y,

abonnement:
leden h.j.g. gratis
niet leden: j. 2.-per jaar

*
losse nummers:
f 0.25

postgiro 584802
t.n.v.
penningmeester
humanistische
jongerengemeenschap
te arnhem

*
advertentietarief
op aanvraag

Abonneert U op

MENS EN WERELD
verschijnt om de 14 dagen.
Abonnementsprijs: H.J.G.-leden f 2.— per jaar. Voor H.V.-leden f 3.50 per jaar.
Voor niet-leden: f 6.— per jaar.
Redacteur: Dr. H. Bonger.
Redactle-secr.: J. van Straten.
Administratie: Bleyenburgstraat 1, Utrecht, Telefoon: 10163, Postgiro: 304960.
Vaste medewerkers: Dr. J. C. Brandt Corstius; Dr. J. Brummelkamp; H. G. Cannegieter; Hella Haasse; Drs. H. Herbers; P. Krug; J. B. Meyer;
Dr. 0. Noordenbos; Dr. J. P. van Praag; Dr. D. H. Prins;
P. C. J. Reyne; Mr. A. Stempels.

tRTYN

REDACTIE:
Arthur de Jong
(redactiesecr.)
Truus Driesen
Kees Luyendijk
Nelly -Noort

. REDACTIE-ADRES:
Vijzelstraat 5 Amsterdam
Telefoon 020 - 3 0 8 3 8
ADMINISTRATIE-ADRES:
Noorderweg 178 Hilversum

zevende jaargang
nummer
twee

februari 1957

Wij zijn vastbesloten opgegroeid
Geboren uit schelle vlammen
en onvervreemdbaar dakloos
Verstoten en getergd
Maar wij ontstegen brute nacht
Klaar voor de sprong
naar de hemel.
Phia Baruch

USVIZTgigg-ALIJni V nrEkrgLiberté, Egalité et Fraternité zijn de beginselen van de
Franse republiek, die boven cie . deur van elk officieel gebouw in Frankrijk staan.
Ik.mag het langzamerhand wel bekend veronderstellen dat
wij de gewoonte hebben om beginselen aan de praktijk te
toetsen. Ik wil hier beginnen met enige cijfers, die voor
zichzelf spreken.
In Algerië wonen 8.500.000 Arabieren en
900.000 Fransen. Van die Fransen hebben 15.000 hoge inkomens, 885.000 haalt nog geen 80% van
het gemiddelde inkomen in Frankrijk.
Die 8.500.000 Arabieren verdienen gemiddeld nog geen
f 200,- per jaar!!
Er zijn 100.000 werklozen.
Deze cijfers geven, hoe dan ook geïnterpreteerd, een zuiver koloniale toestand aan. Maar Algerië is Frankrijk
weet U wel. De moeilijkheden daar betreffen dan ook uitsluitend binnenlandse aangelegenheden van onze bondgenoot in het verdedigen van de democratie.
- "Natuurlijk", vinden al die brave Hollanders, die de
Indonesische boter in hun nek voelen druipen.
In Algerië werken 500.000 Franse soldaten aan de "pacificatie" tegen 15.00Q leden van de maquis. Dat kan niet anders dan goed gaan. .(Als. er maar genoeg vaders doodgeschoten worden dan zeggen de kinderen vanzelf wel: U hebt
gelijk).
Maar achter die 15.000 rebellen staan 7.000.000 Arabieren. "Iedere Moslim is nu nationalist geworden" schrijft
I'Express.
Dat de Fransen de pacificatie ernstig nemen, blijkt uit
de cijfers, die deze zomer gepubliceerd werden.
gedood: 10.500 Algerijnen
1.085 Fransen
Of die gedode Algerijnen allemaal wel opstandelingen zijn,
is een vraag die ontkennend beantWoord moet worden als
men de volgende berichten heeft gelezen. (Ik haal er hier
willekeurig een paar uit een hele verzameling).
In het gebied. van Collo. dat in handen van de rebellen
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was, vond een gecombineerde aanval plaats van leger,
vloot en luchtmacht. Over evacuatie van de. burgerbevolking wordt niet gesproken.
In Lafayette werden 100 opstandelingen door de luchtmacht vernietigd. De actie vond plaats na twee dagen
omsingeling. Wat is er van de vrouwen en kinderen geworden? vraagt l'Action (het weekblad van de Néo Destour
in Tunesië);
"Het Franse publiek staat bloot aan een geweldige oorlogspropaganda", zo schrijft Jean Marie Domenach in het
rooms-katholieke tijdschrift Esprit. "Alle middelen zijn
goed om de haat tegen de Algerijnse opstandelingen aan
te wakkeren. De lezer wordt overstelpt met berichten
over de wreedheden, ware en gefantaseerde, van de fellaghas. Maar hij weet niets van de afschuwelijke represail- .
les, die gevolgd zijn op de moord op commissaris Samarcelli op 29 maart jl. te Constantine. Twee weken lang
duurden de razzia's, de mensenjachten, het fusilleren
van gijzelaars... Hij weet niet dat toen op 10 mei,j1.
te Ribet (op 30 km van Algiers) de "rebellen" de zoon
van een Europese bakker vermoordden, er door de Europeanen werd geantwoord met een slachting onder de inboorlingen. Soldaten gingen over tot het bombarderen en
mitrailleren van de omringende dorpen, en er vielen minstens driehonderd doden. Dat zijn twee episodes van de
"pacificatie" waarvan de Franse pers geen nota genomen
heeft."
Dergelijke represailles worden met de mantel der liefde
bedekt. Fransen die de waarheid schrijven worden gerechtelijk vervolgd zoals prof. Henri Marrou (van de Sorbonne) die in Le Monde schreef over de concentratiekampen en martellaboratoria in Algerië (!) en
Claude Georgette Gérard (strijdster uit de Résistance)
die haar eerlijke ooggetuigenverslag in "Demain" publiceerde.
In Algiers werd Jean de Maisonseuls (vriend van Camus)
gearresteerd. Hij wilde met zijn organisatie de onschuldige slachtoffers van de oorlog helpen.
Het ergerlijkste is wel dat dit wanbeleid wordt gevoerd
door de zogenaamde sociaal-democraat Mollet. En deze
"socialist" blijkt de meerderheid der Franse "socialisten" achter zich te hebben. Hij kan ook uiteraard rekenen op de meer rechtse groeperingen. Na de oorlog heeft
geen rechts-politicus meer durven dromen van een derge-
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lijk beleid.
Behalve enig onbehagen dat voornamelijk tot uiting
komt in ingezondensturken in de kranten en enige verspreide relletjes verzet het Franse volk zich niet daadwerkelijk tegen deze schandelijke politiek. Aan de houding van de Engelse Labourparty zijn ze nog lang niet
toe.
Wij ook niet trouwens. Onze kranten schrijven over vermoorde Fransen en gedode rebellen, voelt U de nuance?
De enige bladen, die regelmatig de misdaden van onze
navo-broeders aan de kaak stellen zijn "Vredesactiefl en
"De Derde Weg", waaraan ik deze gegevens heb ontleend. ')
Maar dat zijn dan ook (staats)gevaarlijke bladen.
Wie krijgt het hier in zijn hoofd om protestmeetings
te organiseren, wie verkoopt hier kranten ten bate van de Algerijnen? Wie stort er op een speciaal gironummer
van het Rode Kruis?? '
Welnee, waarom zouden we?
Wij protesteren alleen als het onrecht in het oosten geschiedt. Verder meten wij met twee Maten, we zijn tenslotte democraten.,
TRUUS DRIESEN
') Om misverstanden te voorkomen, ik
"ben géén communiste en géén aanhangster van de Der;d6 Weg (die heb
ik namelijk nog niet.kunnen vinden...)
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H.E. Derksen:

