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Drie weken voor de a.s. verkiezingen krijgen de politieke partijen, die in alle kieskringen kandidaten hebben gesteld, eenmaal per week een kwartier zendtijd om
een verkiezingstoespraak te houden. Partijen,die in een
ef enkele kieskringen kandidaten hebben gesteld,krijgen
in die periode eenmaal een kwartier. De Staatkundig Gereformeerde Partij heeft op eigen verzoek geen zendtijd
gekregen en de Communistische Partij Nederland is uitgesloten.
De radio is een der voornaamste communicatiemiddelen,
heel Nederland wordt er door beïnvloed. Het is dus belangrijk voor een politieke partij om zijn ideeën via de
radio in uw huiskamer te brengen.Voskuil en Romme maken
ook buiten de door de regering voor hun partijen beschikbaar gestelde zendtijd propaganda via hun respectievelijke omroepverenigingen. Zij hebben die drie kwartier
van de regering dus niet bepaald broodnodig. Zou het nu
werkelijk te ver gaan, om ook nog eens drie kwartier
voor de communisten uit te trekken?
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Mevrouw Fortanier7de . Wit (VVD) ze-_L op -een verkiezingsbijeenkomst te Amsterdam.
....dit'onrecht" (het niet beschikken van de VVD..
over normale zendtijd) is des te groter, omdat de.
litieke groeperingen, die wel over zendtijd beschik-;'
ken een scheve voorstelling van zaken kunnen - geven,
zonder dat de partijen die zich tekort gedaan voelen
zich op dezelfde wijze kilnnen verdedigen."
Nu moet T_T - aar natuurlijk wel bij bedenken dat de .CPN
nooit of te nieemer door radiosprekers wordt aangevallen!!'
Na 1946 h'ebben de comfaunisten geen radiozendtijd meer
gekregen. In de Kamer diende de CPN elk jaar bij de behandeling van de begroting van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen een motie in, die dan prompt werd verworpen. Ik wil hierbij even aantekenen, dat ook de hunanie-•
ten in de Kamer hebben tegengestemd. (Ti weet wel, die
lieden die zc verontwaardigi zijn als H'omanitas geen
subsidie krijgt in het donkere Zuiden, dat is di_scrininatie,-voelt.
Dit jaar heeft de CPN schriftelijk em zendtijdverzocht.
Dit werd bij mededeling van de minister in de Kal-ner af-gewezen. Ik citeer van bladzijde 2 492 ven deel-lande:line:en
der Tweede Kasier:
"De heer CAL minister van 0-e,(ee-ijs, Kunsten en
Wetenschappen„. Nu vraat de geachte afgovaardigde de heer Gortzak: Waari.n bestaat het gevaar. om
-aan de C.P.N. zendtijd toe te kennen?' -;:ij zouden.
weerhetzelfdeedebat moeten voeren, dat ik indertijd, toen ik voor het eereh
staatssi cretari
optrad, heb gevoerd
waarin ik eren gewezen hee,
dat de regering van mening- is, dat men partijel,,
Y.ie de volk vrijheden ondermijnen, niet zelf do
leiddelen in handen meet geven om misbruik te me.el
-pan
voikvrijheden. lk , begrijID dat de geache
afevrlardigde hiermee arIerminst tevreden geeteli
is
De heer GOTZAK:
en 7eer subjectief oordeelExcellentie "
Le reden van deze systereatische weigering is
Akkoord, - e'ee
(';':7 de irori.2vri»leden oPelerii .
ee,

we het er over eens zijn dat de regering bevoegd is WI
te beoordelen of een partij al dan niet de Volksvrijheden ondermijnt. In dat geval weet ik nogeen. voorbeeld van zo'n vrijheid-ondermijnende
organisatie!
Juist, U raadt het al, de KVP natuurlijk. (Denk maar'
eens aan de -"zaalafdrijvin" in hot Zuiden, de subsidiepolitiek„ het verbod op gemengd zwemmen 'in de onderontwikkelde gebieden beneden de Moerdijk enz.) Als
de regering consequent was, zou dat al weer drie k7:artier zendtijd schelen!
.Men gebruikt het argument dat de CPN. jeen democratische
partij is. Het zou (alwee-1;.). consequent zijn enk de Cr
dan to verbieden. Nee, zegt de regering, verbieden gaat
ons te ver. De CPN mag meespelen, maar ze, valt buiten
de spe! regels; de, communisten moeten natuurlijf wel
belasting betalen en luistervergunningen, Dat is dan
een democratische oplossing.
Ik heb'het in dit artikel, hoewel. ik principieel anticommuniste ben, opgenomen voor het recht van de CPN ep
zendtijd. Ik ben er van overtuigd, dat ieder, die gelooft in de democratie dit zou moeten doen. Als, wij
onze democratie proberen te verdedigen met ondemocratische methoden, die wij zelf in onze tegenstanders
afkeuren, dan bereiken we hettegonover,:estelde. Laten
wij ernstig op zoek gaan naar de balk in ons eigen oog.
Een der grondbeginselen van do democratie is nog altijd
het erkennen van de rechten van minderheden.
Ik eindig met een cittt van Voltaire uit onze HJG-bro
chure:
'Ik ben het geheel met U oneens, maar ik zal
"het recht dat ge hebt om het te zegen tot
"de dood toe verdedigen."
ESEN
T_RUU
In verband met de buitengewone algemene verbegaderin[1: op zondag 3 juni, waaraan een
langrijk aantal artikelen
in. dit nummer
is gewijd, is de jUni-"editie" van de Libertijn iets vroeger verschenen dan normaal , De
volgende Libertijn (het gecombineerd jul-_'.anstsni3=r)
j-ujv

