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Uit OD 396 

Voor OD 450 

Ag. nr: 124371 

UITTREKSEL 

Naam: .l}� :QAGERA.A.D ( Openbare Vergaderingen) 

Naam: Vrijdenkers Rad;io Omroep 

Afz. : I.D.Rotterdam Datum: Dec.1951 

Aard van het stuk: Kort Verslag van de besloten ledenvergadering van de Vrij
denkersverErniging "De Dageraad" afd.R .M.O. geh.op 11.11.51 te R 'dam• 

.. ........... 

Stand.aar, J.c.G.G, leest een brief voor van de V.R.O., waarin 
om meer steun wordt gevraagd.Spr.zegt, dat de vereniging echter geen geld 
voor dit doel beschli..kbaar heeft. 

Péeters,J.A.M.geb.5.a.97 te Rotterdam merkt op, dat deze kwesii'e 
binnenkort zeer actueel wordt, aangezien de radio-omroep spoedig in de 
Kamer :aal worden behandeld. 

Spr.hoopt, dat de leden toch op dit gebied de zo nodige acti-
viteit zullen betrachten • 

Uitgetr. door: T .G .•

Datum: 31.1.52 

Op aanwijzing van : B IV• 
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ONZE ZENDTIJD 

De besturen van de Vrijdenkers Radio 
Omroep en de Humanitaire en Idealistische 
Radio Omroep hebben een gezamenlijk 
adres gericht aan de Ministers en aan de 
Leden van de Eerste en Tweede Kamer der 
Staten-Generaal. De aanleiding hiervan was 
de Memorie van Toelichting op de begroting 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
voor 1952, waarin werd medegedeeld, dat 
het ontwerp, radiowet, regelende de zend
tijdverdeling, binnenkort zal worden inge
diend. 

Het adres wijst op het onrecht van de aan 
beide 'organisaties ontnomen zendtijd en 
verzoekt dringend ·,,het daarheen te leiden,
dat genoemde omroepverenigingen evenals 
in het verleden weer in staat zullen zijn

regelmatig uit te zenden". 
\ 
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• 1 . 1, J.,...
�
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1 Sgr. 110, ,-:; voorts eni_:;e :fciten,::i:o"ls 1,et probleAm 

overbevolki'1"; en ki ertooslPg, "i� ». i. de oorza:�:c -;ijn, 
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en :.::c-:;t,ti.t,•wnncer r-e11 C.eze pro'� .:.-11:en o'-) � istc ijze 
aanpa1ci; ,re·, v·n:�eli' in conflict 1m t •net if' kerk in 1 t '-Ü

gcn en n , ,; .. oorns-!�"t' olieke in 11� � ' i i "Onder. 
Spr. zezt voo:rts,cl<>·� e V •.• C. :1r2r eice·11.; :; wil 

r: n in rede en wEc r eid,doch ni,t oilf' 11�-t •� .·.�11if"tisci: 
Verbond,dat ""npept met ande:ce o::.· anisr..ties. 

'3_ r. ein. i ;t net de oproer vr:L-3 1c en r.n :fr milieled n 
OJ te u&kken li' te or'en vr.n 'c V. r-,0. ,teneinde · et ver-
0iste at1ntaJ. leden te krij _ _;{..n or:1 in ,,,-nmerkir.L·· te ko=,.,n 
va or �;endtijd. 

v�n c.er '}"i·s,A.l'.,voo:r.no�rc",s' uit t. 22.30 1J.ur. 
de bijcenlcorist. EI':.J2 • 
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tl/./;/ t1.r.1.,v 

·5:1 OCT 19;- l
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Blijkens het verslag van de il�emene Vergadering van 
de Vrijdenkers Radio Omroep (V.R.O.), gehouden op 3 Juni 
1951 te .Amsterdam, opgenomen in het V.R.O. Nieuws no.22 
d.d. September 1951, is de bij U bekende

Hendrik Johannes ROOS, geboren te Rotterdam 11 Januari 
1898, van beroep opticien, wonende te 's-Gravenhage, Rijs
w··jkseweg 213, als penningmeester der V.R.O. afgetreden. 

� ij heeft zich uit het bestuur teruggetrokKen. (einde) 



MANIFEST 
• 

Aan onkerkelijk J\lederlar,d 
I 
I 

• 
, MEDEBURGERS. 

• 

Het Algemeen Bestuur•van de Vrijdenkers Radio Omroepvereniging richt zich door middel van dit 
:nanifest tot u om _u opmerkzaam te maken op een hoogst bedenkelijk verschijnsel, dat zich op 'togen� 
l1lik in de Nederlandse samenleving vertoont en om u te wijzen op het gevaar dat uit dit verschiju.sel 
yoor de onkerkelijken - en voor hen niet alleen - kan voortvloeien. . . 
l Iet herinnert bij deze in de eerste plaats aan de uitk9mst van- de laatstgehouden v0lkstelling, die een
'nieuwe aan�as van de onkerkelijkheid te zien gaf. Bedroeg het percentage onkerkelijken in 1930 nog
g<.!en 15, het jaar 1947 gaf als uitkomst ruim 17% te zien, daarmede aan de klerikalen de• hoop ont�
n,·mend, dat deze groei nu eindelijk eens gestuit zou worden. Bedenkt men bij het zien van deze ge�
tallen, dat een groot aantal Nederlanders, dat zich niets aan godsdienst of kerk gelegen laat liggen,
t�h opgaf tot een kerkgenootschap te behoren (als dooplid), dan kan men he� percentage rustig op
2.0' ramen. Dat wil dus zeggen, dat ,de laatste volkstelling · · 

,, twee millioen onkerkelijken 
te �:ien gaf. Dit cijfer is wel in staat klerikaal Nederland een ogenblik te doen stilstaan om zich te be� 
zinaen en zich verontrust te gevoelen. 
Ee11 ander - ook voor de protestantse christenen -'-, verontrustend verschijnsel was de aanwas van 
de rooms-katholiekin, Bèekten alle andere kerkgenootschappen verlies, het r.k. volksdeel gaf een groei 
te 2,ien, percentsgewijs ni,et zo groot als van de onkerkelijken, maar het maakte door dit feit toch een 
uitz0ndering op de andere godsdienstige richtingen. H�t zou verkeerd zijn deze groei toe te schrijven 
aan de werfkracht van dit geloof - integendeel, er is gèen kerkgenootschap in Nederland aan te 

0 wij: en,, dat zulk een enorme afval vertoont als juist de r.k. kerk, hetgeen de leidfag daarvan zorg 
gen.,ieg baart. Men moet de aanwas van de rooms-katholieken daarom zien als een gevolg van de door 
de 11eestelijkheid gevoerde bevolkingspolitiek, die geen ,rekening houdt met óe economische mogelijk� · 
hed..:n van Óns overbevolkte landje, maar er slechts op gericht is 

het · aantal afvalligen te co�penseren, -
zo 1 1ogelijk te overtreffen. Hierin vindt men de oorzaak van de percentsgewijze itoeneming van het aan� 
tal rooms-katholieken. 
W;1re deze toeneming in aantal in staathuishoudkundig opzicht reeds verontrustend genoeg om de r.k. 
gee ;telijkheid haar streven I naar de vorming van grote gezin.nen kwalijk te nemen en met een scheef 
oog te bezien, deze groei heeft ook nog een andere schaduwzijde. De r.k. kerk streeft er nog steeds 
naar in de politiék een dominerende positie in te ne1:11en en,met de toeneming van het getal harer aan
har-gers groeit" ook de wil en de bereidheid ?ic'h op alle gebieden des levens te laten gelden, ook daar 
wa 1r men van haaJ: achterlijke levensnormen niet gediend, is. Men kan in roomse kringen blijkbaar 
de tijd niet vergeten, t0en !;et roomse ka-tholic,isme in Europa de lakens uitde_elde, ,toen koningen en 
kei !ers alleen met toestemming van de paus konden regeren en de burgerlijke overheid uitvoerder was 
va 1 1 de wil der geestelijkheid en aan deze ( en aan deze alleen!) verantwoording schuldig was. Dit 