VANII.ONWIJE KAAREI LR,
De materigle nood in de laagontwikkelde gebieden en de
politieke terreur in het Sovjet-imperium staan in de algemene belangstelling, bok in het Humanistisch Verbond.
Zeer terecht, want beide problemen beperken een eventuele verdere sociale verbetering tot de westelijke wereld, en zo een beperkte vooruitgang heeft maar een kort
bestaan. In het gunstigste geval wordt de beperking opgeheven, in de ongunstige gevallen wordt de vooruitgang
ongedaan gemaakt: een nivellering naar beneden.
Helaas kunnen wij aan de wereldproblemen slechts zeer
weinig ten goede doen, en wij moeten er zelfs voor waken ons op deze dingen blind te staren. We zouden dan
wel eens kunnen vergeten (of misschien wel nooit ontdekken) dat ook het hoog-ontwikkelde cultuurgebied hoogontwikkeld ten aanzien van de.economie en ook wat
de politieke rechten en vrijheden der burgers betreft een eigen problematiek heeft. Deze hangt nauw samen met
de grootscheepse industrialisatie, de ten dele centraal
geleide economie, de enorme bureaucratisering van het
sociale leven en de afbraak van de werk- en woongemeenschappen uit vorige tijdvakken. Dit heeft een algemeen
conformisme tot gevolg, beperking van bewegingsvrijheid
en uitingsmogelijkheid, gevoelens van zinloosheid van
het bestaan. Men wordt overvoerd met nieuws, ontspanningsgelegenheid, lectuur; men voelt zich gehaast en opgejaagd; men wil steeds meer verdienen en uitgeven en ondanks dat alles verveelt men zich. "Ik wou dat er eens
wat gebeurde", wordt er dan gezegd, afgewisseld door:
"Vertel eens wat leuks". De captains of industry klagen
over een tekort aan leidersfiguren in handel en nijverheid, maar de kans op een dosis verantwoordelijkheid is
kleiner dan ooit. Jongeren staan voor dezelfde problematiek: de periode van volwassen worden duurt langer en
langer (de leeftijdsgrenzen van de HJG zijn hiervan een
symptoom!), ze moeten niet alleen een vak kennen, maar
ook voor een test kunnen slagen, hun gedrag in het werk
wordt beoordeeld naar criteria/ die ze zelf niet kennen.
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Samenwerken in teamverband is' de boodschap, de praktijk
is dan doorgaans een subtielere concurrentiestrijd.
Wanneer zeer vooraanstaande sociologen en psychologen
als Alfred Weber, D.Riestan, Erich From, I. Mumford en
Simone Weit, om er enkele te noemen, bij herhaling spreken over een gestoórde samenleving, dan mogen we aannemen dat door deze geschoolde en toegewijde waarnemers
iets is opgemerkt, dat sterk de'aandacht verdient. Misschien begrijpen zij beter dan wij, wat de oorzaken zijn
van het ontstellende gedrag van een deel van de westerse jeugd, zoals dat kórtgeleden in Stockholm weer eens
is gebleken. De jeugd in het bijzonder, want die heeft
de aanpassing aan de maatschappij tot voornaamste taak
en voelt de - tegenstrijdigheden in de sociale structuur
heviger dan de ouderen, die gewend zijn aan berusting
en compromis.
De diagnose van de belangrijke schrijvers lopen nogal
uiteen en dat is ook niet verwonderlijk: het meeste
speelt zich onder de oppervlakte af, verandert van
plaats tot plaats en van tijdstip tot tijdstip. Ondanks
dat is er al overeenstemming op de belangrijkste punten, en-in een mate, die de eis van een nieuw radicalisme rechtvaardigt.
Dit nieuw radicalisme. Denk daarbij niet aan fanatieke
onbuigzaamheid, aan het steeds maar hameren op tekort-.
komingen in de samenleving, aan onderlinge ruzie en
scheldpartijen in splintergroeperingen van maatschappelijk mislukte kankeraars of aan een blind geloof in een
sprookjesachtig recept voor een beterwereld, heel ver
weg in de toekomst. Dit alles
--)
c,
(akkoord, ik overdrijf)
is
niet nieuw .en het is geen rak\D
dicalisme, omdat het slechts
naar de symptomen aan de op- bij
perylakte ziet en niet
te
machte is .tot de wortel
gaan, tot de oorzaken van_ .de
nood in eigen persoon, die oorzaak én gevolg is van een sociale nood. Vaak is het met
tort et
dat "radicalisme"
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travers nog erger gesteld: wat men verfoeit_en wat men
mateloos bewondert, heeft nauwelijks een algemeen bestaan, maar is louter een afspiegeling van eigen onbewuste conflicten en verlangens. De strijd voor politieke en sociale hervormingen is dan met recht een strijd
tegen windmolens op de weg naar een fata-morgana.
Het programma, de theorie van een nieuw, een ánder radicalisme is van secundair belang, want voor alles gaat
het hier om een levenshouding, een houding in de tijd.
Intense theoretische belangstelling voor hervormingsprogramma's; sterke binding met het eigen clubje, aan
een verenigingsfunctie; voortdurende oppositie en kritiek kunnen en zullen vaak in strijd zijn met concrete
vordering naar een menselijker samenleving. Wie kent
niet de principieel-opstandige tegen ieder gezag, die
in de omgang met zijn (haar) huwelijkspartner en met
zijn (haar)kinderen. blijk geeft van een uitgesproken
autoritair karakter? Of de pacifist en tegenstander van
geweldpleging, die geplaagd wordt door nachLmerries
over bloedbaden? Of het organisatiemannetje, dat het zo
druk heeft met z'n gewichtigheid, met z'n memoranda en
kaartsystemen, dat hij je niet kan vertellen waartoe
dat alles dient? Zo'n opsomming is helaas al te gemakkelijk uit te breiden. Meestal zijn deze gevallen alleen
lachwekkend, maar soms worden zij tot de gevaarlijkste
tegenstanders van de idealen die zij hebben verdedigd.
Ik wantrouw een idealisme, dat niet allereerst blijkt
uit het karakter van de idealist en uit de sfeer in zijn
omgeving. Dát is uiteindelijk het enige, dat werkelijk
overtuigt en het enige waarom het tenslotte gaat. De
liefde voor de noodlijdende mensheid, de onderontwikkelde gebieden, de gevallen meisjes -"best, mits men op de
juiste wijze van zichzelf houdt, van z'n leven iets
weet te maken, ondanks alles, en daarin anderen mee
laat leven. Zodra men de agressie, de moordlust en de
tendensen tot pervertering van de seksualiteit in zichzelf ontdekt heeft en deze stemmen mee laat spreken in
het innerlijk debat.(Waarom niet? Ze horen er ook bij)
Maar ook dan, vanuit een zuiverder subjectiviteit, zal
men bemerken, dat de- samenleving trekken vertoont, die
dwars ingaan tegen gezond verstand en gevoel voor
- 7 -