De vorige redactie heeft met het oog op de verkiezingen voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal op 13 juni a. s. het gelukkige initiatief genomen de verschillende jongerenorganisaties der niet-confessionele partijen ruimte in de Libertijn ter beschikking te stellen om de goede :meningsvorming onder de lezers te bevorderen, Het resultaat daarvan heeft men 'in de Libertijn van februari 1950 kunnen vinden. Uit de toen gePublideerde artikelen kwamen echter - uiteraard - de
humanistische aspecten van de erschillende politieke,
richtingen vrijwel niet naar voren, Het leek de huidige redactie daarom h oed in het laatste nummer van ons
blad voor de verkiezin g en enkele HJG'ers aan het woord
te laten over de vraag, waarom zij al humanist voor
een bepaalde politieke richting hebben gekozen. In de
volgende drie artikelen zullen daarom HjG:ers schrijven, waarom zij de vooreur geven aan ?:.esp. de VVD, de
PvdA
en het 'niet-ctemmen". Ook een H• er die lid
is van de Socialistische Unie, werd om een artikel
verzocht. Nu het. bestuur van deze partij echter na
een besprokinr, met het b;,stuur van 'de C_PI had besloten niet aan de verkiezingen deel te nemen, wilde deze H,JG'er het artikel liever niet schrijven,
Het zal vanzelf spreken, dat de inhoud der volgende
drie artikelen eneel voor verantwoording komt van de
schrijvers daarvan.
Voor de lezers die meer willen weten over de nietconfessionele partijen. verwijzen wij naar de op 1)a.,7,
10 van :let februarinummer opg enomen literatuurlijst.
REDACTIE
LOJST
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PROGRESSIVITEIT VEREIST LIBERALIST
'De nieuwe redactie van de Libertijn ben ik dankbaar voor
haar uitnodiging-om iets ten gunste van de VVD te schrijven. Deze "underdog" van de Nederlandse politiek verdient ongetwijfeld onze belangstelling en zo mogelijk
onze steun.
Na mijn eerste kennismaking met de politiek in de kring
der socialistische jongeren kwam ik in contact met HV
en HJG. Sindsdien ben ik gegroeid naar het liberalisme,
en heb dit vanuit het humanisme leren kennen en leren
waarderen. Het humanisme vormt het geestelijk raakvlak
tussen deze, in maatschappelijk opzicht lijnrecht tegenover elkaar staande stromingen,
De typering ligt voor de hand en sluit aan bij het HVbeginselprogram: Vrijheid èn Gerechtigheid, met de klemtoon op en, In de politiek is echter de keuze Vrijheid
of Gerechtigheid, De VVD werpt zich op als kampioen voor
de eerste, de PvdA voor de laatste. Bij de VVD komt de
gerechtigheid op de tweede plaats, maar bij de PvdA bungelt de vrijheid ergens onderaan op het verlanglijstje,
en dan nog als 'vrijheid in gebondenheid"!
Wat betekenen deze begrippen in de politiek?
Vrijheid betekent in het liberalisme de volledige geestelijke, zowel als maatschappelijke ontplooiing van de
mens, en is, zoals in de praktijk ook blijkt, de voornaamste voorwaarde tot die ontplooiing. 2en is vrijer
in zijn denken als men niet behoeft uit te gaan van het
dogma "De arbeider heeft het slecht" de mens werkt harder en met meer plezier wanneer hij zijn taak zelf kan
kiezen en wanneer de beloning afhankelijk is van zijn
inspanning. Deze drang naar vrijheid en deze materine
prikkel hebben het kapitalisme groot en sterk gemaakt,
waardoor het in staat bleek, crises en wereldoorlogen
te overleven en een verveelvoudigde wereldbevolking te
voeden en zelfs op een hoger welvaartsniveau te brengen.
In 'een samenleving waarin men de ondernemersgeest aan
banden legt, de grote betekenis van het particulier initiatief miskent, verdrijft men de dynamiek uit het leven,
Vooruitgang, progressiviteit worden dan de nek amgedlaaj.
Gerechtigheid is voor het socialisme het Cassastuk". De
ontevredenen met hun aards bestaan verenigden zich en
-7-

,- eisten een hogere persoonlijke welvaart, en wensten geNTijwaard te worden .van terugslagen, die in ci.:, vrije e- cenomie (als in elk systeem!) voorkomen, .:lanneer een
,1
trote- groep meer eist van de nationale koek zwIder allereerst deze koek groter te maken door verhogim7 van
de arbeidsproduktiviteit, 7,.rat dat ten koste van de anHiertoe zijn vele methoden in
deme
eig
-',.- --p-raktijk ,.e_bracht, die de raatschapbclijke vrijheid aan
:banden trachtten te lèggen door con regime van belastirg- n socile wetten, verglmninstelsels, P.B.O. en,
nationaisate van produktiiddelen.
Door dit bewust nivelleringsproces, door de Epropajor
de verzoT-,Yin '7an de wieg tot het graf" doodt -:,. en het
initiatief. Extra- inspanning - wordt normaliter all. en ga
pi7esteerd tegen -hogere beloning. 'anneer deze r,. egvalt,
1%,,•
en men gaat werken en leven . in een verw:ibtelijkteleUr
en dus de kip slacht, • die de gouden eieren legt :1-11.. h
kapitalisme zelf),.dan ie elke vooruitgang taboe. Ten
consumeert dan de middelen, die in de toekomet pro- .
tief . aanP:eWend hadden moeten wo-eden o-_,. een hojereof
zelfs Imaar gelijke welvaart te garanderen voor de stij
Bende bevolking.
,
.Socialisinc tast de d:rnamiek, en daardoor de vooruitgang
var. •de maatehappij aan. Dat daarenboven het soeialiso:
zich coMproittert door het toestaan aan de cristelij-:
ke coalitiel)artijen van concessies op het gebied der .'
geetelijke vrijheid (zie de.Dolid- ng var -(11(' PvdA bij .
t
4,
:Zondagswet en Crematiewet) 3_21 een extra bewijs ervoor, "J'H
dat dê huyrianistische overtuijjin _ bij de PvdA 'niet•in
veilige handen i.
,
.:-ft WID'heeft aangetoond, dat de gees4,,A ',
telijke vrijheid bij haar -w'el de-od,-....
'-.-Prr)
A,r. •• zakelijke verdediging verkrijgt togen.314
r--) y ...--- ._-•1.
,
/ 1 , aanvallen, ingegeven door vermeende
tt; " ir )1:
. christelijke moraal, terwijl andor-.
-, --\ .
, \,_
.
zijdl de liberalen t.a.v. de sociale . ,
- ,.. -.1 ..),,
‘(-'
2-opvattingen
van deze tijd getoond
--;-'
)
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//
_,-, '..,,.,..(:) , ..., r r---,,,
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,.:,
:„...,:-.,. i ,
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.,,..._ D hebben, dat zij over voldoende aanf .,(' pssin £o-7,sVermogen beáchikken 9 zonder'
k, ,--,,:
c 4:,- , -.,)
,-\,y: ,
,/ in excessen als van socialistische
-1,
c' (, k
zijde wel vernomen wordt, te vervali l ,• len.
Daarom bepleit ik een hoonodige verg
sterking van het liberale geluid in
-6•
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ons Parlement.
Stemmen op de Socialistische Unie i2 een zin7.,oze dnnd.
De kadaverdiscipline onder de socialisten maakt .iet
parlenientair bestaan van andere socialistihe grJoresucringen onmogelijk. En wat zou het bij een ,._
-van
ces meer op kunnen leveren dan een ver'cnipv
krachten?
•
Niet stemmen', d.w.z. door de opkoinstp=richt een i:lanoo
sten: uitbrengen, betekeni; bglinsGigipg in vrij,,,e1 ge?vdA),
lijke mn:te van do twee grootste partijen (nv2
:
:t
dus
dit door de we7'7 T 4. ,)g van de kiesdeler, Ook dit h",
een averechts _t::eet voor diegenen, die hun iiisncgen
over de S.
e verlicinjen zouden wIllen uite-,. De
blanco_ster_ past alleen d:ieene, die volstrekt or7eroc. Kath.oschillig is tegenover de vr aar
Cl
adel potwee
liek bewind?'' Zolang er risns
litieke pnrt.ien be‹;,tan ir Neder3n:JId, -2aat de b .:Ltl.de
"of nee nu door de hord 0-f door de hat „-ebo
ni' t op
cc
2n.1 d i enen te (T7ene, dat wat -r11-1 - ook zal d :2c:11 .1.71iwerhin hoeft.
11
men er dus jocv2n
;02;,Cl
:
doen rekeninE, te houden
ni7 te st&nen, dat de, minst
het,:y.eete ann banden
Slotopme Hm7