. veiloren gegane terrein te herwinnen is het doel, dat de r.).c. •kerk met alle besç:hikbare middelen nastreeft. 
En zo. ziet men, dat de hogere geestelijkheid bij monde van de bisschop van Haarlem de gelovigen 
op.:oept•al wat niet rooms is "te verdrin9"en en te verstikken door het aantal", Het Studiecentrum voor



Staat�ige Vorming (r.k..) zendt keer op keer geschriften de wereld in, waarin _ uiting . gegeven
wordt aan"'tle verlangens van Rome op het gebied van bibliotheekwezen (censuur), filmkeuring ( cen
suur), zedelijkheid volgens roomse begrippen ( censuur op kleding) en radio (censuur} . En de �oomse
vertegenwoordigers in deze regering voeren trouw de hun door de k_erk. g_eg�ven opdrachten uit door
wetsontwerpen in deze geest in te dienen en tot onderwerpen van discussie m het parlement en daar
buiten te maken. 
Niemand onzer wil Rom.e het recht ontzeggen op een afwijken-de mening inzake al deze vorengenoem
de onderwerpen. Als Rome meent zijn aanhangers te moeten en mogen v'erbiede�- ken:iis __ te "nemen
van wat anderen zeggen of schrijven en op straffe van weigel'ing der sacraµienten z11n wil b1J z1Jn aan-

1 

hangers doordrijft, darr kan men als vrij denkend mens daarover zijn eigen ge-dachte . hebben, ma� 
Rome is - binnen de -door de Nederlandse wet gestelde grenzen ..- daartoe gerechti_gd. Als Rome 
zijn vrouwelijke lidmaten roklengten en kousenkleuren voorschrijft, zijn aanhangers gemengd baden 
verbiedt of het bezoeken van bepaalde films.afkeurt of aanbeveelt, alweer: voor zover het DE EIGEN 
AANHANG betreft is Rome daarin vrij. 
En wanneer de rooms"katholieken zich vrijwillig in de geestelijke slavernij willen storten, dan is dit 
HUN zaak, niet de onzè. 8 
Edoch, Rome js niet tevreden met de dictatuur die het over de eigen aanhang uitoefent. In plaats ván 
zich tevreden te stellen met het feit, dat zovelen het pauselijk ge�ag onderworpen zijn, wil het 

ook aan de tegenstanders zijn dogma's opdringen. 
Sommige roomsen zullen deze bewering loochenen en ontkennen, dat dit de bedoelinu is. Naïeve .-
roomse intellectuelen als Anton van Duinkerken verzekeren ons, dat -er· !;>ij een eventuele roomse -
meerderheid in Nederland aan de persoonlijke vrijheid _niet zal worden getornd. Wij willen niet be- • 
weren, dat de heer Van Duinkerken bewust onwaarheid spreekt. Alleen ... cle feiten, die bekend zijn 
uit die landen, waar Rome de macht uitoefent (Spanje b.v.} spreken een andere !aal. Deze feiten 
worden goedgepraat door de Civitta Cattolica, het wereldorgaan der J ezuïten, in de volgende be-
woordingen: 

"De Rooms Katholieke Kerk, overtuigd, door haar goddelijk voorrecht, dat zij de enige 
ware kerk is, moet het recht op vrijheid vragen voor zich alleen, omdat zulk een recht 
alleen in het bezit kan zijn van de waarheid, nooit van de dwaling. Tegenover andere 
godsdiensten zal de kerk zeker nimmer het zwaard trekken, maar zij zal verlangen dat 
door wettige middelen het niet wordt toeg�staan een valse leer te verbreiden. Dit heeft 
tot gevolg, dat in een staat, waar de meerderheid van de bevolking Rooms Kàtholiek\. 
de Kerk verlangen zal, dat aan de dwaling.een door de wet erkend bestaan zal worden 
ontzegd en dat, indien er werkelijk godsdienstige minderheden zijn, zij alleen maar 
feitelijk ( de facto) en niet rechtens bestaan kunnen, zonder gelegenheid om hun geloof 
te verbreiden." 

Dat is andere taal dan die van de heer Van Duinkerken. Men behoeft zich, na kennisneming hiervan, 
niet meer af te vragen, waartoe de wetsontwerpen moeten dienen, die censuur beogen te stellen op 
het bibliotheekwezen, die een verdergaande censuur wensen op film ( en toneel?) en die niet alleen de 811 rooms-katholieken, maar het gehele Nederlandse volk willen laten leven volgens -de roomse zeiielijk- .,. 
heidsmaatstaven. Men streeft naar een doel en dat doel heiligt ae middelen. En dat cloel is: de vesti-
ging van Rome's almacht. • 
Men mag veronderstellen dat het Róme in Nederland niet zal gelukken binnen afzienbare tijd meer
derheid te worden. Op goede gronden zelfs; w-ant al staat df-n ongeveer 40% van het Nederlandse volk als r.k, te boek, een groot deel van deze 40% (ongeveer 1/5 deel hiervan, d.-i. 20%} wil w�I Rome's gezag .in geesteiij,ke zaken erkennen, echter niet in politieke, zodat deze 40% politiek slechts voor 32% meetelt. Bedenkt men daarbij, dat 100 jaar geleden de roomse kerk ook 40% van het Nederlandse volk vertegenwoordigde, dan mag men veilig aannemen dat het met de roomse almacht inons land voorlopig nog niet zo'n vaart zal lopen. 
Ma� men behoêft niet de meerderheid te hebben om zijn wil aan geh�el een volk te kunnen opleggen; de d1ctatoren van onze. eeuw leveren voor deze stelling de sprekende bewijzen. Zij konden en kun
�en na de machtsveroverlllg meerderlJ.eden forceren door niet-geheime verkiezingen, in de tijden toen lll hun landen nog demokratische volksuitspraken konden worden gehouden, bleven zij steeds in deminderheid. . ' 
��j ons in Ned�rland is het d� Katholieke Volkspartij, die op de wip zit. Hoewel geen meerde11heid is z1J __ toch machtig __ genoeg om lll ��paalde gevallen ( en deze worden talrijker} haar wil door fè drijven.Z1J wordt d_aar�_1J, wat de geesteliike zaken betreft, bijgestaan door de v�tegenwoordigers van het pro�testants.--christel11k7_ volksdeel, d�t "op dezellde w�rtel des geloofs stoelt · en in vele gevallen dezelfdenormen aanlegt b1J de be�ordehng van voren9enoemde zaken. Deze kringen mogen zich op 't ogenblikbezorgd tonen over R_?me s toenem�nde macht, zij moeten daarbij bedenken, dat in de meeste gevallenZIJ ZELF degenen ZJJn geweest, die voor Rome de weg geëffend hebben, .. 