rechtvaardigheid. Die aanleiding geven tot een analyse
van de maatschappelijke structuur, tot voorstellen en
tot kritiek. Kritiek die wij moeten uitoefenen en ook
kunnen uj.toefenen, want:-"Er is een beslissend verschil
tussen beide stelsels. In de westerse wereld is er vrijheid omgedachten naar voren te brengen, die kritisch
zijn ten opzichte van de status quo. In de Sovjet-wereld II
.•
worden kritiek en de uiting van afwijkende meningen door
bruut- geweld onderdrukt. Vandaar dat het westen de mogelijkheid tot vreedzame vordering bezit, een mogelijkheid die in de Sovjet-wereld vrijwel geheel ontbreekt.
In het westen is de individu vrij-van de vrees voor opsluiting, marteling of dood, waarmee ieder lid van de
Sovjet-maatschappij, die niet tot een goedfunctionerende automaat is geworden, geconfronteerd wordt."
Slot volgt

i

HEMINGWAY
Hemingway,de schrijver van -"Voor wie de klok luidt",
is in Spanje. Na twintig jaar - aldus schrijft de
correspondent in Madrid aan zijn in Hamburg verschijnend blad Die Welt - heeft Franco-Spanje vrede met
hem gesloten.Hij heeft een "visum van het regime"
gekregen en zijn boeken behoeven in Spanje niet
langer verstopt te worden.Hij zit op een hotelterras
tegenover het Escorial en ontvangt er een groot
aantal Spaanse journalisten.In Arriba, een orgaan
van de falangisten, wordt hij o.a. een "titaan" genoemd. Journalisten vragen hem of hij niet een nieuw
boek over Spanje wil schrijven, maar ditmaal "van de
-andere kant". "Alsof het voor hem ooit van 'betekenis is geweest een kant te kiezen!" roept »de correspondent van Die Welt uit. De Duitse correspondent
eindigt met de volgende woorden: "Nu Spanje eindelijk de weg tot een beter inzicht heeft gevonden
wil het zich losmaken van de-herinneringen aan de,
burgeroorlog." Dat is dus "des Pudels kern"! - Het
is betreurenswaardig, dat Hemingway ertoe bijdraagt
de officiële leugen te schragen, dat het Spaanse
regime de mentaliteit van .de burgeroorlog zou hebheb overwonnen. Maar het verwondert ons in het geheel niet. De Spaanse antifascisten hebben Hemingway nooit als een der hunnen beschouwd.
Uit: Anarcho-syndicalistisché
7 -7 - persdienst.
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In De Telegraaf van 10 januari verscheen onder de titel "Een mening" op de derde pagina in de kolom met de
"principiële stukjes" de volgende filippica:
"De oproep van de Hervormde Synode inzake Nieuw-Guinea
"heeft in het parlement dan toch weerklank gevonden. In
"de protestants-christelijke partijen moge men er dan
"geen goed woord voor over hebben gehad, de voorzitter
van de Eerste-Kamerfractie van de PvdA, mr. dr. Je in
"'t Veld, was er vol lof 3ver."
Deze eerste alinea van he-; relaas wil ik laten voor
wat het is. Men kan over clq oproep van de Hervormde
Synode van mening verschillen en vanzelfsprekend zijn
ook in het Humanistisch Verbond de meningen daarover
verdeeld. De Telegraaf nu :leeft er blijkbaar iets tegen, dat dit kerkelijk liedaam uitspraken doet over zaken die althans voor een gedeelte op een politiek vlak
liggen, en dat is zijn goed recht. Men zou dan echter
verwachten, dat het blad voor dat standpunt argumenten
naar voren zou kunnen brengen die steek houden; een
bewijs van wat De Telegraaf zich echter voorstelt
van de voorlichtende taak van een dagblad, wordt geleverd door de tweede alinea, die als volgt luidt:
"Het feit,.dat juist de voorzitter van het Humanistisch
"Verbond het zo eens is met.de Hervormde Synode laat
"de conclusie toe dat de opvatting van dit kerkelijk
"lichaam vooral in het politieke vlak ligt en weinig,
"principiéel-godsdienstig is."
Nu is mr. dr. In 't Veld geen voorzitter van het Humanistisch Verbond en hij is dat ook nooit geweest. En'
al was hij dat wel, dan nog heeft hij in de Eerste Kamer zitting voor de Partij van de Arbeid, waarvan hij
lid is, en niet voor het Humanistisch Verbond. Maar al
had De Telegraaf deze inleiding van de beschuldiging
dan niet uit zijn duim gezogen, dan blijft het mij nog
volslagen onduidelijk hoe dááruit de conclusie gerechtvaardigd kan zijn dat de uitspraak van •de Synode in het
politieke vlak ligt. De enig denkbare hersenkronkel
die tot deze nonsens aanleiding kan hebben gegeven,
11