, ,oel,.Ook het HV, teveel dcdo::iin_
,
e
teer
weken
listische politici, dient te
van het ev'enwlcht tussen vrij;:leid
offor.v-oor
cetroos,, z-lch ii -r;.ers wel dro
+:e bodie de financle draakracht
hoft
in
ven ,-7.111,
inkhcid
,A.el::onstrerd wanneer hot AJ-1, or:_ te . preteJteren ten a.nntastin van de
Ik eiy,odg e. t, een variatie op enr
"V,2rb(,:ter de politiek,
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DREES IS UW VERTROUWEN 'AARD
•

bi-j tijd en wijle mijn kritiek op "de partij"
pleegt te horen of te lezen, is misschien verbaasd
overde conclusie van dit artikel, want al is het
'Inisschicr psycl'Iclogisch onjuist de spanning; te breken doof de pointe voorop te stollen, ik wil de lezer
niet in het ongsse laten over het feit, dat er voor
mij bij Cie
verkiezinjen geen keus ie en dat
• mijn stem na'ar de Partij v'In de Arbeid zal gaan. Het
is bepaald niet zo dat de 'z 'e n)odzonk voor alle huma7
nisten / bestaat, laat staan dat cize partij de alleenzalignak,ende zou zijn -Inijn kritiek alleen al bewijst
het tegenAel-, naar ik meen wel dat wij in een democratisch staatsbestel verplicht wijn te 'werken ?..an. dc
verbetering van de partij (l ie
het naaste -t.,aat,
aan de 7erbet.-Jrin',
, -voor
72n do Partij van de Arbeid,.. die terislptte ook n-ict mer is dan de sq-,. van
wil van aar leden.
Dë:hunist hee"krclitns zijn ovrtuigirlf±, rebroken
arles-wat nassCu is cm tracbt ir
moG,:,rne
manitme een nieuw . 1ouvr.,:Jt te vindcn in een wereld die
,er bepaald niet al te rnenswan.rci. uit ziet. Wij. jon ;;ren doen vei:! r:‘eer dan do ou d ren voor wie ook de rolitiei;:e idealen al.. min or neer axioma's zijn gewo2,'Clen,
vanuit de achte-egrond van dit mod e rne humanisme Qcn
.Politieke keuze, en' d-Lls
7uvoor ons niet het n.r,,
ment dat voor zo vele o-ad-2DAPJers
opgaat, dat, nu
ho i; sodic..lisr, zijn._'.eraf-reilieuse aspiraties
aspir
hoeft
Pater_ varen, het h1ianine - -.1.s levenshouding .en -iJulling-daarvOor een remplant is. Integendeel kiezen
vele•jon
hinisten vanuit hun nieuw verworven
jyi r
het democr2.tiscl-i socialisme, or,..dt zij drcarin `.-oor een groot deel dezel -r(ie, idealen
van vrijhei
verdraw.:-zaamneid belichaamd zien,
in, het humanisme als zulke belanrijke n waarden •
1-:ebben leren kennen. Vrijheid, jawel want al zijn
prtijen die deze zelfde waarde. -in hun, vaandel
hcbh,:::n geschreven, ik lileendat'vrijheid 11 et beperkt
worden tot ren kledne . -roep terwijl het voor :le
"IrJasE:a."
theoretisch
bldjft. Vrijheid i.21tcie'..

tot vrijheid biedt. Al volgen andere partijen soboorvoetend 9 'het kan toch moeilijk worden bes treden, dat op
het stuk van de g.erechtigheid hot socialisme de gangInaker is.
De Partij van de Arbeid is voor-.
standti ter van een zo jroot'moelij0 !,
ke vrijheid 9 maar.dan ook voor
dereen. Dat leidt weer tot een gro_
te mate van verdranj:iaamheiJ, wat
een grote porsOonlijk vrijheid
eist eerbied 1.7-00.-sr elkonJer en voor
elkaars overuiEing.
In de Partij
t
stuk veris -der
A
v n de Arbeid
nie,uwins van het Kederi=dEe poli- .
er
i, . .___F._
tieke 1 c ven belielmad en .11..t
prtij.
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In de dynamische Verenigde Staten stemt 8(:) van de kiezers op de partij,— van hun vader. Hoe hoog zou dit
percentage in ons lauwe landje wel zijn? '.Iet de mededeling dat mijn vader nooit gestemd heeft zou ik dus mijn
eigen niet-stemmen wel niet rechtvaardigen maar toch
verklaren, ware het niet dat ik hier schrijf voor een
zo bij uitstek kritisch en rekenschap vragend rubl -lelr
als de lezersschare van de Libertijn ,
Het zijn er heel wat in de HJG, die niet goed weg weten
met hun stemrecht. De politiek van geen enkele partij
kan de tots van hun humanistische kritiek doorstaan en
hun. werkc:lije goedkeuring wegdragen. Stemmen zij uittoch op, laton wij zeggen partij A, dan doen
eindeli
zij dit veelal uzi te voorkomen- dat de partijen "5, C en:,
rotere bezwaren tegen hebben, sterker zulwaar zij
len ;;orden t-o.v. het kleinste kwaad, da -oartij A heet,
Hun keuze wordt dus hoodzakeljk door l'iegative bewee,f_Jredenen bepaald. In het ,:oheel niet steen vinden zij
echter al to ne gatief . Ik kan dar heel goed irf
Als daad -of beter niet-daad- op zichzelf ie het dit
ook. Voor mij staat nit-steren echter niet or zichzelf, nar vloeit voort uit mijn politieke onvattingen
in bet algemeen. En die doen mij het gehele dernocratisch-parlentaire reime, waaronder wij leven als "onvoldoenden afwijzen,
Al: humaniten kunnen wij het er over eens worden dat
de democratie te verkiezen is boven elke vorm van dictatuur, Hiernaast zullen wij het al len als een feit
willen onderschrijven dat ons politiek systeem (en speciaal de resultaten van onze democratie) en onze samenlcvinr nog vaak tekort schieten naar de maatstaven die
wij als humanisten aanleggen.
De vraag, waarop humanisten geen golijkluidemt antwoord
zullen geven, is nu: is dit tekort schieten fundamenteel of incidenteel? Humanisten die hierop antwoorden
incidenteel nemen de tekortkoming en van onze samenleving
niet minder ernstig op, ma 7r zij menen Ci2t deze kunnen
verdwijnen, althans verminderen, binnen het raam _van
, DOk de de,ocraJnze denoeratie door hervorr:in, 77777
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tische politieke partijen -die - hun programma's in het
kader van ons politieke bestel hopen te verwezenlijkenredeneren zo. En dat is de reden waarom ik voor geen
van deze partijen wens te kiezen en niet-stem 2 ). Mijn
antwoord or de hierboven opgeworpen vraag is namelijk:
fundamenteel. Ik zal dit hier voornamelijk toelichten
.
Met - het oog op de kwestie stemmen ja of neen.
DeLiócratisch is niet zoals wel beweerd wordt zelfbestuUrc•
of regeren met instemming van de geregeerden. IntogendeelLi
"de bedoeling van_ regeren is de mensen te dwingen te doek
wat Zij- vrijwillig niet zouden doen, dus dwang door som-:
1- .dgen op anderen" (E.H. Carr).
Het onderscheid tussen democratie en andere regeringsvore:".'
is dat .
1
le d dwang nauwgezet gereglementeerd en gecontroleerd•
wordt, niet willekeurig uitgeoefend wordt en enigs--;•
zins beperkt is
2c de. "anderen", de "sormnigen" direct of indirect kie-•,
zen,
••