Het Algemeen Bestuur ·van de Vrijdenkers Radio Omroepvereniging brengt ter sta ving van deze be
wering i� herinnering de ontneming van de zendtijd aan haar vereniging, in 1936 op aandrang van de 
N.S.B. uitgevoerd door de toenmalige minister van Bimrenlàndse Zaken Z.Exc. mr. J. A. de Wilde 
( anti-revolutionnair), welke zendtijd roof verdedigd en toegejuichd werd do·or geheel klerikaal Neder, 
land van de rooms-katholieke mr. Teulings tot de christen-,,demokraat" Van Houten. (Men leze hier� 
voor de door het V.R.0.-bestuur uitgegeven brochure "Ter Inlichting''.}. 
Dit onrecht is nimmer hersteld. Alle pogingen, door de V.R.O. ondernomen om weer in het bezit van 
zendtiji:l te ko.ipen, stuitten af op de onwil en de onverdraagzaamheid van het p0litieke christendom. 
Een nieuwe radiowet is thans op komst. Hoe deze wet precies zal luiden·is thans nog niet bekend; men 
mag· echter veronderstellen, dat er in de toestand zoals die nu is weinig veranderd zal worden en dat 

, het aan de V.R.O. gepleegde onrecht zal worden bestendigd, tenzij ..... .
tenzij onkerkelijlc N ed.erland wakker wordt [ 

Tenzij onkerkelijk Nederland zijn plicht verstaat en zich teweer gaat stellen tegen de klerikale aanmati
ging als zouden alleen de kerkgenootschappen leiding geven aan het geestelijke en kulturele leven in 
ons land. Daartoe is nodig,- dat het onkerkelijke deel van hef Nederlandse volk zich aaneensluit en zijn 
rechtmatig deel van de zendtijd opeist. Daartoe is nodig, dat dit volksdeel zich bewust wordt van het 
feit, dat de Nedérlandse klerikalen van hun meerderheidc in het parlement misbruik maken om de niet
godsdienstigen hef recht te ontzeggen hun kulturele idealen voor de microfoon uit te dragen. Daartoe 
is nodig, dat deze onkerkelijken zich bewust worden van het feit, dat de Nederlandse klerikalen van hun 
positie misbruik hebben gemaakt DE DEMOKRATIE IN DE ABTHER DE NEK OM TE

at>RAAIEN. 
Wbe Vrijdenkers Radio Omroepvereniging heeft in het verleden bewezen haar voorlichtende taak ten 

volle te verstaan en werd meermalen ten vooi:beeld·gesteld aan anderen, terwijl zij slechts beschikte over 
één rrnr zend.tijd in d� maand. 

Dit ene uur, dat ons door de klerikalen ontr�ofd werd, willen wij terug hebben. Wij verlangen niet, 
evenals de grote omroepver., uitgebreide en gevarjëerde programma's te geven. Wij achten dit onnodig; 
't is ons onverschillig of de pianist, die Chopin of Mozart ten gehore, brengt katholiek, protestant of 
mohammedaan is, mits hij maar goed speelt. Wat wij verlangen is slechts: dezelfde rechten als onze 
godsdienstige medeburgers. Wij hebben immers ook dezelfde plichten en betalen toch .ook onze f 12.
radiobelasfing per jaar? 01 acht men het billijk, dat de onkerkelijken wel mogen betalen, maar geen 
stem· in het kap.Htel hebben? 
On.kerkelii,ke Nederla11ders, onverschillig of ge reeds lid zijt van een andere omroepvereniging, voorstan
der zijt van een nationale omroep of in 't geheel niet georganiseerd zijt, wij vragen u bij deze uw steun. 
Naar het woord van de grote humanist Renan komen de grote dingen in een volk steeds door een 

Aan U nu het antwoord: ,,Ook wij vechten voort 
tot het vrljdenkerswoord, dat zolang werd gesmoord, 
weer opniéuw in de aether kan wor1len gehoord !" 

• Hierlangs afknippen 

• 

Gezinsleden wellre tevens lid willen w-0rden Kan �ngefrankeerd 
zonder nadere adres
aanduidin� worden 
verzonden. 
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minderheid tot stand. Ons kleine land is op de wereld niet alleen bekend geworden door zijJ! zoute 
. haring, de kwaliteit van zijn boter en kaas, maar vooral door die dingen, die aan het be:5ef van de 
grote ma�a veelal voorbijgingen, maar waarvoor minderheden hardnekkig en vastberaden hebben 
gestreden. Als eerste land te.r wereld kende het vrijheid van geweten, als eerste schafte het de hek
senprocessen af, als eerste kende het vrijheid van drukpers (waardoor het b.v. mogelijk was dat de 
werken van Castellio in ons land (Gouda 1612) werden uitgegeven). Joden en Hugenoten vonden 
hier hun wijkplaats vooi: het geweld, geen Nèger, Chinees of andere kleurling w0rdt in ons land uit 
,tram, restaurant of schouwburg verwijderd. In dit, ons land, kon een Descartes zijn verhandèlingen 
schrijven, kon een Spinoza zijn "Ethica" en zijn "Politiek-Theologisch Tractaat" het licht doen zien, 
dit land bracht een· Erasmus en een Multatu1i voort. Het zijn alle dingen, waarop wij, voor zover :wij de 
vrijheid liefhebben en haar rijkdommen scheppende vruèhtbaarheid erkennen, trots mogen zijn. 
Maar beseft dan, onkerkelijke vrijheiellievènde Nederlanders, dat deze vrijheid bedreigd wordt. Weest 
uzelf ervan bewust, dat Rome u deze vrijheid wil ontnemen en voor zijn politiek steun zoekt bij de 
,.op dezelfde wortel des geloofs stoelende" protestantse christenen, die blind genoeg zijn om niet in . te zien, dat zij door het verlenen van deze st!!un hun eigen vrijheid om hals brengen. 
Beseft, onkerkelijke Nederlanders, dat vrijheid van geweten, vrijheid van kunst, v'rijheid van drukpers 
en VRIJHEID VAN RADIO gelijkwaardige dingen•zijn. Beseft. dat ONZE vrijheid ook UW vrij
heid is, dat de kulturele idealen die WIJ ons gesteld hebben, .veelal ook DE UWE zijn en dat dus 
ONZE strijd oök DE UWE is. 
Ste�nt ons dan in onze strijd tegen de onverdraagzaamheid der kl�rikalen en geeft u op als lid van. 
de V.R.Ç). . . · . 

HET ALGEMEEN BESTUUR 
VAN DE.VRIJDENKERS RADLO OMROEPVERENIGING 

B. KOOKER. veorzitter (Amsterdam)
LUC. v. d. PUTTEN Jr., secretaris (Haatlem)
H. J. ROOS, penningmeester (Rijswijk}
L. A. v. d. MEULEN (Haarlem.)
E. E. GREEFKRS (Blaricum) 
B. J. W. CLEMENS (Utrecht) 
J. STEGEHUIS (Enschede).

,Bent U het hiermede eens? Vult U dan nog heden het 

onderstaande aanmeldingsformulier in. Het kan onge

frankeerd �n zonder nader adres gepost worden. 

Bij voorbaat vriendelijk dank. 
... 

............... ............................................................. -.......... J ............................... , ....................... ............ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

• 
v 

On�ergetekende ···· · · ·· ·
.
· · ········· · · · · · ···· · · ·· · ······················ ········ · · ······· ·····

straat ········ ····· · · ···· ···· ······ ···················· ··········· · · ····· · · · · ···· no. 
. 

woonplaats 

wenst ingaande ..................... lid° te wor.ien van de V.R.O. tegen een con-
tributie van ...... g-ld. per jaar. (De contributie kan naar eigen keuze bepaald 
worden. Minimum f 1.- per jaa'r; contrih!.!,tie boven f 2.50 kan desgewenst in 
termijnen. voldaan worden). 