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lijkt mij de volgende: PvdA en Humanistisch Verbond zijn
hetzelfde: een uitspraak van een PvdA-Kamerlid . bindt dus
het gehele Humanistisch Verbond: als op deze wijze het
Humanistisch Verbond iets vindt is dat politiek: als de
kerk toevallig hetzelfde vindt doet zij aan politiek.
Et voilh, als U het nog niet wist, alle meningen van het
Humanistisch Verbond liggen dus in het politieke vlak.
Is het nog nodig hier iets tegen in te brengen of-zullen we de kWade geest die op deze wijze zijn.
ders meent te moeten bestrijden,_maar in zijn modder
•
laten gaar smoren?
Volledigheidshalve
nog even het slot
van het stukje:
"De oproep der Synode is op deze r <
"wijze geworden tot '.tt e e n mening naast andere meningen: niets mind er,
"maar ook niets meer."
a
Dat mag zo zijn, maar enig rgument voor die stelling is
er uit het voorgaande dan toch wel nauwelijks te putten.
De klap op de vuurpijl komt overigens nog, want blijkbaar
heeft iemand nog diezelfde dag de nijvere Telegraaf-redacteur op zijn fout ten aanzien
't Veld
attent gemaakt. Welnu, de volg ecirdarsp(e%chne-en ergens
tussen de gemengde berichten, het volgende bericht in
de kolommen van het blad:
"Men verzoekt ons mede te delen dat mr. dr. J. in rt
"Veld geen voorzitter is van het Humanistisch Verbond.
"Hij is wel hoofdbestuurslid van dit Verbond geweest.
"Mr. In ft Veld is thans voorzitter van Humanitas (Ver.
voor Maatschappelijk Werk op Humanistische Grondslag)."
Punt, uit; geen enkele verwijzing naar het artikeltje
van de vorige dag, laat staan naar de belachelijke conclusie die daarin juist uit het feit dat mr. dr. In 't
Veld voorzitter van het Humanistisch Verbond zou zijn,
was getrokken.
Men behoeft niet ver in het , verleden van De Telegraaf
te roeren om tot de gerechtvaardigde conclusie te komen,
dat dit soort voorlichting stinkt. lang voor de oorlog

al bestond de boulevardpers, die geen beste naam heeft,
de laatste tijd spreekt men ook nog al eens over riooljournalistiek. De bestrijding van geestelijke en politieke tegenstanders, het soort voorlichting dat dit
dagblad geeft, kan ik echter slechts met de term "Telegraaf-journalistiek" betitelen, want het is een klasse
apart.
R07. DE LA ?BIE
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Is de film alleen'maar een registratiemiddel, zoals bij
voorbeeld een grammofoonplaat of zijn er nog andere
mogelijkheden? Kunnen we de film gebruiken om onze visie
op iets weer te geven, en om gestalte te geven aan be- paalde gebeurtenissen? Alleen dan kan er sprake zijn van
filmkunst.
Toen hèt publiek in 1895 werd geconfronteerd met. de film
was dit niets anders dan een kennismaking met de bewegende fotografie, de oplossing van een technisch probleem, waar reeds lang naar gezocht was. De eerste jaren
was de film dan ook niet veel meer dan een kermisattractie. Om de film op een hoger plan te brengen, werden er
bij voorbeeld al voor 1910 stukken van Molière en
Shakespeare verfilmd(zonder geluid!). De camera bewoog
niet. Men kreeg
zo een volledig toneelmatige verfilming, waarbij de camera gebruikt werd om te
registreren. Pas als men verschillende camera-opnamen
(shots) combineert, kan men tot een eigen filmtaal
komen. Immers onze aandacht is nooit lang op één punt
gericht. Wanneer men bij voorbeeld zijn omgeving opneemt, zal men al rondkijkende allerlei indrukken opdoen, die pas later tot een geheel gecombineerd worden.
Het tempo waarin de indrukken elkaar opvolgen, is verschillend. Het tempo is bij voorbeeld vlugger bij iemand
die een straat oversteekt, dan bij iemand die in een
wachtkamer zit. Door nu verschillende shots te combineren, kunnen we aangeven hoe iemand zijn visuele indrukken verwerkt. Van de spanning hangt het dus af of de
shots lang of kort zullen zijn. (Editing van de film).
- 11 -

Op deze manier kunnen we
ritme, tampo en crescendo in
de film krijgen. We kunnen de
beelden ook samenvoegen om
nieuwe ideeën op te bouwen,
zoals de Egyptenaren dit deden in hun hiërog3iefenschrift (montage). Wordt het
beeld van twee kwebbelende
dames afgewisseld door het
beeld van twee fabrieksschóorstenen, die allerlei
rommel de lucht in braken,
dan betekent dit roddelen of
lasteren b.v.