Ook-de.`democratie acht dus de regering en daarmede dwang
(want op_reeringsbesluiten staan inmers sancties)
"noodzakelijk in het algemeen belang, juist omdat de
mensen- niet zich zelf willen regeren" (E.H. Carr). Bij
deze laatste zinsnede mogen wij als hu:':Ianisten. met ons
ideaal van "de zelfstandige .mens" wel even stilstaan',
Elke groep en samenleving heeft regels en regelin gen
kwestie is hoe komen deze tot stand. Het hilmaacht de' Aiensen zelf in staat deze reli,nien te
trffen 1311 te beoordelen, In onze democratie worden de
re els niet door dF Irtnen zelf fc:, :roffen maar hun, zoa1 gezegd, door de overheid or_rii-Telegdo Anderzijds wordt
wel-'van de mensr, veriangC1 dat zij eer zeiftandig oorde0I':geven over die rei (do- n' te ztceimcn oorde clt
Trien over de •rcgelaars). Hic;r
•
schoen. £k zic.er• een -1:gertriligheid in am
"niet zich zei f willen 7c..jeren" t? veronderin -Jtu,-.t zij:1 een ,
i(rtvloord oc-I'dee2
tc
regeerder2.. Ik Helcof ir. de-,
Indien de (.1,.
- .moCratie.bodreirt
tcr5 ,2
fj:m
ik
. - . ,.
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•
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plaats dat het voor liet maken van een verantwoorde keuze noodzakelijk is dat de mensen zelf in de besluitvorming betrokken worden. Dat vereist een politieke organisatie van onder op in plaats van boven af. Ten twee-'
de -en hierin schuilt mijn grootste bezwaar- is het
stemnen voor velen een gemakkelijk middel om zich van
hun verantwoordelijkheid af te maken. Zij geiven hun
vertrouwen aan b.v. Oud, Drees of Gerbrandy en laten
het voor de rest ook maar aan deze heren over, Zelfs in
•
de HJG hoort men dit verdedigen met het argument, dat
alleen de politici de problemen kunnen en moeten beoordelen!
Het zal ook duidelijk zijn, dat ik er geen heil van verwacht om met een nieuw partijtje aan de verkiezingen
te gaan deelnemen. De bezwaren, dat de mensen niet voldoende bij de besluitvorming betrokken zijn en hun verantwoordelijkheid van zich afwentelen blijven dan immers bestaan. Ik zal een nieuwe organisatie van het Do7.
litieke leven, een nieuw politiek stelsel moeten propageren. En hier komt mijn grootste zwakte, waardoor ik
moeilijk vind om mijn niet-stemmen te verhet ook
dedigen en waarom ik er weinig voor voel het "uit te
dra,r!,en": Een dergelijk politiek stelsel heb ik niet aan
te bieden.
Bewegingen sla het an.:,rchisTe en het syndiCalise hadden zeer zeker concrete denkbeelden over eer organisatie van onder op> zij zijn er echter niet ingeslaagd
hun idealen werkelijkl:Leid te maken. Het enig,,, waartoe
ik mij nu ook bepaal is hun oT;vattingen (en die van anderen) rustigte bestuderen. Dit jaar zou ik voor het
eerst kunnen stenen, ik heb dus nog Wel even de ti jd.
RTID012 DE JONG
PINKSTERKAUP
-771771, Ook het HJG-pinksterkamp 1956 is voor
de honderd bezoekers weer een meeste-Y'.,
lijk kamp geweest. Helaas ontbreekt ons
de ruimte om uitvoerig te beschrijven
hoe goed het cabaret dit jaar weer was,
hoe mooi het weer, hoe lek de zeilboten
en hoe boeiend de inleidingen. Onvermeld
de uitstekende
mag echter niet blijven.
j
organisatie van- diteiland-kamp door de
. hun nachtrust opofferende Hilversumse
erg, Petje af voor deze l3.eden1
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De redactie vertelt verder.....
De HJG staat op het ogenblik voor een belangrijke be- sluit. Tijdens de buitengewone algemene vergadering op 3 juni a.s zal moeten worden beslist, of de HJG al dan
niet het door het hoofdbestuur van het Humanistisch,
Verbond aan haar voorgelegde "alternatieve voorstel"
inzake de kampregeling (zie de Libertijn, mei 1956 9
blz. 17) zal aanvaarden. .Wanneer de HJG dit niet doet,
zal zij ten aanzien van de kampen een aanwijzing krijgen en bij het congres van het Verbond daartegen in
beroep moeten gaan. Deze:procedure wordt door de
grootst mogelijke meerderheid van het hoofdbestuur
van de HJG aanbevolen:
Het grootste bezwaar van het Verbond gaat tegen lid
d van de kampregeling, dat inhoudt dat degenen die
tijdens het kamp tot de conclusie komen samen de nacht
te willen doorbrengen, daartoe in de gelegenheid kunnen worden gesteld, indien dat organisatorisch mogelijk
is. Wanneer'het hoofdbestuur van de HJG de bezwaren van
iet Verbond afwijst, betekent dit niet, dat het de huidige redactie van punt d bijzonder gelukkig vindt. Deze
kan namelijk reden tot misverstand geven. Men kan.. er
uit lezen, dat de gegeven mogelijkheid ook voor minderjarigen geldt. Dit is overigens nooit de bedoeling van
de voorstanders van punt d geweest.
In deze redactionele tekortkoming ligt echter het verschil.tussen het Verbond en de HJG niet. Het hoofdbestuur van de HJG zal door middel van resoluties een
uitspraak-van-de algemene vergadering over het.
principiële verschilpunt vragen. Daarna kan de
uiteindelijke redactie eventueEl aan een daarvoor in te stellen commissie wo.,.den overgelalen.
(:°
de belangrijkheid van deze kwestie heb?, i'rezien ter
(11/ ‘ ti,
informatie van onze lezers gemeend
re ben wij
."„tnkele beschouwingen van voor- en tegens.L;pnders
s4 . van het Verbonesvoorstel in dit nummer te
moelen opnwl3n. Dearaan is toegevcd cen bijdra70
C.:"'" •
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U ITTREkSEI,
uit de brief van het HUMANISTISCH VERBOND
aan het Hoofdbestuur HJG betr.
DE KAMPREGELING •
"Inmiddels is uit het onderhoud met Uw hoofdbestuur op
14 april j.l. ons nader gebleken, dat wij uit de formulering van punt d van de regeling een andere strekking
gelezen hebben, dan de bedoeling van'althans sommigen
ter alg. verg. van de. H.J.G. geweest is, omdat in de
eerste plaats ook voor punt d bedoeld was, dat Uit uitsluitend meerderjarigen zou betreffen, en in de teede
plaats, dat punt d volgens .1-eln uitsluitend van toepas, sing zou zijn voor diegenen, die tijdens het kamp tot
een huwelijk zouden bsluitee.
Hoewwel deze door een enkel- van Ti bij de bespreking op
14 april aangegeven bedoelig van punt d ongetwijfeld
een heel arder beeld geeft dan de formulering van dit
punt,. heeft het Hoofdbestuur k-an het H.V. toch
_ nog overd,
wegende bezwaren tegen deze bedoeling' van punt
Het meent namelijk, dat het, besluit tot een blijvende
levensgemeenschap als het huwelijk van een zo grote betekenis voor beide par tuiers is, • dat de duur van een
kamp onvoldoende is om zulk een besluit ten volle te
doen .rijpen y daarenboven dat de romantische sfeer van
een kamp in versterkte mate d:: kans geeft op onvoldoende doordachte beslissingen in dit opzicht, die later'
voor é'In van de par Lasers of voor beiden tot grote psychische en andere moeilijkheden kunnen leiden, tenslotte dat voor het ongetwijfeld uiterst zeldzame geval dat
in een kamp een werkelijk verantwoord besluit van twee
mensen om een huwelijk aan te. gaan tot stand
i.
zou komen, de realisering van dat huwelijk toch
niet zo dringend ,kAn zijn, dat hi,ervoor. een
kampregeling zou moeten worden aanvaard, die in
andere gevallen aanleiding zou kunnen ,Peeven tot
allerlei gevaren van psychische druk voor. anderen.
-k\/
Ik wil niet nalat ,-_ als de mening van he-t;Hoofd,v
k 'bestuur van het H.'V_ weer te geven, dat hot de
hierbeaoeide gevarele zeer re el acht.7e-t meent,
.1/
dat de A.V. van de ÏJ.j.,G. de mogelijke -