Datum Handtekening 

i 
l ,
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Inlichtingen bij 't secretariaat: 
Slachthuisstraat 2 - Haarlem
Min. contributie f 1.- p. jaar 
Contributie en bijdragen te 
storten op postgirorek. 278421 
ten name van de penningm. 
V.R.O. Rijswijk (Z.H.)
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Naar aanleiding van het schrijven van /. Cen
trale VeiligheidsdieEst te 's-Gravenhage, No.26424, d.d. 
6 Januari 1948, betreffende het verzoek om toezending 
van een of meer exemplaren "v .R.O.-nieuws 11gelieve U in
gesloten het gevraagde exemplaar aan te treffen. 

De I.D. te Groningen is slechts in het bezit 
van één exemplaar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Groningen, 18 Februari 1948. 



Of FICIE.[L O0C:,AAN DE.n VQLJDf.Nl(f:.12� 
JlADIO -- OMll OEPV[lltf.N I C-,1 N G · 

Secretariaat en Redactie-adres: SLACHTHUI�STRAAT 2. HAARLEM 

Een onopgemerkt 1 

JUBILEUM 
Tan'i1ari r947 ,·ierde onze V.R.O. een merk-
1rdig jubileum. Het ·was toen n.l. tien jaar 

_,.Jeden, dat ha.ar uitzendingen uit de aether ge
weerd werden. Ons allen is deze geschiedenis in 
voldoende mate b�kend. Op aandrang Yan de 
N.S.B. nam minister De \,Vilde het besluit onze 
Yereniging verdere ;::endtijd te weigeren, een b�
sluit, dat tot op de dag van he.den ,·an kracht 1s 
gebleven. Er was dus \'Oor de V.R.O. weinig 
reden dit tweede lustrum feestelijk te herdenken. 
Iotegende�l, velen van ons zullen met enige bitter-

,.__ heid in het hart gedacht hebben aan de dag, 
waarop in een demokratisch geregeerd land een 
minderheid monddood gemaakt werd. En wat wij 
op die noodlottige Nieuwjaarsdag van 1937 voor
melden ,is werkelijkheid geworden. Het fascisme 
stormde aan, het liep "\•Vest-Europa onder de voet 
en ;::ette ons ;::ijn ij;::eren soldatenhiel op de nek. 
Maar eindelijk kwam dan toch de bevrijding. Hoe-• 
velen hebben naar haar verlangd en zagen haar 
11ooit werkelijkheid worden? En thans, twee jaren 

ie blijde Meidag, nagen wij onszelf af: Be-
• n wij ook niet tot hen, voor wie de bevrijding

vrijheid gebracht heeft?
� willen niet ontveinzen, dat wij illusies ge

koesterd hebben. Wij hebben gehoopt, dat de 
jaren v.an leed en onderdrukking brede làgen van 
ons ,·4k een beter begrip van vrijheid zouden 
hebbeii'bijgebracht. 'Wij hebben verwacht, dat het 
aan ons begane onrecht, geschied onder aandrang 
van het fascisme, ong�daan gemaakt zou worden 
en wij hebben gewacht op rechtsherstel. Noem 
ons naïef, goedgelovig, onnozel, wij schamen ons 
deze illusies ·niet, want er is geen reden tot 
schaamte, wanneer men zich zijn medemens beter 
denkt dan hij in werkelijkheid is. 
Men mene niet, dat het V.R.0.-bestuur teleur
gesteld bij de pakken is gaan neerzitten. Ve�:e v�n 
dat. Elk middel is aangegrepen, elke mogehJ!the1d 
benut, elke weg gevolgd. En dat het gestelde 
doel van onze actie, het rechtsherstel van de 

V.R.O., nog niet bereikt is, is waarlijk niet te w�j-' 
t<:n aan de inactiYiteit van het algemeen bestuur, 
n�;:ar ,·ccleer aan de politieke situatie, waarin 
Nederland op het ogenblik verkeert . 
Wie n1ocht denken, dat met de val van het 
Hitlerisme ook het nationaal-socialisme gestorven 
is en wie meent, dat met het verscheiden van 
Mussert ook in Nederland de laatste sporen van 
dit regiem zijn uitgeroeid, vergist zich schrome
lijk. Het fascisme is niet gebonden aan• een be
paald persoon, noch een land, een zekere partij 
of beweging, zelfs niet aan een of ander tijdperk. 
Datgene, wat in onze tijd fascisme genoemd 
wordt, hebben onze voorvaderen gekend onder 
Philips II; men kan zeggen, dat elk volk het 
gekend heeft of nog kent. ._ 
En ook wij in Nederland kennen het nog, al ver
t()ont her zich niet meer langs onze straten en 
wegen in uniform van 'vV .A. · en S.S. vVanneer de 
Vereniging van ex-politieke gevangenen gewei
gerd wordt in Maastricht te vergaderen, dan 
Yindt dat zijn oorzaak in de klerikaal-fascistische 
mentaliteit, die in het Zuiden des lands de boven
toon YOert. En wanneer- de burgemeester van 
Alkmaar "De Dageraad" verbiedt in de kaasstad 
een landdag te houden en voor deze beslissing als 
reden opgeeft, dat hij niet bang is dat de vrij
denkers relletjes zullen veroorzaken, maar dat 
andersdenkenden - in dit geval: de katholieken 
- aanstoot ;::uilen nemen, dan komt ook hier de
fascistische aap uit de klerikale mouw kijken. 
Dit katholieke fascisme vormt in Nederland een 
o-educhte macht. Een macht, die zich wll laten 
gelden op alle gebied, die voor zichzelf alle vrij
heid 0peist (opheffing van het processieverbod), 
maar die zijn worgende hand uitstrekt naar alle 
vrijheden, waarop ook niet-katholieken aanspraak 
durven maken. Dat het daarbij niet lijdt aan een 
overmaat ·,·an fijngevoeligheid en niet kieskeurig 
is in de keuze van zijn wapenen, mogen wij als 
genoegzaam bekend veronderstellen. • 
Niet zonder reden heetten de jongste leden van 
de fascistische jeugdorganisatie onder Mussolini 
de z0qen der wolvin". Want het fascisme wordt 

beheerst door de moraal der wolven, die in grote 
troepen jagen. Komen z�j de prooi op het spoor, 
dan vormen zij een halve maan-vormige linie, 
waarvan de vleugels bij de nadering van het 



