkheid, nauwelijks bestaat. Herhaaldelijk 
schrijft men ons dat de bewoners der immi-
gratielanden hier vreemd en onbegrijpend tegen-
over staan. Beitteiste onkerkelijkheid als geestes- 
richting, zoals wij die hier in ons land kennen, 
schiet daar in deze vorm nauwelijks wortel nu 
de plaats van de kerk en haar invloed op het 
leven een geheel andere is dan wij gewend zijn. 

Toch zult u begrijpen dat het juist voor de 
emigrerende humanist daarom dubbel moeilijk 
is zich aan te passen in zijn nieuwe vaderland. 

' Hij die nl. geen band met de kerk onder-
hield, vindt int de kerk als belangrijke maat-
schappelijke factor op zijn weg. Dat deze 
mensen meer dan ooit voorbereid dienen te 
zijn op hetgeen hen na de emigratie wacht, be- 
hoeft hierna nog weinig betoog. Dat zij, ook 
eenmaal daar aangekomen, zeer verlangend zijn 
naar humanistische contacten, spreekt evenzeer. 

Daarin probeert de emigratiecommissie haar 
taak te zien. 

Mr. M. G. ROOD 
(Overgenomen uit „Van Mens tot 
Mens", maart 1956.) 

lorgt er voor, dat . iedere luisteraar naar het humanistische woord lid wordt 

vande Humanistische ilmisterkring. Ook uw huisgenoten. 

wordt de vacature, ontstaan door het bedanken 
van Koppenberg, vervuld door de nieuwe pen-
ningmeester van het Verbond, Koopman, De 
actie voor de Humanistische Luisterkring be-
gint te lopen. Advertenties in enkele week- en 
dalbladen zullen geplaatst worden. Aan een 
adhaesieverklaring van de zijde van vooraan-
staande personen uit Hervormde, Gerefor-
meerde en Rooms-Katholieke kringen wordt de 
laatste hand gelegd. In verband met de a.s. 
volkstelling zal aan het Centraal Bureau voor 
de Statistiek verzocht worden de toelichting bij 
vraag 7 betreffende de levensbeschouwelijke ge-
zindheid te wijzigen. Verdere activiteiten t.z.t. 
worden overwogen en gedeeltelijk voorbereid. 
De leden van commissies worden benoemd, 
resp. herbenoemd, terwijl de vertegenwoordi-
gers van het hoofdbestuur 'bij de gewesten aan- 
gewezen worden. Een uitvoerige discussie vindt 
plaats over het ontwerp van wet tot regeling 
van het voortgezet onderwijs, waarvan de me-
ning van Verbondszijde hierover aan de minis-
ter ter kennis zal worden gebracht. 

TH. W. POLET, org.-secr. 

NIEUWS UIT DE GEMEEN- 
SCHAPPEN 

O p vele plaatsen blijft de traditie gehand-
haafd, om op de vierde mei de doden te 

herdenken. Dit gebeurde o.a. in de gemeen-
schappen Deventer, Hilversum, Aniersfoort, 
Groningen, Amsterdam, en waarschijnlijk nog 
elders ook. 
Sneek verdient in dit verband bijzondere ver-
melding. Daar zag men zich genoodzaakt, om 
in afwijking van andere jaren, geen deel te 
nemen aan de bijeenkomst die door een plaat-
selijk comité wordt belegd, omdat geweigerd 
werd ook eens een humanist als spreker uit te 
nodigen. Toen hebben ze het maar afzonder-
lijk gedaan, waarover in de plaatselijke pers 
nog al wat te doen is geweest. 
In Voorburg-Rijswijk, dat wel het record heeft 
van huiskamerbijeenkomsten, kunnen de leden 
ook in de zomer contact blijven houden, door 
middel van een zeil-weekeind, dat evenals vorig 
jaar een succes schijnt te worden. 
Gewest Zuid-Holland-Noord heeft voor de 
komende weken twee aantrekkelijke evene-
menten op zijn programma staan, n.l. een boot-
tocht op de Lek en een duinexcursie onder zeer 
deskundige leiding. 
Assen kreeg de gelegenheid een feestavond mee 
te maken, waarbij de jongste spruit daar, de 
Jeugdclub „De Zevenster", als gastvrouw op- 

HUMANISME EN EMIGRATIE 

Eén van de in de Algemene Emigratie Cen-
trale samenwerkende organisaties is de 

emigratiecommissie van het Humanistisch Ver- 
/ 	bond. Deze emigratiecommissie vat haar werk, 

zo mogelijk, van twee zijden aan. 
Aan de ene kant, de vertrekkant, probeert 

men de candidaat-emigranten die een humanis-
tische levensbeschouwing hebben,,voor te lich-
ten over de specifieke problematiek, die de 
humanist in. zijn toekomstig vaderland wacht. 
Het spreekt vanzelf dat een dergelijke voor-
lichting slechts met vrucht kan plaats hebben, 
wanneer men beschikt over de ervaringen die 
de reeds geëmigreerde geestverwanten .opdeden. 

