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HUMAMSTISCH YERBOND.

Radio-uit zendinA'en.
De beslissing van de minister, om aan het Yerbond 5 Einuten meer zsnd- 
tyd toe te wijzen, betekent dat er thans elke week twee uitzendingen 
plaats vinden. Behalve de reeds bestaande uizending op Hilversum I, op 
maandagavond van I9.4O - 19*50 uur wordt 00k uitgezonden op de vrijd0,g- 
avond van 22.25 - 22.30 uur, raar dan op Hilversum II. Deze uitzending 
heeft de naam gekregen "Kort kommentaar” en staat onder redaktie van 
Th.Polet. De tekst, afkonstig van verschillende medewerkers, wordt 00k 
door de heer Polet uitgesproken.

Congres 1967*
Voor het op 15 en 16 april in Utrecht te houden congres zijn zowel door 
het hooidbestuur als door een aantal gemeenschappen voorstellen inge- 
diend. Die van het hoofdbestuur behelsen voornamelijk een wyziging in 
de statuten en het huishoudelyk reglement, teneinde dit aan te passen. 
Voorgesteld wordt tevens over te gaan totde instelling van een Ver- 
bondsraad, die als adviserend college zal dienen.

Ledental.
Uit het jaarverslag, dat aan het congres zal worden voorgelegd, blykt 
dat in 1966 het ledental met netto 765 leden is gestegen. Het bedroeg 
aan het eind van het verslagjaar 15.189*

Vormingsonderwys.
Het hoofdbestuur benoemde 3 nieuwe voorlopige docenten, en wel de dames 
L. de Ruyter-de Geit te Amsterdam en H.N.A. Schmidt-Breeuwer te Bunnik 
en de heer H.G. Drechsel te Rotterdam. Zy zijn reeds bezig met het ge- 
ven van lessen aan verschillende scholen in Amsterdam, Rotterdam en 
Utrecht.

Geestelyke verzorging gedetineerden.
Door de nieuwe bepalingen in de Gevangenismaatregel, waardoor een 
einde is gekomen aan de achterstelling van de humanistische verzorging 
tegenover die van de kerken, is een grote uitbreiding van het aantal 
vrywillige raadslieden nodig. De dienst, die voor dit werk de verant- 
woordelykheid draagt, is er in enkele maanden in geslaagd hiervoor 32 
nieuwe raadslieden aan te trekken, die inmiddels door het hoofdbestuur 
zijn aanvaard.

Protest.
Het Dagelyks Bestuur heeft protest aangetekent in een brief aan de 
Tweede Kamer tegen een schryven van de Hervormde Raad voor de Zaken van 
Kerk en School aan dit college. In dit laatste schryven werd bezwaar 
gemaakt tegen de door de Studiecommissie Doelstelling Algemene School 
voorgestelde en door de Minister van Onderwys en V/e tens chappen overge- 
nomen nieuwe formulering over de doelstelling van het openbaar onder
wys .
Een door de heer Schuring (CHU) ingediend amendement gebaseerd op de 
bezwaren van de Hervormde Raad werd verworpen.
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Jonfforenblad.
Het eerste nummer van "Libertyn”, een blad voor jongeren, dat onder 
redactie staat van enkele leden uit hiimanistische jongerengroepen is 
verschenen. Het zal eens per maand verschijnen en kost f 5»75 per jaar. 
Administratie: Postjeskade 45 Amsterdam-West, giro-nr. 1382777.
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De Hederlandse Yereniging voor Maatscliappelijk Werk 

!,H IJ M A IT I T AS”

Regelmatig komt men in de dagbladen berichten tegen over de activitei- 
ten van deze vereniging, alleen of in samenwerking met andere organi- 
saties. Zo lezen we in de Provinciale Zeeuwse Courant van 26 ian. over 
een ledenvergadering in Middelburg, v/aar werd aangedrongen op de bouw 
van een bejaardenhuiss het Jacob Roggeveenhuis:

"Naar aanleiding van enkele vragen van de aanwezigen zette de waar- 
nemend voorzitter uiteen waarom met de bouw van het bejaardentehuis 
"Jacob Roggeveenhuis" nog niet is begonnen.Het is nog niet gelukt 
de te bouwen grond geheel vrij te krijgen, terwijl ook enige verande- 
ringen in de bouwtekeningen van het project zijn aangebracht. De 
maatschappelijk-werkadviseur A. van Oosten vertelde dat uit de nieuwe 
tekeningen van het huis blijkt dat de appartementen groter zullen 
worden dan tot nu toe in tehuizen elders in het land het geval was. 
Op verzoek van de vergadering zal het afdelingsbestuur bij het be- 
stuur van de stichting "Het Jacob Roggeveenhuis" blijven aandringen 
om zo spoedig mogelijk te komen tot realisering van de bouwplannen."