slachtoffer naar binnen zwenken, waarna de omsingeling yo)gt en de totale yeruietiging van hetgejaagde wild. Een Hollandse marinier ironiseerdè deze moraal in de Meidagen van 1;940 alsvolgt: ,,Ich und mein Bruder Karl. tind meinBruder Heinrich und noch vier tapfere Deutscher,wi r had en einen kranken Hol1änder totgeschlagen." Inderdaad, alle ridderlijkhdd is deze moraalvreemd, evenals alle dapperheid. Gaven de hoofsecavaliers uit vroeger tijden hun tegenstanderseerst nog een wapen in handen, ah·orens zij lietgevecht· openden, omdat het doden van een ongewapend man beneden hun eer W<;tS en gelijkstond niet moord, de hedendaagse massamens ontleent zijn moed aan het (eit; dat hij met zeer velenis en goedgewapend en zijn tegenstrevers weinigeen weerloos, zodat de strijd hem geen risico opleYert en hij zeker kan zijn van de ovenvinning.Het dooddrukken van den tegenstander op politiekof ander gebied bezorgt hem geen wroeging, hijberoemt zich er zelfs op en wordt er nog voorgeprezen. 'vVie de huidige katliolie'ke bladen, metname de parochiekrantjes, bij tijd en wijle leest,zal bemerken, dat deze geestesgesteldheid onderhet roomse volksdeel veld wint en dat de terreur,mits zo geruisloos mogelijk uitgeoefend, openlijken bedekt aangemoédigd wordt. . Dit klerikale fascisme regeert o,p het ogenblik inNederland . ./De tijd, dat het demokratische be•vliegingen had, dat een katholieke minister ookaan de vrijdenkers zendvergunning verleende, ligt
ver achter ons. En niet zonder bezorgdheid zienwij deze macht groeien. ,,De Vlam" moge er op·wijzen, dat de ex-politieke gevangenen ook inLeiden kunnen vergaderen, _;Yaarheen zullen zijgaan, wanneer de wotgende l:iand ook de Sleutelstad in zijn greep zal hebben?-Is dit ·niet een erg somber vooruitzicht? Inder
daad, het perspectief is donker genoeg, maar hetgeeft voldoende licht om aan te tonen, dat wij van 
deze "demokraten" gee-n heil, alth.ans geen zendtijd te ,·erwachten hebben. Daarvoor zijn mannennodig met een ruimer uitzicht en een bredete blikdan pater Stokmam; blijkt te bezitten, wanneeF
hij dames in badpak beghmrt. Men zou, ·wijzende op het geval-Gerbrandy, deopmerking kunnen maken, dat deze regering in zijn radio-politiek altlians onpartijdig is en dat zijniet alleen de vrijdenkers van de microfoon weert.Afgezien van het feit, dat juist dit weren ons. nietsympathiek is, onverschillig of het Gerbrandy da·nwel \Verkend N·ederland of de H.I.R.O. betreft,mag men vaststellen, dat juist het ge,•al-Gêrbrandy het zendverbod voor de V.R.O. in eenvreemd daglicht plaatst. De heer Gerbrandy is- naar de mening van den minister - buiten zijnboekje g,egaan. ·wordt daarom aan deN.C.R.V. dezend tijd ontnomen? Immers neen! En .vaarom
dan wel aan de V.R.O., aan welke verenigingmen, het zij hier nog eens met nadruk gezegd, nognimmer ten laste heeft kunnen leggen, dat ooiteen van haar sprekers uit de band gesprongen is?En zelfs al ware het zo, dan nog is intrekking vanzend\-ergunning een te zware en onbillijke straf.

Maar vergunning of geen- 1·ergunning, de V.R.O.blijft bestaàn. \�lij zijn er ons scherp van bewust,dat ons pad niet over rozen zal gaan. Maar de
organisatie is intact en het kader op zijn post. Wataan de N.S.B. e11 minister De "Wilde niet gelukt i,s, de liquidatie van onze V.R.O., zal aan de fascisten ,·an ande1·e richting ook ontzegd zijn. Meer
nog dan tot nu toe zullen wij ons via geschrift en
gesproken woord richten tot het humanistischdCJikend deel van Nederland en hen, die daartoe 
nog niet behoren, trachten te bekeren. Daartoe .isnodig ons aller werkki-acht, daartoe behoeven wijaller medewerking. Aan het werk dus Y00r de uitbouw van onze
V.R.O.! 

E. G,

KORT VERSLAG 

van de Algemene Vergadering van de
Vrijdenkers-Radio-Omroepvereniging, 
gehouden op Zonq,ag 27 April 1947 in
"De Roode Leeuw", Danirak 93 te
Amsterdam. 

Ruim elf uur opent de Voorzitter, J. H. Dapper,
de vergadering met een woord van welkom de aanwezige;_ Hij geeft voorts een overzicht ... ,,---"'n

_,.,_
de huidige toestand der vereniging, waarin de g1mstige zowel als de ongunstige omstanq-ighedengememoreerd worden en waarbij - hij een beroepdoet op de Afdelings-functionarissen om de inwendige organisatie zoveel mogelijk te versterken.Naar aanleiding ""°an dit openingswoord ontstaateen geanimeerde discussie en worden enkele
detailpunten nog nader besproken en toegelicht.Hierna wordt de Notulen-commissie geinstalleerd
en .doet de Secretaris mededeling dat de navolgende afdelingen aanwezig zijn: Amsterdam,Dordrecht, Groningen, Haarlem, Rotterdam enUtrecht. 
Het jaarv,erslag van de Secretaris over 1946.wordt, na korte bespreking, @ij acclamatie goedgekeurd. ' N" aar aanleiding van het Ii nancieel verslag wor
den enkele opmerkingen gemaakt, welke door de
Penningmeester nader toegelicht worden. Na Yoorlezi.ng van het rappoi:t der financiële Cg,.··
trölecommissie wordt dit rapport goedgekeurd Il 1)de Penningmeester gedéchargeerd. Voor het samenstellen vah de financiële Controle
commissie voor het boekjaar 1947 worden drie leden benoemd, n.l. een lid van de afdeling lJtrecht,een lid uit Den Haag eu een uit Haarlem� Het beleid van het Algemeen Bestuur wordt, oaeen korte bespreking, bij acclamatie goedgekeurd.
Over het V.R.O.-nieuws worden geen bemerkingen gemaakt i� het Dagel�jks Bestuur van de
V.R.O. wordt bij acclamatie als Redactie van hetV.R.O.-nieuws herbenoemd. 
Bij de verkiezing van leden voor het AlgemeenBestuur worden de aftredende leden J. H. Dapper,"B. Kooker en L. v. d. Putten bij -acclamatie herbenoemd, terwijl in de vacature, ontstaan door hetbedanken van· de heer M. N. Damman, voorzienwordt door verkiezing van de heer L. A. v. d.Meulen te Haarlem. 

...... 

Daarna komt het voor�tel tot reglementsherzie
ning aan de orde. (Dit YOOrstel is afgedrukt in hetV.R.O.-Nieuws no. 81 dato April 1947). De \'oorgestelde wijzigingen in Art. 6, re en 5ezinsnede worden bij acclamatie aangenomen. In Art. 7, 6e zinsnede wordt de datum voor hetindienen van voorstellen vastgesteld op I Maart.1'e YOorgestelde wijziging van Art. II, 2e en 3ezinsnede wordt bij acc;lamatie aangenomen. 
De behandeling van Art. 12 betreffende de contributie geeft aanleiding tot een uitvoerige ge<lachtenwisseling, waarn_a ten slotte vastgesteldwordt, dat de mini mum contributie f I ,oo perjaar zal bedragen met toevoeging van de bepalingdat, wanneer het gezinshoofd lid is, ook alleoverige gezinsleden bo\·en 18 jaar desgewenstals lid ingeschreven kunnen worden, zonder verhoging van contributie. Tevens wordt vastgesteld,<lat de. contributie vóór r Juli voldaan moet worden. Bij de bespreking over de voorgestelde wijzigingvan Art. -r4, sub g blijkt, dat deze regeling zeeronvoordelig is voor de kas van het AlgemeenBestuur; besloten wordt de voorgestelde wijziging

-�lopig te aaµvaarden en op een volgende Al-' �ene Vergadering een andere regeling voor testellen. De wijziging van Art. 18 wordt aangenomen mettoevoeging van çle woorden "voor de leden". .Betreffende het onderschrift wordt vastgesteld,dat hierin de datum vermeld moet worcfen van elkder vroeger aangebrachte wijz.igingen. Vervolgens is de herziening van hèt Reglementvoor de Afdelingen aan de orde. Art. 6, Ie zinsnede wordt gewijzigd als volgt:
,,Binnen twee maanden na afloop van het verenigi.ngsjaaJ· wordt een ledenvergadering uitgeschre·ven''. De voorgestelde wijziging van Art. 6, sub d wordtzonder discussie aangénomen. Voorts wordt vastgesteld, dat de volgende Algemene Vergadering te Amsterdam gehouden zal worden. Bij de rond\Taag worden nog enkele organisatorische aangelegenheden besproken, waarna de voorzitter de vergadering sluit met een op-

_,king tot ve1·hoogdè activitert voor onze V.R.O.