Pr

7r. n.

•
geestelijke gevolgen van onjuiste en ontijdige beslissingen op dit punt ten zeerste onderschat heeft. Hetzelfde gedt ook voor de b'etekenis, die de aangenomen
reF_;c ling heeft voor de sfeer van het kamp, met name
t.o.v. andere en speciaal jongere.kampdeelnemers. Het
persoonlijke vrijheid heeft deze kwestie naar het Hoofabestuur var het H.V. Yrieent geheel niets van doen, aang;e7ier het hier gaat om regelen voor een kampgemeenschap,
waarin men vrijwillig bijeenkomt ter wille van het geleenschapsleven en de kampactiviteiten.
Wat ieder buiten die kampgemeenschap voor zich meent te
moeten beslissen is een. vraag apart. Overigens moet de
gedachte, dat punt d, zoals het geformuleerd was, uit-ting zou geven aan de humanistische opvatting op dit
punt naar de opvatting van het Hoofdbestuur van liet
H.V. - stellig ca principieel afgewezen worden. Het
lijkt veeleer een Miskenning van de betekenis van erotiek en - huwelijk in een humanistische levensvisie, ~irin een res-oectvolle benadering van dy ander en van het leven een wezenlijk element moet vormen, zonder dat dit
tot bekronheid of krampachtigheid hoeft te leden.
Een en n-nder wordt dan ook door het Hoofdbestuur van
het n.v. van dl s,lanig belanggeacht, dat het zi
ch
onve7choopt de extra-algemene vergadering
de
H.J.G. niet to L tandkoen of niet besluiten tot vifj-vr
-.ni p
- rgeling in de hierv66r nE,nr.geven
zih zich 7,J -looJakt zou zien te besluiten om op
grond vnn punt 4_ van a,rtikel 16 van het Uuihoudelijk
iTan het ,T V. aan de H.J.G. aanwijzingen te
•(;
.225.i..;
organl-stie van de kampen van el -s
11

OF-'J „R-n h
J.JaTI

o of d-G e s tuu r van het Humanistisch Verbond

Heren,
r t
Alemene Vergadering van de
c at
1-) e t -2- et de op onze laatste AV
cluiten over de organisatie van onze kamp-t
niet eens bent. U wenst (Int
onze "ï_.:J1illten teru gkomen Nu, liet is ze,
;:enomen besluiten opnieuw onder
indien er althns nieuwe argu-16-

Hnenten tegen deze besluiten aangevoerd. worden„:
Uw argumenten zijn dit overigens niet, wat U
'helaas niet volledig kunt beoordelen omdat U
bij de besprekingen over de kanpen afwezig'Ams,
(In de vorige Libertijn werd er al opgewezen,
: dat U Met Uw bezwaren wel wat laat komt, naar
idat is de hoofdzaak niet). Maar 'goed, wij: zijn
:zeker" bereid om U aan te horen, de -bezwaren
Ltegen onze kampregeling (allicht brengt U- - ze
helderder naar voren'dan op de vorige AV moge'lijk was) nogeens te overwegen; U bent
voor
ons tenslotte niet de eerste de beste.
Doch
ook Uw argumenten zijn het belangrijkste niet.
:

De. hoofdzaak is dat U niet vraagt of wilt overreden, maar dreigt en eist. Want ni.s
wij
ni et aan Uw wensen voldoen wilt U met aanwjzingen gaan werken. Dit met een beroep op het
Uw
huishoudelijk re glement waarin staa t
organisatorische a2nwijzing(m. binden2, :zijn.
1-1,Maal' het _,'art om een' principiële zaak
ben onze Drincitiëlc.opvattingen over -let samenzijn in een humanistisch kamp neergelegd
in een besluit over de organisatie van zo'n
, kamp. De hoofdzaak is dat niet wij sla Had,
naar U als hoofdbestuur van het Humanistisch
Verbond uit wilt Ilaken hoe het karakter
onze-HJG-kaben zal zijn.
Daarm ede degradeer' U de TI.JCT van een zelfstanAlge tot -een geleide jongrenoranisatie.
dertijd hgben wij met overwldjgenJe meerd
e
VorbOnd te
Aleid beslet,Jn om binnen
als STG. De en'ielingen
on z e 1,1ft:1,„ild er oer
,
.
..cerderhe1q
bAcog.3.e
kondjn verlion. De ,1
dst j:,_iervoor geef, ge-570,ar bestond, juit
bent en wij in ec,n
i
J.J.t
ti•ch 7,77,3il —ETtten, Uw Verbond wil 5.en-1,

ecn kerk zián, geen dogmatiSche-moraal or-,_ _,_. haar leden. zelf laten. denkcri en tegel
:t