Het Vrye Volk van 26 jan. vertelt over werkzaamheden op de Hoordoost- 
Veluwe, waar vijf jaren na de oprichting van de verenigingsafdeling al- 
daar met ingang van 1 februari met het gezinswerk werd begonnen, waar- 
toe men thans twee gezinsverzorgsters in dienst heefts

"Dat in het omvangrijke werkgebied van de afdeling NO-Veluwe met als 
centrum het dorp Ede het maatschappelyk werk, dat deze vereniging, 
die op een algemene grondslag staat - deze vereniging heeft niets 
te maken met het Humanistisch Verbond, zoals men wel eens meent en 
verricht haar arbeid dus voor alle gezindten - in een behoefte voor- 
ziet, blijkt wel uit het feit, dat er bij de oprichting 15 leden waren 
en thans ruim 120. Dit aantal is zonder bijzondere propaganda bereikt 
en vormt een vaste, actieve kern. Men verwacht, dat bij het op gang 
komen van het gezinsverzorgingswerk het ledental belangrijk zal wor
den vergroot. Dit is uiteraard ook nodig omdat het in dienst hebben 
van de twee gezinsverzorgsters geld zal kosten. Zowel door rijk als 
gemeente wordt dit werk gesubsidieerd, maar 50 percent moet de ver
eniging zelf opbrengen. Vanzelfsprekend ontvangt men ook van de ge- 
zinnen, v/aar de hulp wordt gegeven een retributie.
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STUDENTENVERENIGING OP HUMANISTISCHE GRONDSLAG
"SOCRATES''

Het hoofdbestuur van de Studentenvereniging op Humanistische Grond- 
slag "Socrates" heeft de eer u mede te delen, dat het voor het jaar 
1966-1967 als volgt is samengesteld:

A. P.K. Elhorst
B. Tellegen
Mej. E.M. van Vugt 
P. Bordewyk 
B.G. van 't Land

praeses 
ab-actis 
quaestrix 
assessor I 
assessor II

Ab-Actiaat: Jacoba van Beierenlaan 23, Delft, 
tel. (01730) 35960.
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HUMANISTISCHIS STICHTING VOOIi HUISVESTING VAN BEJAARDEN.

Men berioht ons dat op 12 September 1966 werd opgericht de

"Humanistische Bouwstichting Bejaardenhuisvesting".
Beze Stichting is bij Koninklijk; Besluit van 28 oktober i960 toege- 
laten als stichting, uitsluitend in het belang van de volkshuis- 
vesting werkzaam.
Be betekenis van deze toelating is, dat de nieuwe stichting be- 
^aardentehuizen mag bouwen op voet van de Woningwet, waardoor 
ryksvoorschotten kunnen worden verkregen voor de aankoop van de 
grond en voor de bouwkosten, terwijl 00k een rijksbydrage in de 
exploitatiekosten kan v/orden aangevraagd.
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7AN ALLE K All TEN

Heer zendtijd
Het feit dat het Verbond de beschikking heeft gekregen over vijf minuten 
zendtijd meer per week heeft in vrijwel alle kranten gestaan, wy nemen- 
voor de goede gang van zaken- uit het Nieuwsblad van het Zuiden van 
1 febr. dit bericht over:

"Het humanistisch verbond heeft van minister mej. Klompe iets meer 
zendtijd gekregen, zowel op de radio als op de televisie. De radio- 
zendtijd was tien minuten per week en wordt 15 minuten, 10 minuten 

s maandags op hilversum 1 om 19-40 en vrijdags 5 minuten op hilver- 
sum 2 voor het nieuws van half elf. De televisiezendtijd, die tien 
minuten per maand bedroeg, is 15 minuten per vier weken geworden.