Propaganda-vergadering te Dordrecht 

'I'e Dordrecht werd op MaandagaYond 29 September j.l. een propaganda-vergadering gcl1ottden,welke georganiseerd was door samenwerking vande Dordtse Afdelihgen van "De Dageraad," deV.R.O. e_11 de Vrije Soeialisten Vereniging. Dezeavond was ingericht als een "Gezellige Bijeenkomst'', waarbij muziek, declamatie, zang en het gesproken woord in lJonte afwisseling dooreengemengd ,,..-aren, terwijl de pauze gebruikt werdvoor de verloting van een groot aantal fraaie prijzen. 
De voorzitter van het Algemeen Bestuur van deV.R.O. de 1,eer J.rH. Dapper was uitgenodigd opdeze aYond aanwezig te zijn en hij maakte van diegelegenheid gebruik om de zaak Yan de V.R.O.ontrechting weer eens in het openbaar te bespreken. Na een uiteenzetting van de omstandigJ:leden,die indertUd tot het intrekken 1·an de zendvergunning geleid hebben; kwam spreker tot de vraag,hoe de kansen thans staan ten aanzien van hetherkrijgen Yan zendtijd. 
Inderdaad ·is het uitzicht hierop niet erg gunstig,gezien de politieke toestand van het ogenblik,maar deze toestand is slechts tijdelijk en kan zichte zijner tijd wel wijzigen, misschien nog spoediger dan men verwacht. 
Het is daaro1n nodig, dat wij onze V.R.O. organisatie in starfd houden, uitbreiden en versterken,opdat we ter gelegener tijd. wanneer de ómstan-

. digheden daartoe gunstig zijn, een krachtige actie,,, kunnen voeren voor het l1erkrijgen van de zendtijd, welke öns onredelijk en onrechtvaardig ont
nomen is; onrechtvaardig wegens de motieven,die bierYoor aangevoerd werden en onredelijk wegens de lompe manier, waarop dit geschiedde. De afdeling Dordrecl,t heeft met deze goed geslaagde bijeenkomst haar winterseizoen geopenden daarmede tevens een voorbet:,ld gegevén aanandere V.R.O. afdelingen om ook eens een propaganda-vergadering te beleggen, waarop de zaakvan de V.R.O. ontrechting ter sprake gebrachtkan worden. 
In samenwerking met een bevriende organisatie

Het_'kan U bekend zijn dat de Radio-Raad aan de Minister van 0., K. en vV. geadviseerd heeft
een "ientraal radio-instituut tè stichten l1etwelk in de plaats zal komen van de Radio-Unie. In
deze laatste was de V.R.O. nog niet opgenomen. Aan de V.R.O. wêrden en worden nog steeds de
democratiscl1e rechten ontzegd. Of deze rechten in het nieuwe radio-bestel weer aan de V.R.O.
zullen worden toegekend zal ook van Uw medewerking afhankelijk zijn. Wanneer U vóór demo
cratie bent, dan ook in alles, dus ook bij de omroep. Strijd dan met ons Yoor de reehten van de
V.R.O. en vul het aanmeldingsstrookje aan de apdere zijde in.
Is U reeds lid van de V.R.O.? Bracht U reeds een nieuw lid aan? Neen? Probeer dan eens het
aanmeldingsstrookje aan de andere zijde ingevuld te krijgen door een nieuw lid en zend het op
aan het Secretariaat: Slachthuisstraat 2, Haarlem.



ter plaatse worden e\'entuële moeilijkheden veel 
lichter en de uit,•oering kan clan in gezamenlijk 
o,·crleg geregeld worden. 

Overgenomen uit de dagbladpers: 
Stichting Centraal Radio-Instituut 

Desnoods onteigening van 
studio's en apparatuur. 

De Radioraad heeft de Minister van Onderwijs 
Kunsten en \Vetcnschappen geadviseerd een cen
traal radio-instituut op wettelijke basis te stichten 
Dit instituut zou fungeren als overkoepe1end or· 
gaan, dat de beschikláng heeft m·er de beide 
Hih-ersumse zenders. De ene zende'r zou vrijge
houden worden 1·oor een nationaal progranuna, 
terwijl de andere zender zou bestemd blij1·en -voor 
de bestaande en eYentueel nog toe te laten om
roepverenigingen. De Radioraad verwaclft, dat 
de 01i'lroep,rerenigingen baar gebouwen en appa
ratuur zullen inbrengen in dit centrale institnut. 
Als d'e omroepverenigingen dit weigeren adviseert 
de Radioraad over te gaan tot onteigening van 
alle eigendommen. 
De samenstelling van de Radio raad is als volgt: 
prof. dr. P. S. Gerbrandy, voorzitter; mevrouw' 
B. Boon-Van der Starp; dr. D. Crommelin; mr.
vV. de Gaaij Fortman; prof. dr. J. L. Lindeboom;
prof. Vv. Nolet; prof. d,. J. Schmutzer; J. \V. de

' Vries; F. von Eugen: mr. Ch. M. J. Hestinx; mr. 
dr. A. A. van Rhjjn; J. van de Kieft; J. Meijer; 
prof. dr. Balth nn der Pol, M. van Randwijk; 
mevrouw mr. A. de Ranitz-Cohen en ir. F. C. 
M. Wijffels. ' 

Publicatie advies radioraad gevraagd 

Het "Comité Nationale Omroep" heeft een brief 
gezonden aan de minister van onderwijs, kunsten 
en wetenschappen. Daarin betreurt het comité 
de ontijdige en voorbarige discussies betreffend.e 
het advies van de radioraad aan de minister, aan
gaande de regeling van het omroepbestel. Het 
acht deze gang van zaken schadelijk voor een ob
jectieve oordeelsvorming. Het comité wil zich ont 
houden van een oordeel over en commentaar op 
dit nog niet officieel gepubficeerde advies, doch 
het is van mening, dat het van het grootste be-

. ,,,: 

lang is, dat alle part-ijen aan de hand ,·an de offi
ciële tekst zich een .oordeel kunnen vormen. Het 
comité dringt met klem aan op publicatie ,·an het 
betreffende advies, opdat aan eenzijdige acties 
een einde kome. 
Secreta1,iaat .Algemeen Bestuur: Slachthuisstr. 2, 
Haarlem. 