4t eigen. 'pjeweten rekenschap af laten
Ln toen? Valt dit te rij::
voor der-:,
1!0';; drU*Jfl
:Jet
vertr,-Jwcn

i,o4)
)

uit Uw brief spreekt?
1
1 "De mens mag niet, wil hij waarlijk mens zijn,
in sleur voortleven.slaafs.de convenies vol1
gen, hij mag niet gedachteloos, zonder toetsing, zijn moraal overnemen van voorvaderen,
ouders, leraai's of priesters. Hij moet zich
rekenschap kunnen geven van zijn handelen,
ze:_f met zijn rede uitmaken, wat goed is of
kwaad, wat rechtvaardig en ónrechtvaardig en
zich gedragen naar die aldus gewonnen overtuiging, zonder hoop op loon of vrees voor
straf."
Dit schreef D. Loenen in "'7ordend Humanisme". Als
ik Uw brief hiernaast leg dan kan ik slechts spreken van »verword end husnanisme". Uit Uw brief blijkt
dat U het niet aandurft de deelnemers van onze kampen zelf met -]un rede uit te laten maken, wat goed
iis of kwaad. In het genoemde - boekje schreef Uw voor-.
zitter nog:
"711, niet zonder zin is Let dat de humanist Rabelais zijn ideaal van
samenleving verbeeldt
in de abdij van Th616me, waarvan de ordcregel
slechts 66n voorschrift bevat Doe wat U aanstaat, omdat,
lied,en, welgeschapen en goed
onderleg efl in fatoenlijk gezelschap verkerend, van nature een instinct en een drang in
zich hebben, die hen er steeds toe aanzet om het
goed te doen en zich van het kwaad af te wenden."
i;!aar U vreest voor "psychische en andere" moeilijkheden als wij een kaspi inrichten volgens die orderegel.
U bent bang, als wij de consequenties Cie wij uit
het humanisme trekken in onze kamporganisatie tot
uiting brengen.
Onze beginselverklaring eindigt echter met de woordP,n:
"Het humanisme vraagt om beleving en verwezenlijking van zijn beginselen in de praktijk van het leven
RUDOLF DE JONG
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Het - alternatieve kampvoorstel, een voorstel dat het
hoofdbestuur van het Verbond voor hem aanvaardbaar
acht-,- al is de formulering de Zijne niet, is praktisch
gelijkluidend aan de regeling die. het vorige hoofdbestuur. van de HJG-op. de algemene vergadering van 10 en
11 maart j.1,ter tafel bracht. Zoals bekend, werd deze
regeling geamendeerd met een punt d aanvaard. (Zie de
Libertijn van mei-1956).
Do di s cussie or, de aanstaande buitenr:ewone algemene vergaderin,2,- zal dus uitsluitend kunnen gaan over het punt
d, eventueel in een geijzigde vorm.
- o
Dit- -marlt d -is niet zomaar een luguber -b2denLsel. van on
ol-, 7olw.ssen liedcrèn, Tiet is ec,n
protot to e. de irre,aliteit van een reéelin 1
- 1s• a 'c
en c. fct a, b en c s.preekt
o.a, slechte uit, dat
menen :1ie een "verno,Jding' 11,:; en, wat ir, OTe
mr,f-A. JCr_2.1)17)ij als onzedelijk wordt bechouwd, in ee.n. -11,munisti2chc!
werden (DrkenJt. Op zi. chzelf is [17 -t-, dus een verod[s:e]Ld vor.,;ci:;nsl in een wjr_
d-,-.uirende wereld.
Toch (.:a2 dit voo-s2.;:el aanleiding tot .en
e p.i.etest, dt.
resultctJre
d in het ipunt
,7ebrkkie:, misschien
zelf2 teenisfidi,-„ over do formulering valt ec.i-,:tr tc
- praten,
actorr.rond ::noet ..,vorden OnderzocLt. •
2
De
is in de eerste pla.7tts
onui.tvoerbnr
coni;
d
vort c-Tri
ren, een 1L niet

'_kit

1i('1. e.'

raa',. die

Hot gc.hcc»
foruic—
VOOf JU

_

is
•

•Dit kon
in.
naoeros.
Dikwi,j1s hard analyserem, dcoh
Ken
deze lit,:,ramr
decndent, .rervrs en
der,jclijk. e. frade woorden a17doon. Tntuendel,- d
- e-literatuur, de kun„st
ter dr? merien
frer,
-1J;
Le ,ett7c1
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deze tendens te negeren bereikt men niets, Het is zelfs
in strijd met het humanistische denken, dat toch open
behoort te staan voor tijdvraagstukken. Van een humanist verwacht men niet, dat hij de voor hem geldende
opvattinen zonder zich van de betrekkelijkheid ervan
bewust te zijn, overdraagt aan een jongere generatie
Een humanist moet toch het eigen oordelen van jongorep sti2Iulren en w=deren. Dit r1^.eldt evene ens voor
de s(1,csliele pro-hle::,atiek. Die betrekkelijklleid wil ik
met een citaat illustreren.
lot op hei E3inde der T:lidelecur heeft de strijd J dturd tusen de moraal voortvloeiend uit Germaanse
bron en de opkomende christelijke, Prof, homein zegt
in zijn weri_ "De lage landen bij de zee":
dheid hebben wij ook hier te maken
"In
met deze strijd tussen twee rrjddeleeuwse werelden—, IJc jermanse wereld, alG alle mantschappjjon, die in klein ,TTroepsverband leven
kende. een openbaarheid van het sexucle, wan rteR7en shet cristendom dat in een vcel inddvidischer nnatschaprnij onttann wns, zich
verzette omdat het die openbanheid van het
gcslichtsicver als onzedelijk voelde. Dr.:: heimelijhejd van hetesdn.chtelije is ver: bo, 7.00r een in wczer . vreemde culvef
.
tu-u."
(ondorstr
C,L.)
en yerde-r-:
e. t
heiclijKheld d ns re:n e11word
r
( - :r.idlelee-evien, toen -o&,- in de JI-Europese
12- 00fie groepsverband verbroL.:en
H t ..(j)tiCf de in deze citaten gesteld
kan even._.-.n2 -.Tour
wordon Itigewt,
rkt. Tn dit antiwil 71 slects volstann met het ...%i.1"1 te geven.

wc

‘.t

erkend dat con man en een.
Lin een. HJ(.-kamp) ontmoeten en. dit
- slapen.
_fifJon, zie Verbondsbri,-f, zijn b.v.
en ;.ndore (?) gevolen; overhnste
rnif.njohe sfper, duG niet gi'fundeerd en dan
(t k . psfeer doet ie een proleen.i cmart,
-20-

(In mijn huis doet mán "zoiets" niet zei de
hospita en zei het meisje- b.b.h.n, de huur
P)
1.--- .,-0Het
"zoiets" veronderstelt hetzelfde als de
7-k,
argumenten
tegen punt d, nl. een rlan en een
*!,
J
< \-- I ,.I.i
--,.:.,
-..„,,,,
vrouw onzichtbaar voor de wereld bij elkaar
,-,,
,)
. -"---- i:--1
betekent geS\lachtsgemeenschap. Het al dan
k(i___\
-niet plegen van geslachtsgemeenschap. is och,.__....2- ter iets wat deze twee mensen alleen w.,,nA gaat, het valt onder hun persoonlijke ver(-----ii
,.__ ,,
-1
A'antwoordelijkheid
en het is hun persoonlij,
-L- ,-....:____
Vii. \ 1_e vrijheid. Dit dient men in een hum.ani;ztische sfeer te respecteren, ondanks het
0)

r5
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1
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1
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\ feit, dat het in onze onhumanistise:le 1-_atschappij niet geresrecteerd, wordt. 7eor

sdoule omgang kan men nu eenmaal niet de maatstaven opheffen die men aanlet voor vielke andere tusen2,:enselij-.
•
ke relatie dan- ook.
Psychische gevolgen voor zo'n op korte _termijn genomen
beslissinr lijkt een indrukwekkend argunient. Het is -.:newlijk dat de termij7. korter is dan die welke uit het '
tgrnatief Voortvloeit. Overigens wil ik op:nerken dat - de
itrOningnood, die' jen klein aandeel heeft in 11,--t :k7ijziHgingsproces, veel ernstig er psychische Tjevolen, p bo•
vendi,,-in van venijniger anrd, heeft.
list eeuwenlang bijbrengen van h-et zondige van het sukate
le werkt 1-,IL niet direct weg. Bovendien is o,a. de in-vloed van ,-7 J "rnaagdcultus" nog latent, soms zelf open-.