i

In de kerk
Dit schreef Het Vrije Volk van 12 jan. boven een artikel naar aanlei- 
ding van de kerkelijke inzegening van het huwelijk van Prinses Margriet; 
wij citeren hier uit:

"Alleen als de prinses en haar gemaal krachtens hun godsdienstige 
overtuiging daarop prys stellen, vindt die plaats. Een onkerkelyke 
prinses of een prins, die bijvoorbeeld lid is van het Humanistisch 
Verbond, zal geen kerkelijke inzegening wensen.
Wy dachten dat dit vanzelf sprak. Vandaar dat wij onze ogen uitwre- 
ven toen wy in het dagblad Trouw lazen:
"En zo werd daardoor de evangelieverkondiging voor het hele volk 
centraal, een verkondiging niet alleen door de prediker, maar ook 
door de Prinses zelve, toen zy het "A Toi la gloire, o Ressuscit£" 
der gemeente meezingend, het kerkgebouw verliet. Dat hebben we niet 
in een republiek."
Een dergelijke plechtigheid heeft men ook in de monarchie niet als 
de huwende koning onkerkelijk is. Het huwelijk van leden van het Ko- 
ninklijk Huis onderscheidt zich van andere huv/elyken (van dat van 
de president van een republiek bijvoorbeeld) alleen daarin, dat het 
van betekenis kan zijn voor de troonopvolging."

Zwaar gegriefd.
Ook hef'stukje schoolstryd" dat Nederland de afgelopen weken meemaakte 
vond een plaats in vrijwel alle Nederlandse dagbladen, wij geven u hier- 
onder datgene weer wat in het Algemeen Handelsblad van 18 jan. geschre- 
ven werd:

"In een schrijven aan de Tweede Kamer heeft het Humanistisch Verbond 
zich zeer gegriefd getoond over een schrijven van de hervormde raad 
voor de zaken van kerk en school eveneens aan de Tweede Kamer. De 
hervormde raad tekent bezwaar aan tegen de vervanging in de onder- 
wijswet van "christelijke en maatschappelyke deugden" door "waarden 
in de Nederlandse traditie met name door Christendom en humanisme 
erkend". De hervormden hebben bezwaar tegen "het wijsgerig begrip - 
waarden - en tegen het op een lijn stellen van Christendom en huma- 
nisme". Zij maken er bezwaar tegen niet gekend te zijn in het over
leg over de grondslag van de openbare school.
Het Humanistisch Verbond beweert dat de hervormde raad "heeft ge- 
v/eigerd zich te engageren in het overleg". Gegriefd voelen de hu- 
manisten zich "door de hooghartige uitspraak van de hervormde raad
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omtrent de gelykstelling van Christendom en humanisme" en zeggen 
dan "pijnlijk getroffen te zijn door de tegenstelling tussen de ken- 
schetsing van de Hervormde Kerk als volkskerk en het sectarisme, 
dat uit de brief schynt te spreken; tussen de bescheidenheid van 
allerlei moderne vormen van theologie en de zelfverzekerdheid, 
die uit dit schrijven blijkt; tussen een herhaaldelijk belyden van 
tekortschieten en het exclusivisme, dat in de brief tot uitdruk- 
king komt•”

Zinloos en opdringerig
Dr. O.D.Duintjer heeft de bel aangebonden in de strijd tegen het klok- 
gebeier. Volgens een bericht uit de Volkskrant van 1 febr. heeft hy 
onder de titel "Tegen opdringerig klokgebeier" in het Leids Univer- 
siteitsblad

"een nadere toelichting gegeven op zijn promotiestelling, dat kerk- 
klokken atavistische werktuigen zijn van een christelyk imperialis- 
me. Hij schryft, dat luidende kerkklokken door de gewijzigde omstan- 
digheden hun zinvolle functie hebben verloren. Temidden van het 
constante gedruis van verkeer en Industrie vindt hij het beieren 
van klokken niet meer distinctief en daarom ook niet stichtend. 
Kerkmensen zouden het ook niet op prijs stellen, wanneer de bijeen- 
komstm van het Humanistisch Verbond zouden worden aangekondigd met 
het geloei van BB-sirenes of wanneer discussie-avonden van atheis- 
ten zouden worden geopend met vijftig kananschoten, op het hemei- 
ruim afgevuurd. "Niemand," zo schryft hij tot slot, "wil de chris- 
tenen terug in de catacomben. Het is voldoende, wanneer zij gewoon 
hun eigen plaats innemen naast de anderen, zonder privileges en 
zonder opdringerige bombarie."