.......
..

. :"

: • ..... .....

De film kan zijn eigen ruimte
en tijd scheppen. Neem b.v.
het volgende geval: Shot 1.
Een juffrouw komt aanlopen;
Shot 2. Een man die een mes
tevoorschijn haalt; Shot 3.
De juffrouw deinst terug en
loopt weg; Shot 4. De man
bergt het mes- op en. loopt
weg; Shot 5. De camera volgt
de juffrouw die langs een
bekend gebouw in Londen
loopt; Shot 6. De camera
volgt de man die langs een
bekend gebouw
in Londen
loopt. De ontmoeting heeft
dus nooit plaatsgehad en is
pas ontstaan door samenvoeging van de shots.
Ook de inhoud kan afhankelijk
zijn van de volgorde van de
shots. B.v.:Shot 1.Een lachende man; Shot 2. Een revolverloop; Shot 3. Zelfde man
die ernstig kijkt. Neemt men
de volgorde 3,2,1, dan maakt
de man een veel heldhaftiger
indruk.

1

''' ....

-•-••••

•

.

'len ander filmisch element
Is de close-up. De regisseur
nan hiermee dus de aandacht
van het publiek op een speer richten b.v., zonder dat
ce speler hier zelf enige
Loeite voor hoeft - te doen.
?oen de geluidsfilm verscheen
cwam er weer een teruggang.
:iet technische nieuwtje w,prd
- veer de hoofdzaak.
.fles wat lawaai maakte was
gced, en men viel weer terug
toneelmatige verfilming,
waarbij eindeloos gekletst
verd (100% talkies). Het oor
j
- .s echter ook selectief. Het
(,7g is gebonden aan
een
r-:chting, het oor alleen aan
afstand. We kunnen alles hore:n, wat binnen een bepaalde
afstand om ons heen gebeurt.
Of we het horen, haagt er
alleen_ van af, of we er in
geïnteresseerd zijn of niet.
Geluid kan het beeld dus
aanvullen. Het geluid moet
'riet parallel lopen met het
"c,eeld, We kunnen gebruik maken van de dialoog, muziek,
natuurlijk geluid,kunstmatig
geluid,cammentaar etc. en we
kunnen deze geluidfragmenten
op talloze manieren combineren met beeldfragmenten, om
sfeer, ritme etc. op te bouwen. De zuiverste filmtaal
vindt, men meestal in de documentaire film, die shots
uit het werkelijke
leven
neemt, en deze beelden met
geluid combineert,tot ze een
eigen taal gaan spreken. Ook

in speelfilms, gemaakt door meer onafhankelijke regisseurs, vindt men vaak goede voorbeelden van filmtaal.
Ook van de kleur kan filmisch gebruik gemaakt worden.
Dit gebeurt echter zelden.
De cinemascope is niet erg geschikt voor close-up e.d.
Men stopt het doek vaak vol met massale scènes, .en valt
zo weer terug op toneelmatige verfilming. Meer verantwoord gebruik komt ook wel voor (East of Eden van Kazan
•
b.v.)
Bij de' cinerama, waar men een beeld heeft van 146°, wordt
men volledig in de handeling opgenomen. De werkelijkheidsillusie is zo volledig dat het twijfelachtig is, of er
op den duur filmisch gebrilik van te maken is. Een filmverhaal in cinerama is er dan ook nog niet. Het Todd.A.O.
systeem, waarbij men een hoek van 128° gebruikt, is nog
nieuwer. Hierin is de show Oklahoma en "De reis om de
wereld in 80 dagen" verfilmd. De artistieke toepassing
van deze nieuwe systemen is nog onzeker.
F. FELIX