lijk annwci,:, Hieronder versa ik de › dubele moraal dat

iedere man
vrouw tot het uiterste kan verleiden. doch
voor zijn huwelijk aan de vrouw de eis van maagd-zijn
stelt.
- ::.,
De,seksule opvoeding laat dikwijls
,_ ,- ,_.. l' ,
wensen over. Veelal zijn de ouders no .: ,:.:-..
die over dergelijke dingen niet sprak, of zo 2,__
over spreekt, dan ie hot in een vorm die niet aans,li-t
lij de sfeer wawrin ..io jongeren van nu leven.Misschien
Spreekt men ,laar. oe in HJG-kringen, en bis andere je-ren. er zoveel over. Deze gesprekk
- 7::_:71,J.
vli oe zich wijzigende moraalcode. .1: :.,,,L.__ -Istic
kring gaan We dan uit van berippen waarmede we'c.
pier HET HUMAN1W1 trneten t--nlen, b,v. ner:fo,;.lijke Vc:rantwoordc,liji
,:.
_ k

_:•

"yï-7jrT'-r7r7Wn~s~wr",
'"!--, _2.__

de maatschappij van de toekomst. Deze woorden" behoeven
we niet, -is bij bier en wasmiddel, van dp daken te
uneonnen". Integendeel, door onze persoonlijke hoy.ding.
door hot toetsen van de vraagstukken van onze tijd aar"
de humanistische beginselen, behoren we deze begrippen
inho-Jd te geven en te voorkomen dat ze loze slagzinnen
worden.
.
2.ij de openheid in het gesprek kennen wij geen onderscbeid -4 Tse.,-, r.-_per- en minderjarigen (HJG 18-30 jaar)
wil ik hier niet uitwerken daar het zerdt v-rst-_.k
Ier c-ei;', op dr AV bel=deld zal worden.
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geven, die meetellen bij werkelijk "persoonlijke" verantwoordelijkheid! In groeps- en verenigingsverband is
volstrekte vrijheid niet mogelijk en ook niet van primair belang. Laten we toch het eigene en het gezamenlijke beide waarderen op de mogelijkheden die ze openen en
de wijze waarop ze ieder ons leven kunnen verrjken, maar
ons niet tegen eten aan een onsmakelijke ce_ ~natie van
deze twee!
HANNEKE VAN DER. HOOP
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In de redactionele Mededeling or blz. 18 van het vorige
nummer van de Libertijn, betrekking hebbende op het
pièce,de t6sistance van de Buitengewone Algemene Vergadering van 3 juni a.s., wordt een tweetal artikelen aangekondigd die betrekking zullen hebben op het voorgestelde kampreglelant. Geheel onafhankelijk van die artikelen
pro en contra zou ik, de facto vrijwel buitenstaander, enkele opmerkingen willen maken die naar ik hoop bij de discussie over deze mnterie van nut zullen zijnViat de foni,ele kant van de zaak betreft, lijken mij de
punten c en d ondeugdelijk: Punt c leidt tot Illerhand
vervelende deta -ilkwesties. Stel U voor een paar meerderjarige kapdeelnemers in spe, die tijdens het kamp in elkaars bijzijn de nachten willen doorbrengen. Zij dienen
dit dan tevoren op te geven, maar wanneer zij niet wettig gehuwd zijn, kan dit tot moeilijkheden aanleiding geven- Moeten zij dit beiden schriftelijk tot uitdrukking
brengen? Ondertekend, of niet? Op 66n of op twee formulieren? Hoeveel dagen voor de eerste kampdag, en wat gebeurt er rict die papiertjes? ':fat te doen wanneer een
paar dat als gehuwd beschouwd wenst te worden, in een
eigen tent slaapt en dus organisatorisch buiten de besognes van de kampleider(- ter) valt?
dat c niet in praktisch, wel in prinDan komt punt
cipieel opzicht volslagen overbodig maakt. Praktisch
spreekt het nl. vanzelf, dat wanneer een deelnemer b.v.
vegetarisch wenst te eten, de kampleiding stellig de
nodige voorzieningen. zal treffen, wanneer dat organisatorisch mogelijk is. Wil men echter op dit punt zekerheid hebben dan is het altijd beter deze wens reeds op
aveformulier to vermelden.
het
-24-
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Wat de principiële aspecten aangaat wordt de zaak geheel
én al scheefgetrokken doordat een jon,q7en rm een meisje
die voor een en slechts een nach-t; gezamenlijk willen
slapen (punt d laat dit extreme geval toe!) worden gelijkgesteld met wat in punt b "echte paren" worden genoemd. Ik vraag mij af wit dan wel 'onechte" paren zijn.
Dit moet de stoutste hypothesen. overtreffen..
Ik zie maar één mogelijkheid om deze onzin te beëindigen. Handhaaf punt a en redigeer b als volgt:
Gehuwden zijn zij die zich mondeling of schriftelijk als zodanig opgeven bij de kapleiding,
Een nadere detaillering lijkt mij uit den boze. Op dit
gebied zijn tal van moeilijke en delicate situaties
denkbaar die toch altijd door de betrokkenen in overleg
met de kampleider opgelost moeten worden. Geen reglement
is zo uitgebreid, dat overle niet meer nodig ic -en een
seksueol-eroti.,Iche jurisprudentie lijkt me al bijzonder
onEewenst,
lk ben mij ervan bewust tot' hiertoe de achtergronden
van de kampkwestie buiten beschouwing te hebben gelaten
• en. dat houdt een struisVogelpolitick in, waaraan ik mij
niet wil bezondigen
Bij lic.t ILel-endeel van de jeudbewegingen is het tot dusver c;ewoonte
se .le
te slapen en dat gold dan evenzeer voor Je al dan niet wettig gehil:
Een enkele
maal
het de laatste catejorie toegestaan buiten
kampverPrd en i:- ot eigen accom.modatie'de nacht door te
bren„.?jen Dit alles vori:ide onetwijfeld een radicale op-.
rossing ?:11 in. verband :net de Nederlandse ka=eerVerordeninen 'en ten aanzien van net pijnlijke onderscheid tusen do
huwden in de zin der wot en hen, die reeds "e'ruim e tijj Cr. in de mestemvattende betekenis olkander
toegewijd r_o-on, .aar die no geen kans 2-, adden gezien
hun hui»cliik )uri.di2eh
to f- Inderen,
Gezegd r‘rJet word(--n dat de - eli:i-ke radicale oplossingen
b. e+.
(3jjen in en k?:esteiijk klimaat waarin do
seksualit21t Volsia;-en wOrdt , Tn de gevallen
die ik ic,emaatkte v:as de sf 'er' niet prettig» weinig realistisch, 201:1S onfris_ altijd benauwend, -Allen waren
broertjes
zusjes en z onder incestueus amusement, wel
te verstaanEn wat die kanpregels, ^3,í': "-,at die op iedere kampoerkaart
of j•:aLpocrpaspoort staan ai.redi
raad•ik iedereen aan,
no- 5 nog eens door to leznn:--tukje Nederland or