Tegen de Leidse klokkestellingen
In een "ons commentaar" in het Eindhovens Dagblad van 2 febr. wordt 
stelling genomen tegen de woorden van dr.Duintjer, waarbij dan tevens 
de afschaffing van het gebed voor de vergaderingen van de Provincia- 
le Staten van Noord-Ho11and (men haast zich dit ook toe te passen 
van de Staten van Suid-Holland). Over dit laatste zegt men:

"Hogelyk vallen deze lange tenen te ontzien door de vergadering 
te openen met afkondigen van een ogenblik stilte. Dan kan ieder 
lid, met of zonder eerbiedige houding, inwendig denken of zeggen 
wat hij wil. Tenslotte moe t de mening van de meerderheid geeerbie- 
digd worden."

Over het anti-klokgelui merkt men nog op:
"Aan boude definities geen gebrek om de klokken het zwijgen op te 
leggen. Nog minder gebrek ook aan (de promovendus tekenende) type- 
ringen in de trant van: christenen zouden het evenmin appreoxeren 
wanneer het Humanistisch Verbond zijn byeenkomsten zou aankondigen 
met de B.B.-sirenes. Wat men, naar klanken oordelend, al niet 
vergelijkt! Zal men in redelijkheid mogen verwachten dat die "impe- 
rialistische christenen" voor de zoveelste keer schrikken van 
wat hun gesuggereerd wordt en, bukkend voor het imperialisme van 
een minderheid, de klokketouwen doorsnijden omdat een 
vertegenwoordiger-zonder-mandaat van nog geen kwart van de Neder-

zich ergert aan het luiden van kerk
klokken, door de jonge doctor "opdringerige bombarie" genoemd?
landse bevolking
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Christenen, althans zeker katholieken, laten zich tegenwoordig 
gemakkelijk in een hoek dryven. Uitsluitend van hen wordt !fbe- 
grip” voor het standpunt van anderen verlangd. Als die anderen 
een meerderheid vormen hebben zy zich daaraan te onderschikken. 
Het gaat ons te ver dit ook te doen ten opzichte van een gerucht- 
makende minderheid die Anders-denkenden steeds meer tracht het 
zwygen op te leggen. Haarvan zyn de Leidse klokkestelling en een 
sprekend getuigenis dat in dikke v/oorden meer galmt en zulks 
met andere bedoelingen doet dan welke bourdon of angelusklokje 
ook. Het is een slechte toonzetting van het veelgezongen lied 
der verdraagzaamheid, maar die laatste hoeft blijkbaar tegenover 
kerkgangers niet meer in acht genomen te worden."

I-Iederlandse natie loopt grpot gevaar
Dat zegt de heer P. Jongeling van het Gereformeerd Politiek Verbond 
tenminste. Hy sprak op een vergadering in Dordrecht zyn vrees voor 
de toekomst, blykens een bericht uit het Dordts Dagblad van 2? jan 
aldus uit:

"De psalm "Gy Koninkryken zingt Gods lof" past niet bij de neutra- 
le staatsidee van Christendom en humanisme. Het hurnanisme stelt 
de mens centraal, terwyl het Christendom deze ereplaats alleen 
aan God kan geven.
De heer Jongeling pleitte voor de geestelijke vryheden in het land, 
o.a. voor het onderwys. Hy zag in de mammoetwet tal van gevaren.
De vryheid wordt er niet mee gediend door de doorbraakformule 
Christendom en humanisme in het nationale ieven te introduceren, 
zoals door het kabinet Cals-Biesheuvel en nu plotseling ook in de 
mammoetwet.
Met de humanistische opmars hangt de gezagscrisis nauw samen. Het 
ongeloof wil geen gevaar en leidt tot revolutie. De heer Jonge
ling haalde het slot van art. 3° der Ned.Gel.Bel. aan, dat over 
het overheidsgezag handelt en ook geschreven is voor deze tyd: 
wy verwerpen de Wederdopers - aldus dit artikel - en andere op- 
roerige mensen (provo's?) en in het gemeen al degenen, die de 
overheden en magistrate!! verwerpen (anarchisten) en de justitie 
omstoten willen (agentjepesten), invoerende de gemeenschap der 
goederen afschaffing van het particulier bezit) en verwerpende 
eerbaarheid, die God onder mensen gesteld heeft (sexueel uitle- 
ven) de pil voor 13“.iarige meisjes). Naar aanleiding van bv. de 
teach-in over "God is dood", waardoor allerlei blasfemie via de 
tv in de huiskamer werd gezonden, of het congres "Chaos rond 
Eros", waarin les gegeven werd in losbandigheid, zei hy dat de 
Nederlandse natie gevaar loopt tot op haar wortels geestelijk en 
moreel te verrotten.