Gt 

VERENIGINGSMEOEDELINGEN 

Aan alle leden van de V.R.0. is in de maand 
September een lll·ochure toegezonden. Deze b·ro
chure getiteld "Strijdend aanvaarden of gelovend 
berusten" en geschre,'en door M. v.d. Brink bevat 
een redevoerii)g, welke als Radio-rede zou zijn 
uitgesproken, indien de V.R.O. over zendtijd be· 
schikte. 
De Afdelingen Beverwijk, Den Bosch, Dordrecht, 
Groningen, Den Haag, Rotterdam en Utrecht 
hebben deze brochure b�j hun leden thuis bezorgd. 
Aan alle andere leden is deze brochure door het 
Algemeen Secreta{'iaat per post toegezonden. Er 
zijri echter enige dezer brochures aJs onbestelb<\ar 
teruggekomen; naar aanleiding hiervan worden 
alle Jeden en ook alle Afdelings-secretari. � .n _ 
dringend verzocht eventuele adresveranderi . ...,.,.,,...,.., 
direkt aan het Secretariaat van het Algemeen J.:le--• 
stuur op te geven, waardoor veel onnodig ,verk 
bespaard k_an worden. 

Op de laatste Algemene Vergadering is, met be
trekking tot het lidmaatschap der vereniging een 
bijzondere bepaling gemaakt, waarvan men \ er
zocht wordt goede nota te nèmén. Vol.gens deze 
nieuwe bepaling kunnen V.R.0.-leden, die gezins
hoofd zijn, hun gezinsleden boven 18 jaar des
gewenst als .lid van d� V.R.O. laten inschrijven 
zonder verhoging van contributie. Alle leden, di� 
van deze bepaling gebruik wensen te maken, wor
den verzocht namen en voorletters te willen un
geven van die gezinsleden, welke hiervoor in aa�
merking wensen te komen. Bovendien wo:·den 
alle Aföelings•secretarisseb verzocht bij hun le
den te informeren, welke gezinsleden lid van de 
V.R;.O. willen: worden onder deze nieuwe be
-paling.

Luc. v. d. Putten Jr., -._ 
·Secretaris Alg�rneen 13est�

Invullen in blokletters a.u.b. Bij voorbaat dank. 
Ondergetekende ....................................... , ..... .......................................................................................... ...................... · .... ......................................... .
Straat ................................... , ...... ................. ...... ..... . .. ............................... .. ....................... ....................... N 0. .. .................. -: ........... . 

vVoonpl�ats -······································•·········································-···· .. ·································-'······················································•1••····································· 
Vl'enst ingaande ... ............................. ........................................................... rg lid te worden van de V.R.O. tegen de 
contributie Yan f r ,- per jaar. Extra' bijdrage f .................................. per jaar. 
Cezinsleden welke tevens lid willen worden (Géén meerdere kosten): 
······························································································································• ......... �············································· ............................. ............................................... . 
. ........................................................................................................................ ·-·••-•··· .................................................. , .......................................... ................................. . 

.... .................................................................................................................... -.................. •••••••••········•---• .. •••••••• ......... .,. •••••• --•- . .................. .................. ,,.,.H0 ... . 
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15 December 194 7 
"'V.R.o.-nieuwsff ; A.L.Constandse. 

('; . ,, · :!wr :; /k q 1:/,_  � ��.
J},JJ. ◊Jor"'-� 

' q·· 
• ·.::: /.'-/;I'�� L; __ .., 'S"" (,. //. (l t:rV,

.,,.,.,..- • . -..--:7 
Naar aanleiding.van Uw terzijde venneld sc�ijven� 

waarin mij versl�werd gedaan van een op Zondag 14 . 
December·1947 te Uwent .gehouden openbare vergadering 
TBil de Vrijdenkersvereniging 1tDe Dageraad", heb ik de 
eer U te ver�oeken mij - indien .mogelijk - een of .meer 
exemplaren van het tijdens deze ·bijeenkomst verspreide 

· ttv .·R.O .-nieuws" te doen toekç1nen. 
' " '. "' ' 

·· Omtrent de in bedoeld verslag genoemde spreker
A.L.Oonstandse, moge ik'·te uwer •informatie berichten, 
dat diens volledige personalia als Volgt luiden: 

.. Anton Les'ien Constandse, geboren' ':13 September , 
1899 te Brouwershaven, wonende te ,Mnatel'dam., D.de" 
Langeetraat 7 hs. . · . ·

--

Dè Heer HoordOo.mmissaris 
van Politie 
te G r o n  in ge n • 

H, i 
··, Het, Hootd van de
.. À • CENTRALE VEILIGHEIDSDIENST,
·uj namens deze: 

1 

• 
1 , · J .G. Crab benda.m. 

• ,l 



UITTREKSEL 

Voor OD .... 45.0................................................................. Naam .... v ... :U . .I.)]DT..h ...... !�L .. LI\.J.I.O .... OL .. :.o:,_.:p_ ......................................... . 

Origineel in .. .QP. ... J.�.]......................................................... Naam ..... Htll!latJ.is:U, •. c.h ... iCl.ealis.t ... r.aéLia .... Qm.:bo.ep. 

Volg• nr .......... ................. Ag, nr . ..... ?..?.1.?.� .................. Aard van liet stuk ..... +1�P.J).Q.:r.t. ............................................................ ...... . 

···-····-·-···································································· Afz. J .•. P. .. .Q.:r.Qn.inge.n.................................................... Datum .,.,.3..-�l0:-::.4.7. ....... . 

el uordt er in de laatste ti id in vri.idenlcerskrinren veel 
propar,:anda genaakt voor de 1, rij denkers a, io Omroep vereni
gin'". In l:'am.f1,etten, d!be op bi,j eenko:msten van e . ri ;<'ienlcers
vere.nir•inr 11D .ûager ad t ,;orden ui t'gereil{t, orot opr•eï ekt, 
lid te ·orden-van genoemde v .:R.o., die 7ich het verkrijgen van 
zendtijd tot taak stelt, ten einde ool: via ,:1e radio cl0 bec-.:in
selencler vri idenkers ,,ereldh7lllc1i.r, te maken. Len ruschri1't van 
een o.ergelijk pamflet ,_-elieve bij�esloten te woro.en aangetro1'::. en. 

/ 

Uitgetrokken do"Or ....... �.!19:...................................................................... Afd./Sectie AQP. .. J .................. Datum .. 8:::1.2:::4.7 .......... . 
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(Br.) Niemand zal ontkennen dat de radio een· 
grote plaats in ons leven heeft weten te verove
ren, groter misschien nog voor de toekomst dan 
de pers, die men "De koningin der Aarde" pleegt 
te _ _noemen. De radio dringt door tot de verst ver
WlJderde oorden, sneller dan de vlugste voertui
gen die de techniek ons gaf en heeft een ,invloeds
sfeer die niet te meten en te tellen is. 

Is het dan wonder dat de strijd om zich van 
deze invloedssfeer te kunnen bedienen met een 
even grote felheid gestreden wordt ais de strijd 
voor andere materiële en culturele belangen· in 
onze zo door tegenstellingen verdeelde wereld? 
En ook hier is veel onechte, veel onnodige strijd, 
maar ook een strijd om essentiële waarden. Op 
het terrein van de ontspanning en van de zake
lijke voorlichting is het allerminst noodzakelijk 
dat allerlei groeperingen om invloed vechten. Er 
is veel wat gemeengoed van alle mensen is en 
Jüer zouden alleen de meest volmaakte techni
sche voorzieningen noodzakelijk zijn. Op_ levens
en wereldbeschouwelijk terrein echter lopen de 
meningen zozeer uiteen dat het rechtvaardig en 
billijk is, dat iedere groepering haar nuttige en 
noodzakelijke kans kreeg. 