-o-

75 jaar SEXUELE HERVORMING 1881-1956
In de reportage "75 jaar Sexuele Hervorming, 1881-1956"
in het decembernummer van de Libertijn staat: "Met het
Humanistisch Verbond bestaan wel plaatselijke contacten
maar landelijk heeft de NVSH deze nooit kunnen krijgen."
Naar aanleiding van deze zin bericht het hoofdbestuur
van het Humanistisch Verbond ons, dat het "niet weet
van enigerlei poging tot contact van de zijde van de
NVSH, laat staan zich beWust zou zijn van afwijzing
daarvan". Wij geven deze mededeling gaarne aan onze
lezers door ander het aanbieden van onze verontschuldiging aan het hoofdbestuur van het Verbond voor het
feit, dat wij bovenstaande zin niet eerst bij hem
hebben geverifieerd.
Voorts blijkt misverstand te bestaan over het in bovengenoemd artikel voorkomende kopje "Koninklijke
goedkeuring en humanistische afkeuring". Met humanistische afkeuring is hier-bedoeld de afkeuring van de
Libertijn over het feit, dat de NVSH koninklijke goedkeuring wordt onthouden. Er is niet mede bedoeld - zoals sommigen blijken te hebben gedacht -, dat het Humanistisch Verbond afkeurend zou staan tegenover de
NVSH. Red.
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Ons land is rijk aan geestelijke stromingen. Altijd geweest trouwens. Door
de eeuwen heen heeft ons volk steed
actief meegestroomd. Naar links, naar
rechts, naar boven, naar benedanofiets„ek
er tussen in b.v. schuin links,met
neiging naar rechts in opgaande lijnmEt
een drang naar beneden. Omtrent de oorzaak van onze mystieke activiteiten doen vele theorieën opgeld. Zo is
er bijvoorbeeld de onderwatertheorie d.w.z; het besef
dat wij grotendeels beneden de zeespiegel leven zot], aanleiding zijn voor het bespiegelend karakter dat ons wel
zo eigen is. Of we geloven in Lou (de palingboer), in
het einde der wereld op 7-7-1957, christelijk
tisch vrij of links denken, allemaal eten en
we snert. Ontegh
der Nederlanders van mannelijk geslacht,tegenwoordig
ook vrouwelijk, die iets militairs gedaan hebben vindt
men vaak het snertbesef. "Jouw snert is goed Mien, maar
in 1903...... in 1914-1918
bij de oefening "Klein
Duimpje" 1955-1956"of iets dergelijks. Iedere huiswaarts
kerende lichting brengt de burgermaatschappij een aantal snertaanbidders. Goed, ook ik streed tot voor kort
voor een betere wereld op basis van dit snertbesef. Ik
zag (en zie nog) de cultuur ten onder gaan en begreep
niet waarom mijn snertbesef te kort schbot.
Een vriendenhand speelde mij J.W.F. Werumeus Buning's
pollepel-avonturen in de hand.
We leven niet van brood alleen, maar ook van krentebollen beweerde eens een filosoof. Deze uitspraak schiet
tekort bij wat Buning ons voorschotelt. In een boeiend
verhaal maakt hij ons d:Lijdelijk, dat eten meer is dan
voedsel nuttigen, dat eten meer is dan min of meer
juist samengesteld dieet van koolhydraten en vitaminen.
"De ooms en tantes, kleinkinderen en nanichten van de
famille Nurks zullen wel zeggen, dat hier weer een dwaas
pleidooi voor het materiële gehouden wordt, maar hoor
eens hier: Shakespeare kende alle kruiden, dat is tienmaal meer dan de onbeschaafde Nurksen van zijn en onze
tijd samen...."
- 15 -

En Shakespeare is cultuur en "Er zijn mensen die iets
tegen varkensvlees hebben. Maar er zijn ook mensen die
iets tegen konijn hebben. Er zijn zelfs mensen,. die
iets tegen hun medemensen hebben, als deze konijn of
varkensvlees of iets anders van dien aard eten" aldus
Buning en een luisterrijk RECEPT volgt. Recepten die
ik niet citeer. De Libertijn is geen kookboek, maar
toch als we nu eens begonnen met ons "warme happie"
tot cultuur te verheffen...
CELUI

HET .2,11\T E ZIEND PAY-'SEC
door simon vestdijk
uitgegeven: de bezige bij - amsterdam
prijs: f 9,50
Na een voor Vestdijk ongewoon lange tijd van zwijgen
is een nieuwe roman van hem uitgekomen. Zoiets blijft
een belangrijk feit in de Nederlandse letterkunde, daar
reeds lang als een van onze beste romanVestdijk
ciers (en essayisten) kan gelden, tot voor enige jaren
een slechts geringe kring lezers bereikend, maar de
laatste jaren dankzij' goedkope herdrukken van verschei—
dene van Zijn werken steeds invloedrijker wordend.
Juist door de lange periode van zwijgen kon met meer.
dan normale belangstelling naar Vestdijks nieuwe- roman
worden uitgezien. Immers, in zo'n periode kan iets ge
heel nieuwsontstaan zijn, kunnen nieuwe opvattingen gestalte gekregen hebben. Tot op zekere hoogte geldt dit
ook voor "Het Glinsterend Pantser". Het boek wijkt door
een blijmoedige grondtoon zou ik het willen noemen, vrij
sterk af van het overgrote deel van Vestdijks vroegere.
werk, dat dikwijls zeer somber en wrang is. Deze con-.
statering hoUdt niet in, dát "Het Glinsterend Pantser" een - blijmoedige roman is. Daartoe leent zich de hoofd
persoon, de dirigent Victor Slingeland, niet, wiens leven en in het bijzonder .zijn- verhouding tot een aantal
-.16 -

vrouwen. een belangrijk deel van de inhoud bepalen. Het
verhaal wordt- verteld door S, jeugdvriend van Slinge- land en door de meeste critici geïndentificeerd met
Vestdijk zelf, temeer omdat een deel van de handelingzich afspeelt in het stadje D., dat./liet alleen de beginletter met Doorn (Vestdijks woonplaats) gemeen heeft,
maar ook dicht bijeen grote -stad gelegen is.
De roman is, muzikaal, ingedeeld in drie delen. In het
eerste deel wordt de komst van S in het stadje D. beschreven, in verband met een regeringsopdracht op sociologisch gebied. Hij' komt daar in contact met Alice
van Voorde, een muziekliefhebster die in/het bijzonder
verrukt is van Slingelands muzikale interpretatie.DoOr
S komt zij met Slingeland in contact welke kennismaking
tot een abrupt einde kom--, en Alice naar het buitenland
doet vertrekken. In hetzelfde stadje onlmoet S de
schoonzuster van zijn jeugdvriend Bert Duprez, wier
dochter eveneens een hoofdrol gaat vervullen in de ro-.
man. Er ontstaat een als het ware onzichtbare, slechts
voelbare genegenheid van voor Adrie, die met haar
moeder geen' al te vriendschappelijke omgang heeft.
Het tweede deel grijpt terug op de jeugd van S en zijn
vrienden Bert Duprez, Slingeland. Reeds in zijn jeugd
blijkt, dat Slingeland zijn vriendinnen op een merkwaardige wijze bejegent, die in een enkel geval zelfS
tot zelfmoord bewogen heef';. '
Het derde deel tenslotte onthult het mysterie, als S
na een alweer abrupt beëindigd contact van Adrie Duprez
met Slingeland, deze laatste bezoekt om een verklaring •
van zijn gedrag te verkrijgen. Dan blijkt dat een huidziekte hem een normale verhouding tot vrouwen onmogelijk
maakt, waaruit dan de steeds zo plotseling geëindigde
'vriendschappen te verklaren zijn..
Deze uiterst summiere weergave van de inhoud doet de
kwaliteit van de roman allerminst recht. Het fascinerende van het boek is namelijk, dat het "geheim" steeds
verder ontsluierd wordt. Men voelt hoe langzamerhand
steeds meer van Slingelands gedrag verklaarbaar wordt,
terwijl de eigenlijke reden pas in de allerlaatste bladzijden bekend wordt, volkomen onverwacht. Alleen al - deze knappe constructie kwalificeert de roman als een
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meesterwerk; de verantwoorde stijl verstevigt deze aanduiding nog meer. Vestdijk heeft met dit, zijn nieuwste
werk bewezen dat de discussie over het verdwijnen van
de roman nog steeds een theoretische is!