• 9

V/aarden in hok.jes
Het Algemeen Handelsblad van 26 jan heeft over deze zaak de volgende 
opinie, die ons belangryk genoeg leek om in zijn geheel over te nemen: 

"De hervormde raad voor de zaken van kerk en school is heel erg- 
boos op het ministerie van onderwys en wetenschappen, de huma- 
nisten zijn nog bozer op die raad en wy zyn boos op alle drie.
Het gaat over de nieuwe onderwijswet en met name over de omschry- 
ving van de doelstelling van het openbaar onderwys. Vroeger stond 
er "opleiding tot alle christelyke en maatschappelyke deugden", 
nu ".... vorming op grondslag van waarden in de Nederlandse tra-
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ditie met name door Christendom en humanisms erkend". De hervormde 
raad heeft bezwaar tegen het v/ysgerig begrip 'Vaarden" en tegen de 
"gelykstelling van Christendom en humanisme". Dat nemen de huma- 
nisten op hun beurt op als een discriminatie:het klopt volgens hen 
niet met de openheid en tegemoetkoming, vaar de kerken mee lopen te 
leuren.
ITu is er een nogal groot aantal mensen, dat niet by enige christe- 
lyke kerk, hervormd of niet, behoort en ook niet humanistisch is 
georganiseerd. Ook die mensen hebben "vaarden" v/aar zij naar leven 
en waarvan het er misschien een is, dat zij proberen geen lange 
tenen te hebben, althans niet zo gauw te laten merken, als er op 
getrapt wordt. Daarom protesteren zij niet als in een v/et - ondanks 
dat subtiele woordje "met name" - het Nederlandse volk wordt opge- 
deeld in christenen en humanisten en als de georganiseerde huma- 
nisten zich gedragen of al wat niet christen is achter hun vaandel 
loopt.
Volgens hen had men kunnen volstaan met "waarden, die door het 
ITederlandse volk worden erkend". De hervormde raad zal daar wel be
zwaar tegen hebben en het verbonden humanisme voelt zich misschien 
toch gepasseerd. De joden, vrijmetselaren, boeddhisten, zij, die 
alleen maar volgens het door de hervormde raad genoemde "eenzijdig 
gekleurd wysgerig begrip? waarden" leven enz- zal het een Met 
zijn. Als de kinderen op school maar goed leren rekenen en schryven. 
Leven leren ze thuis wel. Wat ze er op school van opsteken, is 
meegenomen."

Sonnenburgh in Voorburg
Het Vrije Volk van 13 febr. is een van de bladen die melding maakte van 
de opening van het bejaardenhuis Sonnenburgh in Voorburg. Al in 1953 
werden de plannen voor een dergelijk tehuis ter tafel gebracht door 
vertegenwoordigers van zo goed als het hele Voorburgse levensbeschou- 
welijke leven. Wy noemen? de Hervormde Gemeente, de Gereformeerde Kerk, 
beide uit Voorburg, de Doopsgezinde Gemeente uit Den Haag, de Neder- 
landse Protestantenbond afd. Voorburg en het Humanistisch Verbond 
(gemeenschap Voorburg-Ryswyk). Het tehuis is al enige tijd "in bedrijf", 
zodat de opening van het gebouw voor alle inwoners een feestelijkheid 
betekende. De voorzitter van de stichting bracht in zijn openingswoord 
ook £en vreemde zaak naar voren:

"Hij noemde e£n naam: "Sonnenburgh heeft in grote omvang geprofi- 
teerd van de sociale bewogenheid van wethouder, mevrouw Plate.
"En hij stipte tot slot 6<$n zaak aan waarover niet te juichen viel: 
In onze stichting zijn alle levensbeschouwingen vertegenwoordigd, 
behalve de rooms-katholieke. Wat ook de reden van afzijdigheid was, 
het heeft mij en het bestuur tot op de dag van vandaag gespeten." "

Jongerenparlement
Het Centrum van 28 jan. gaf een verslag van een felbewogen bijeen- 
komst van de gemeenschap Amersfoort, waar - met het uitzicht op de 
verkiezingen - velen van grote politieke belangtelling blijkgaven. 

"Hoezeer de "politieke confrontatie" van het Amersfoortse Jon
gerenparlement op 10 februari de gemoederen in beweging zal 
brengen, kon men gisteren al proeven in "Kobus aan de Poort", 
v/aar het Humanistisch Verbond een politieke teach-in had geor
ganiseerd. By die gelegenheid bleek de klacht, als zou de jeugd
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niet politiek gei!nteresseerd zijn, een sprookje van de bitterta- 
fel. Het was vooral de sterk vertegenwoordigde jeugd in de stamp- 
voile zaal, die in felle debatten gewikkeld raakte met enkele 
representanten van politieke partijen.
Het was daarbjj overigens opvallend, dat de uiteenlopende onder- 
werpen uitsluitend niet confessioneel gerichte debattanten aan 
de microfoons brachten. Zij gingen onbevreesd in de clinch met 
drs. J.Koopman (PvdA), dr.E. Nordlohne (VVD) en drs. Vr.de Vries 
(PSP).
Het ging er vaak zo heet aan toe dat de gevatte voorzitter, de 
heer H.J.J. Lips, moest ingrypen om een chaos te voorkomen. Hij 
had trouwens ook voorzorgen genomen: achter de beide spreekge- 
stoelten. zaten twee cerberussen voor het geval men elkaar van 
de microfoon zou gaan verdringen.

Dr.Anna de Waal
De oud-staatssecretaris van onderwijs dr.Anna de Waal en thans docente 
aan de Amsterdamse Sibliotheek en Documentatieschool is een vrouw die 
jarenlang KVP-lid geweest is,/zij was humaniste maar is nu praktize- 
rend Katholiek. In de Nieuwe Linie van 14 jan. zegt zy daarover o.m.:

"Ja. Ik ben katholiek, praktizerend. Ik ben een bekeerling. Vroe- 
ger was ik humanists en pertinent onkerkelyk. Ik ben lerares in 
Indie geweest. Tijdens mijn onderwysperiode ben ik daar rooms-katho- 
liek geworden.
- Wat heeft het geloof voor u te betekenen op de wereldmarkt?
Dat is een moeilyke vraag. U mag my niet aan myn antwoord opknopen. 
Ik leef uit mijn geloof. Omdat ik me naar het geloof heb toegekeerd 
vanuit een ongelovige houding heb ik de formele kanten van de kerk 
en het geloof scherp bekeken. Ik kan die kanten ook relativeren.
Met die relativering geeft het geloof toch wel - meen ik - een 
diepe vreugde als centrals levensfactor. Die vreugde laat zich 
moeilyk omschryven. Je kunt er niet een duidelijk beeld van geven, 
dat zomaar gevolgd zou kunnen worden door anderen. Ook Christus 
is niet zo'n beeld. Ik geloof byvoorbeeld niet dat je jongeren 
tijdens de opvoeding Chris tus als navolgenswaardig voorbeeld kunt 
stellen. phristus is geen voorbeeld, maar een levende metgezel, 
die je uitdaagt tot een levensontwerp. Zo ’n ontwerp - aan mense- 
lijke daden te meten - heeft misschien wel aantrekkingskracht, 
maar die kracht ligt dan in het midden in de medemenselijke re- 
laties. En terecht. Het leven fluctueert, dat kun je niet muur- 
vast neerleggen, fixeren in 4en punt, dat alle veranderingen on- 
schokbaar uithoudt. Persoonlijk vind ik het geloof de mogelykheid 
bieden om onbeschermd naar buiten te treden in de menselijke 
communicatie. Ook kun je door het geloof los blijven van sociale 
zekerheden. Je ziet de betrekkelijkheid ervan in. Daardoor kun je 
je ook meer openstellen voor de levensdynamiek, hoef je je wei- 
nig of niet vast te leggen op waarden die je waar gemaakt hebt 
in het verledeno'*