Was de radio-geboren in de tijd toen de demo
cratische rechten voor- iedere levensopvatting 
vanzelfsprekehd waren, er zou dezelfde vrijheid 
wezen als voor de pers, wier rechten in ge meeste 
staten grondwettelijk gewaarborgd zijn. Maar de 
belangstelling voor de radio kwam pas in de tijd 

'toen het algemeen werd ·om aan de vrijheid van 
overtuiging beperkingen op te leggen. Vandaar 
dat er voor en achter de coulissen met faire en 
unfaire middelen gevochten wordt om het groot
ste stuk en de grootste kluif. 

Men kent de geschiedenis van de vrijdenk�rs
radio-omroep. De vrijdenkers vormen in ons land 
een kleine, maar niet onbeduidende minderheid. 
Met een zendtijd van een uur per maand moesten 
zij geruime tijd genoegen nemen en werden 
daarbij dikwijls op ltleirigeestig� wijze gehinderd 
door censuur. Maar zij namen er genoegen mee. 
Fascistisch en bekrompen drijven maakten hier
aan echter een, eind en v:anaf die tijd vecht de 
V.R.O. voor rechtsherstel met ,volkomen faire en
legale middelen. Tot heden zonder resultaat. 

En toch was de belangstelling voor de uitzen
dingen van de V.R.O. heel groot. Groter dan het 
aantal van hen die door hun lidmaatscha)? daad
werkelijk steun verle.enden en dit waren er reeds 
vele duizenden. Zelfs nu nog is men de V.R.O. 
niet vergeten. In een klein blaadje, het orgaan 
van leraren biJ het middelbaar onderwijs, lazen 
wij dezer dagen het volgende: ,,Van de door ge
noemde voorbeelden van onverdraagzaamheid van 
overheidswege interesseert mij het meest het wei
geren van rechtspersoonlijkheid aan "De Dage
raad". Ik luisterde met belangstelling naar de uit
zendingen." De schrijver bedoelt hier waarschijn
lijk het verbod van uitzending voor de V.R.O., 
wijl het weigeren van rechtspersoonlijkheid aan 
"De Dageraad" van oudere datum is. Maar de 
uiting is typerend, wijl het hier een rechtgelovig 
christen betreft. 

Binnenkort staan wij voor een ;nieuwe verdeling 
van· de zendtijd, voor een nieuwe regeling van het 
xadiowezen. Zal de V.R.0., zullen de vrijdenkers 
dan opnieuw worden gepasseerd? De constellatie 
van de regering kan niet in ons voordeel worden 
geacht. Doch de belangstelling bij het volk is zo
vee1 groter en het rechtsgevoel na vijf jaar onder
drukking zoveel sterker. Er zijn symptomen die 
ons enigszins hoopvol stemmen. 

Maar de V.R.0. komt er nooit wanneer allen 
die haar uitzendingen wensen er niet stevig de 
schouders onder zett{!n. Het ledental van de V.R.O. 
is al groot, in tal van plaatsen zijn er afdelingen. 
Maar nog lang niet allen die lid waren en hun 
steun gaven in de tijd dat de V.R.O. nog_ uitzen
den kon, hebben zich aangemeld. Dit moet toch 
anders worden. Als straks de betrokken .instan
ties•vragen over hoeveel led.en de V.R.O. bescJtikt, 
dan moet dit de werkelijke weergave zijn van wat 
er in ons volk aan belangstelling voor deze uit
zendingen lee�. Dan mag niemand achter zijn ge
bleven. En daarnaast moet het V.R.0.-bestuur be
schikken over sympathiebetuigingen van hen die 
om principiële redenen geen lid kunnen zijn, doch 
wel - zoals de,.schrijver hierboven genoemd -
met belangstelling naar de uitzendingen luister
den. Niemand bli;jve hier achter. 

Men geve zich op als lid, of zende een sympa
thiebetuiging aan het secretariaat van de V.R.O.: 
Slachthuisstraat 2, Haarlem, of Postbus 893, Am
sterdam. 

MEN STELLE DIT NIET UIT, DOCH

....• �;,,y1n1
•t.:_a.t(l'J.lf...lV*-.(U<...,. 
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Vrij denkers Radio Ümroepverèniging V·R·O 
Afdeling ................................... . Secretaris 
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L.S.

Tot de vele organisaties, die, na vijf jaar onderdrukking, zijn herrezen om hun oude rechten 
te herkrijgen, behoort ook de Vrijdenkers Radio Omroepvereniging, die reeds van 1932 tot 1937 
radio-uitz'endingen heeft verzorgd, maar door clericaal en reactionair drijven van verschillende 
politieke partijen werd haar de zendtijdvergunning ontnomen, zodat zij thans niet in het radio
programma genoemd wordt. 
Wanneer men tegenwoordig de dagelijkse radio-programm,a's naleest, dan i.s het grote aantal 
uitzendingen van kerkelijke en godsdienstige aard wel zeer opvallend, doch diegenen die hun 
wereldbeschouwing gevestigd hebben op andere grondslagen dan kerkelijke en godsdienstige 
opvattingen, vinden in die radio-programma's weinig of geen stof in overeenstemming met hun 
idealen. 
En toch hebben ook deze onkerkelijken hun wensen en behoeften op het terrein van de radio
uitzendingen, hetgeen wel duidelijk blijkt uit het voortdurend toetreden van nieuwe leden van 
de V.R.O. en uit de vele sympathiebetuigingen (ook zelfs van NIET-vrijdenkers), welke wij 
reeds mochten ontvangen. 
Is U hèt eens met OllS strev�m, dat de V.R.0. haa.r culturele taak zal hervatten door het ver
zorgen van radio-uitzendingen, welke niet berusten op kerkelijke of gQdsdienstige ideologieën, 
doch die uitsluitend gebaseerd zijn op de resultaten van wetenschap en m.enselijke rede? 
Is U voorstander van vrije meningsuiting ook voor de radio? 
IS"'U dan niet bereid de V.R.O. in haar strijd te steunen door U op te grven als lid of door 
anderen daartoe op te wekken? 
De contributie kan geen bezwaar zijn, de bijdrage is vrijwillig met een minimum vap f 1.
( één gulden) per jaar. 
Wordt lid van de V.R.O. en helpt mede, zodat aan haar rechtsherstel zal geschieden. 

HET ALGEMEEN BESTUUR. 

Ondergetekende wenst lid te· worden van de V.R.O. (lnvullen in blokletters a.u.b.) 

NAAM ADRES 

--···----·-·•·•········• ················ ••· ·•··••·•"' 
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WOONPLAATS Jaarlijkse 
bijdrage 
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.r'"-uoENKERSVEREN. >DE DAGERAAD< 
AFDELING GRONINGEN 

Gerard Oou•lmat 82ll Hoornscbedicp 401, 

Ondergetekende: . . .. .......... ... .. .. 

Adres: ...................................................................... ........................................... .. 

geeft zich hiermede op nis: 
lid van de Vrijdenkersveren. ,De Dageraad< 

ubonné op het weekblnd ,De Vrijdenker< 
Als vrijwillige bijdroge knn geïnd worden een bedmg 

maand 
van FI. .................... per kwartaal 

jaar Handtekening: 


	0002full
	0003full
	0004full
	0005full
	0006full
	0007full
	0008full
	0009full
	0010full
	0011full
	0012full
	0013full
	0014full
	0015full
	0016full
	0017full
	0018full
	0019full
	0020full
	0021full
	0022full
	0023full