z'n allercllendigst hebben vele verloofden als zó bele,digend en beschar7lend geVoeld dat zij ook na hun wetti,c.z
huwelijk bleven weigeren, in Nederland te kamperen.
De HJG nu heeft de moed gehad het bovenvermelde "pa7 troon" te verlaten en staat nu uiteraard voor tal van
moeilijkheden,. De meest radicale oplossing in tegenovergecztelde richting is om de vrijheid volledig te maken
en de verantwoordelijkheid voor het nachtelijk doen en
.l:-~Iten geheel en al te delegeren aan (te laten blijven.
bij) de deelnemers zelf.
Dit is de tendens van -het vierde punt van het voorgestelde kamrrelemmt, een reglement dat dan echter
-'evengoed achterwege kan blijven, want het regelt niets,
- In principe laat het een volslagen promiscuiteit f)
toe, waarvan de consequenties m.i. onvoldonde zijn
overwogen, Er zijn:hier verschillende - standpunten mo_
gelijk, waa-rvan ik errenige opsom:
1 e Men z1 et het voorkomen of ontstaan van algemene pro_

Mi s cuTt ei t in de HuHlanis ti >chs Jongeren-gemeenschapper als zeer onwaarschijnlijk op grond b.v, van cie
in die gemeenschappen beleden opvattingen. Puut cl

Van het kamplement ie dan slechts een li.ogelijk_

heid tot correctie van vergeetachtigheid inzake
-punt c,
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;zekrist
mogelijk
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dag met een huartnistis-che totale levenshouding mar:
vindt het principieel onjuist de uitingen ervan
ervan inc'3"
zomerkampen te belemmeren.
3e A1E boven, met dien verstande dat het voor delcampleiding in 7}rakti2ch opzicht ondoenlijk
ab 7,eacht,
er. juis t e gedraslijn te bepalen:
Lien acht liet tot stand komen (en verbreken) Van ko. ntstondie- sek'sueel-amourc-.uze ver.houding'
,- m. 0nd er
jeugd toelaatbaar -passend bij deze lc,
,-P-t-•idsgreer)
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Dit,etiket wordt op vele zaken geplakt.
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Strikt wetenschappelijke gronden om conclUsj6á te formuleren, zijn tot op heden ni et te _vinden. GevOelsmatié,:
vrees ik, vooral in J7emeenschapsverband, de ow:reorberdidheld , de ruwheid en de -soms voorkomende psychische wreedheid die het - beleven en verbreken van die 'verbintenissen" kunnen begeleiden. De vrees, verwachtinj of zeker
held dat het morgen, overmorgen of volgende week toch. wel:
weer "uit" zal zijn, legt de. partners een reserve op dio
de subtielere emotionele en geestelijke bi jdra..,7:eh tot .(:!c
erotische wisselwerkingvolslagen bi okkeert. Tri de • heden daagse mens zijn de rogolijkheden tot wa2raciltie liefde
tussen man cm .vrouw toch al niet bijzond3r é,root. Later
we hot ni. - ilijkor maken clan het is.
tussen de .
"vrari'
partners in een kortstondige (r
£liOC Vo °ral ook worden
.- overwok-ren do teruslag Van die relatie op de buitenstaande,.. 'Jet
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Heeft U een schrijnen) tekort aan verantwoordelijkheidshormonen??

U:v; vrijheidsklieren niet goed...??
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Hoe7, Jan 3 x daags 2 HUMASOL-dragoes!!!

De enig echte en wereldberoemde geelwit
ekleurde geestkrabhtpillen, die Uw
-eest 10 jaar jonjer naken.
Tvr.G.te A.schreef ons:
zij HUITASOL voel ik mij c:oeGtelijk
"-,Rhor3ensroeld, heerlijk lee en vrij"

Jammer, dat dit maar een verhaaltje is. Tji:! bezitten
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NIEUWS
Nederlandse
Vereniging voor
Sexuele
Hervorming

Lidmaatschap f 3.— per jaar

*

In het „Verstandig Ouderschap"
vindt U maandelijks een keur
van artikelen over vraagstukken
betreffende het menselijk
geslachtsleven.

brengen is: recente
feiten en gebeurtenissen zo •snel en zo getrouw mogelijk
weergeven.

Nieuwsberichten moeten, alvorens te worden gepubliceerd, allereerst op hun juistheid worden getoetst. Vervolgens moeten
ze worden ontdaan van bijkomstigheden,
die niet terzake dienen en die begripsverwarring kunnen bevorderen.
Om het eigenlijke nieuws op de juiste
waarde te schatten, is het nodig ook de
achtergrond te kennen. Een goed nieuwsorgaan geeft dus ook daarvan een zo zuiver mogelijk beeld, daartoe in staat gesteld
door goed georiënteerde correspondenten,
redacteuren en andere medewerkers.
Critische beschouwingen dienen tenslotte
verschillende kanten van het nieuws in
het licht te stellen.
Dat tezamen moet een getrouwe indruk
geven, een heldere voorstelling van zaken,
die voor de lezer de mogelijkheid schept,
zèlf conclusies te trekken, zich een eigen
oordeel te vormen of zijn oordeel te
toetsen.
Alleen een deskundige redactie, journalistiek geschoold, kan een krant maken, die
aan bovengestelde eisen voldoet. De N.R.C.
met zijn merendeels academisch gevormde, deskundige redacteuren, die als journalist hun sporen hebben verdiend, onafhankelijk zijn van commerciële of politieke invloeden, streeft voortdurend naar
het summum van betrouwbaarheid, zowel
in haar nieuwsberichtgeving als in verdere voorlichting op allerlei gebied.

*

Inlichtingen bij het
secretariaat:

Als U geen NRC-lezer bent, gaat U dan
eens na in hoeverre de NRC voldoet aan
de hoge eisen, die aan een goed dagblad
moeten worden gesteld. Graag laten we
U daartoe de NRC enige weken op proef
bezorgen, zander dat U dat enige verplichting oplegt. Schrijft U even een
kaartje of telefoneert U met de

Bilderdijkstraat 39
DEN HAAG

NIEUWE ROTTERDAMSE COURANT
POSTBUS 824 ROTTERDAM TELEF. 111.000

zie
uwbelangen
kies „De Centrale” als uw
verzelceringsbank
Sluit uw verzekeringen bij ,,D•
Centraler, de bank waar soliditeit en solidariteit onverbrekelijk samengaan. De enig•
verzekeringsmaatschappij die
haar winsten statutair besteedt
voor sociale en culturele doeleinden.
De Centrale sluit alle vormen
van levens-, studie-, uitzet-,
spaar-, pensioen-, begrafenisen crematieverzekeringen.
De Centrale-agent zal u gaarne
geheel vrijblijvend over 611*
verzekeringen inlichten en adviseren.

DE CENTRALE
ARBEIDERS-1TERZEHERINGSBAKH
Hoofdkantoor: Rijnitraat 28 - Den Haag