Modern heidendom
Wie van plan is de komende zcmermaanden zijn tenten op te slaan nabij 
Ede dient wel te weten dat men daar van plan is de kampwinkels op 
zondag te sluiten. De Edese Courant van lo jan. zegt daarover:

"Het bestuur van de Nederlandse Vereniging tot Bevordering van
/maar voor het lidmaatschap bedankte en onlangs op de PSP stemde;



-23-

de Zondagsrust en de Zondagsheiliging heeft in een uitvoerig 
schryven aan hst college van burgemeester en wethouders (met 
afschriften aan de raadsleden) adhesie betuigd aan het voor- 
stel van de S.G.P.-fractie over de sluiting op zondag van 
kampwinkels. Zoals gemeld komt dit voorstel overmorgen in de 
raad.
Het bestuur was op een en ander attent gemaakt via de Edese 
Courant, zo werd in de brief meegedeeld. "Hoewel wij als ver- 
eniging interkerkelyk zijn georienteerd en buiten elke poli- 
tieke richting staan, willen v/y gaarne adhesie betuigen aan- 
gezien wy van oordeel zyn dat hierdoor de Schriftuurlyke eis 
tot eerbiediging van de zondag beter kan worden gehonoreerd. 
Wy maken gaarne gebruik van de gelegenheid u te attenderen 
op het unieke belang van de zondagsviering en de eis van God- 
delyk gebod, wel hier nauw by is betrokken", aldus wordt o.m. 
in de brief aan het college gesteld.

De S.G.P. zou graag de situatie uit de Troonrede van 1966, toen 
gesproken werd over de geestelyke waarden van Christendom en Hu- 
manisme, vervangen zien door die van b.v. 1937» v.-aarin duidelijk 
stelling genomen werd tegen bepaalde devaluatieverschynselen in 
de samenleving.•.."
"Bovendien, zo stelt men, strekt het tot ernstige verontrusting 

vdat de toegeeflyke praktijk van vele christelyke regeringsperso- 
nen ten opzichte van de zondag niet correspondeert met de krach- 
tens hun partijprogram beleden beginselen".
In de brief komt het bestuur uiteindelyk tot de slotsom dat 
"waar de zondag ten offer valt aan de geest des tyds, worden de 
bronnen van het Christendom (prediking en lezing van Gods Woord) 
geleidelyk afgesloten en wordt de weg gebaand voor het moderne 
(zy het uitwendig beschaafd) heidendom".
Mede door deze brief zal woensdagavond wel lange tijd over het 
voorstel van de S.G.P. worden gepraat • • • •
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RADIOLEZINGEN.

22.25 uur: Kort kommentaar (Hilversum II)3/3 vrij.

6/3 19.40 uurs MBemoeien die humanisten zich daar 00k mee?"
Jc Koops in gesprek met mevr.D. Roethof-Ensing.

22.25 uurs Kort kommentaar (Hilversum II)

ma ©

10/3 vrij. 

13/3 19.40 uur: "Bemoeien die numanisten zich daar 00k mee?"
P.H. Kruyswijk in gesprek met mevr.D. Roethof-Ensing.

19.05 AVRO: Ontmoeting der levensovertuigingen.

22.25 uur: Kort kommentaar (Hilversum II)

ma.

14/3 di. 

17/3 vry. 

20/3 19.40 uur: "Bemoeien die humanisten zich daar 00k mee?"
R.O. Battes in gesprek met mevr. D.Roethof-Ensing.

22.25 uur: Kort kommentaar (Hilversum II)

ma.

24/3 vrij.

27/3 "Bemoeien die humanisten zich daar 00k mee?"
J. Pasman in gesprek met mevr. 1).Roethof-Ensing.

19.40 uur:ma

3l/3 vrij. 22.25 uur: Kort kommentaar. (Hilversum II)