Ms

PEXKII, IMMER
Daar het verzoek tot opneming van
onderstaande brief ons eerst geruime tijd na de ontvangst ervan
bereikte, is het helaas eerst
thans mogelijk hem, van onderschriften te voorzien, te plaatsen. Red.
GEACHTE REDACTIE,
Gaarne zou ik enkele opmerkingen willen maken
over enige standpunten en opvattingen, di-e in
de Libertijn van November naarvoren werden gebracht, en die mij bepaald niet sympathiek aandeden.
0
Daar was allereerst de brief van het hoofdbestuur van de HJG aan de leden, die besldten
werd met de zin: "In dit verband is het noodzakelijk, bovengestelde opvattingen in brede kring:
te verspreiden".
Nu spijt het mij buitengewoon, maar ik dacht direkt aan de verschillende soorten van godsdienst,
die het ook zo noodzakelijk vinden, dat hun opvattingen in brede kring verspreid worden, en
aan het feit, dat hierop juist van de humanistische zijde vaak zoveel kritiek wordt geleverd.
Daarom keur ik een dergelijke zin in een brief
van het haofdbestuur sterk af. Bovendien behoeft
mijns inziens de mening over Hongarije niet meer in brede
kring verspreid te worden, want daar is iedereen het wel
over eens en wat de mening over het Midden-Oosten en de
Frans-Engelse interventie betreft, ben ik geenszins van
plan deze in brede kring te verspreiden.
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Ik ben nl. van oordeel, dat wanneer een bepaald land
zich volkomen niets aantrekt van gemaakte afspraken,
een ander land niet de dupe van deze afspraken behoeft
te worden, door ze eenzijdig wel na te leven. En hier
ging het hard op lijken, nadat Egypte het Suez-kanaal ..
genaast had ( en daarmee dus zijn eerste afspraak verloochende) en daarna; toen Engeland, zich volkbmen aan
de afspraken houdend, via de V.N. trachtte tot een oplossing te komen, de besluiten van de V.N. volkomen
naast zich neerlegde (en hiermee zijn afspraken, als
gevolg van zijn lidmaatschap van de V.N. verloochende).
In dit verband kan ik dan meteen even op het hoofdartikel van dezelfde "Libertijn" ingaan, waarin niet alleen hetzelfde standpunt wordt gehuldigd, maar waarin
ik tot mijn grote verbazing lees, dat het optreden van
Frankrijk en Engeland in het Midden-Oosten wel eens
een factor geweest zou kunnen zijn, die de Russen
deed besluiten Hongarije te vernietigen. De naiviteit
van deze veronderstelling is tekenend voor dit hele
artikel. Immers; ieder weldenkend mens kan op zijn
tien vingers natellen, dat deze Russische actie altijd
plaats gehad zou hebben, want Rusland kon een bevrijding van Hongarije eenvoudigweg niet toestaan, want
dan zou er een precedent geschapen zijn, dat in alle
andere Oost-Europese landen tot navolging zou hebben
geleid. Daarbij komt dan tevens, dat in Hongarije enkele van de grootste uraniummijnen van de wereld liggen, en deze zal Rusland zich heus niet laten ontglippen.
De vraag of Rusland onze zedelijke verontwaardiging
als echt zal onderkennen of niet kan ons zalig koud
laten, want al zou het die verontwaardiging als echt
onderkennen, dat zou het toch nog van alle hoge daken
afschreeuwen, dat zij onecht is, en ook naar deze opvatting handelen. Evenzo kan ons de vraag koud laten
of Rusland aan de westerse vergevingsgezindheid "alsdat-politiek-zo-uitkomt " heeft gedacht, bij het op
touw zetten van zijn verraad, want deze gedachte zou
toch niets geen verandering in hun daad hebben gebracht.
Om nu weer op het Frans-Engelse optreden in het MiddenOosten terug te komen; dit wordt niet meer en niet •
minder dan gehuichel genoemd, omdat, volgens schrijver, de idealen, die maken, dat wij het westen lief- 19 -