Vandaar dat de tweede kant van het werk is, 
contact te onderhouden met deze, nieuwe be-
woners van Australië. Nieuw-Zeeland, Canada 
en Zuid-Afrika. Contact te leggen ook tussen 
hen onderling en tevens hen in verbinding te 
brengen met de vertrekkenden, die op deze 
wijze een kleine kern van geestverwanten zullen 
ontmoeten. Waar mogelijk, wordt ook getracht 
deze „buitenlandse contactpunten", zoals wij 
hen noemen, te voorzien van nieuwe brochures, 
tijdschriften en andere publicaties op humanis-
tisch terrein. 

Het treft bij het onderhouden van deze con-
tacten, dat de humanist of de bewust buiten-
kerkelijke op het gebied van levens- en wereld-
beschouwing, op het gebied van godsdienst en 
religie, een totaal andere situatie vindt dan hij 
hier in Nederland gewend was. 

Hier, in het land waar van oudsher een 
ruime godsdienstvrijheid bestaat, en misschien 
ook daardoor zo veel richtingen zijn ontstaan, 
is het dikwijls zeer belangrijk tot welke geestes-
richting men behoort. Uitgaand van de vrijheid 
van andere mensen om over zaken de gods-
dienst betreffend, anders te denken dat hij zelf, 
is de Nederlander toch dikwijls geïnteresseerd 
in hetgeen de ander denkt en waarom hij zo 
denkt. Veelal speelt het een rol tot welke 
richting een ander behoort, bij voorbeeld om 
„alle richtingen vertegenwoordigd te doen zijn" 
of om „het evenwicht te handhaven". Het is bij 
voorbeeld alom bekend dat in officiële formu-
lieren in Nederland dikwijls gevraagd wordt 
naar de geestesrichting van iemand, die door 
het invullen van het formulier iets wenst te 
bereiken. Zo ligt de tijd dat een vader zijn 
juist geboren kind niet als „zonder godsdienst" 
kon opgeven, nog maar. zeer weinig in het ver-
leden. De ambtenaar van de burgerlijke stand 
kende het begrip „zonder godsdienst" toen niet. 

Een dergelijke instelling treffen onze ge-
emigreerde geestverwanten in hun nieuwe 
vaderland niet aan. Typerend was bij voorbeeld, 
dat één hunner meedeelde op geen enkel offi-
cieel papier naar zijn richting gevraagd te zijn. 
Men heeft er geen belangstelling voor. Veel 
meer toont men zich geïnteresseerd of de nieuw 
aangekomene een goede vriend kan zijn en een 
harde werker. Zijn levensbeschouwelijke achter-
grond 

 
komt niet of nauwelijks ter sprake. Zeer 

duidelijk blijkt dit bij voorbeeld bij het vinden 
van werk. Algemeen schrijft men ons dat ge-
keken wordt naar wat je presteert, niet naar wat 
je bent. 

Het schijnt een feit dat men in deze landen 
meer tot 'n kerkgenootschap behoort om-

dat anderen er ook toe behoren dan omdat men 
de overtuiging zou hebben dat de geestesrich-
ting van dit genootschap strookt met de eigen 
gedachten. De plaats die de kerk in het leven 
inneemt, is een andere. Zij heeft een lossere band 
Met de leden en haar band ligt goeddeels op een 
meer maatschappelijk geïntegreerd vlak. Dans-
middagen, uitgaand van de kerk. e.d. Men 
meent eenvoudig, dat het leven niet af is, als 
men niet ergens bijhoort en dan is het vaak 
minder belangrijk waarbij. 

Begrijpelijk is het dat in dit levens- en ge-
dachtenpatroon het humanisme als bewuste on-
. 
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trad. 
Ook in Groningen staat een gewestdag op het 
programma, deze keer in Noordlaren. 
Haarlem en Zandvoort zijn . de twee gemeen-
schappen, die het aandurfden een.  openbare 
bijeenkomst te beleggen, als protest tegen de 
voorgenomen aanslag op de radio. Hopenlijk 
heeft het vele leden voor de luisterkring op-
geleverd. 
Vooruitstrevendheid is Beverwijk niet vreemd. 
De leden kregen bij hun uitnodiging voor de 
laatste, bijeenkomst in dit seizoen tevens het 
programma voor het volgende. 
Laren/Blaricum heeft ook de waarde ontdekt 
van het gesprek in kleine kring en met succes 
een aantal huiskamerbijeenkomsten belegd. 
En het voorbeeld van Enschede verdient overal 
navolging, n.l. een bespreking van het onlangs 
verschenen boek van ons H.B.-lid Van de Wal 
„Problemen der zedelijke waardering". (Zie ook 
Rekenschap van maart 1959.),  

6 juni 1959 