hebben, verloochend worden, en dat men daarom die idealen niet liefheeft. (Er zij opgemerkt, dat de bewooronderhavig betoog krachtiger is, dan de
dingen van
inhoud,) Nu ben ik het met schrijver eens, dat idealen
er zijn om hoog gehouden te worden,. en dat men zoveel
mogelijk moet doen, om ze werkelijkheid te maken. Maar
tegen een ding heb ik zeer ernstige bezwaren,n.l. dat
men zijn idealen ook hoog wil houden, waar dit onmogelijk
i-s,daar men anders zichzelf in het nauw brengt en wellicht na verloop van tijd zijn eigen ondergang bewerkstelligt. En dit zou het geval geweest zijn, wanneer Frankrijk
en Engeland niet in- Egypte zouden hebben ingegrepen.Zij
deden dit niet slechts uit eigen belang,al speelde dat
ongetwijfeld een belangrijke rol,maar zij waren zeer goed
op de hoogte van de Russische infiltratie in het Midden-Oosten,na de gevangenneming van de vijf Algerijnse
rebellenleiders,waarop vele papieren werden gevonden,
die hierop betrekking hadden. Mijns inziens hebben
Frankrijk en Engeland alleen één grote fout gemaakt,door
de actie,die ze begonnen waren niet af te maken en
Egypte niet aan zijn verstand te brengen, dat z'n grote
mond de grenzen van zijn plaats in deze wereld verre
overschrijdt.Nu is slechts bereikt,dat hun prestige tegenover dé wereld een danige klap heeft gehad en dat
Nassers mond zo mogelijk nog groter is geworden. De
enige verklaring, die ik hiervoor kan vinden is de onbegrijpelijke en onverantwoordelijke, doch sterke oppositie tegen deze actie in eigen land en de eveneens onbebegrijpelijke houding van de V.S. en nu van de V.N.
In dit laatste gedeelte van mijn betoog ligt dan teven
mijn derde bezwaar tegen de brief van het hoofdbestuur
besloten. Er staat n.l. in: "Dit kwaad (van de wereldoorlog) dient tot elke prijs te worden voorkomen." Een
opvatting die mijns inziens fataal is voor degene, die
hem huldigt, daar hij een tegenstander in staat stelt
te doen en te laten wat hij-wil, zonder het kwaad van
een wereldoorlog te riskeren. Wanneer "tot elke prijs"
zou zijn vervangen door "indien mogelijk" zou ik deze
opvatting stellig van, harte onderschrijven, wat zeer
velen met mij zouden doen, maar om allerlei dingen zoals de houding van Egypte en de Russische infiltratie
in het MiddenOosten te slikken terwille van de lieve
vrede, is volgens mij te veel gevraagd. Dan krijgt men
situaties als in Hongarije, waar de Russen domweg hun
- 20 -

gang kunnen gaan, omdat ze weten, dat Amerika en het
Westen heel wat zullen tolereren tot het behoud van
de vrede.
at
Om nu nog even een kort woord te wijden, aan het- meer
dan schandelijke stuk over ons vorstenhuis, zou ik
willen opmerken, dat het mij ten zeérstc-geérgerd
heeft, dat een dergelijk klein maandlad als de Libertijn het, tegen de wil van het overgiote deel van de
Nederlandse journalistiek in, nodig heeft geacht een
artikel over ons koninklijk huis te publiceren, temeer
daar de redactie meent te kunnen Cordelen over iets,
waarover ze zich geen oordeel kan vormen, daar ze lang
niet op de hoogte is van wat er gaande is, omdat haar
bronnen uiterst schaars en boverdienivan een persoonlijke visie voorzien zijn en dus nic objectief zijn.
Verder ben ik van mening dat dergelijke publicaties
de vrijheid van ons vorstenhuig beperkt, terwijl de
redactie - juist beperkte vrijheid voor hen, veroordeelt.
Dit zijn twee feiten die lijnrecht tegenover elkaar
staan, waarmee het. artikel reeds meteen veroordeeld
is. Verder wens ik op dit
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aantal leden wordt weergegeven, is ze slechts in staat
afbrekende kritiek te leveren. Zelfs over de Olympische
Spelen moest nog even een negatief stuk geschreven worden. Het enige normale artikel moest van een lid van
buiten de redactie komen (uitgezonderd dan de boekbespreking)!!!
"Hoogachtend"
JAN MARGADANT

NASCHRIFT VAN HET HOOFDBESTUUR
naar aanleiding van de opmerkingen over haar oproep aan
de leden dd. 5 november 1956.
le. Wij hebben de houding van Engeland en Frankrijk ten
aanzien van de V.N. veroordeeld omdat we menen dat
men als lid van de V.N. en pretenderende dat men
strijdt voor rechtvaardigheid, niet het recht in
eigen hand dient te nemen. Op morele overwegingen
menen wij dat de uitspraak ván de V.N. ten aanzien
van Engeland en Frankrijk in deze omstandigheden
de juiste was. Dit alles afgezien van overwegingen
over wat de doelmatigste politiek zou zijn ,;ewast,
iets dat niet op onze weg ligt om te beoordelen.
2e. De N.R.C. schrijft 11 januari j.l. in zijn hooidartikel "Wat kunnen we doen" het volgende:
"Wat had het westen kunnen doen om Hongarije te
"helpen? Dat is een vraag die velen onzer zich ge"kweld en beschaamd hebben gesteld. Ons gevoel aanvaardde de machteloosheid niet waartoe ons ver"stand ons doemde."
Dit is nu juist wat ook bij ons omging. Wij hebben
het verstand laten preveleren en kwamen tot de
conclusie dat op dat moment een wereldoorlog tot
elke prijs voorkomen diende te worden. Deze opmerking leek ons noodzakelijk i.v.m.
de emotionele reacties die ook onder de jongeren te bemer- 22 -

ken waren.
Voor de inhoud van de Libertijn draagt het hoofdbestuur
geen verantwoordelijkheid.
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NASCHRIFT VAN DE REDACTIE.
In ons artikel "Hongarije en hei Westen" schreven wij :
"De gedachte is reeds geuit, dat het Engelse en Franse
optreden in Egypte een factor zou kunnen zijn, die de
Russen deed besluiten Hongarije te vernietigen."_Deze
"naïviteit" is dus niet van ons afkomstig. De "naivelingen" waren o.a. westerse diplomaten in Oost-Europa
waaronder de Britse ambassadeur te Moskou. Voorts hierbij
een "naïviteit" uit de Volkskrant Van 5 november 1956:
"Bij het Russische verraad in Hongarije sluit een be"klemmende vraag aan, namelijk of er thans ook geen wes"ters stuk diplomatie wordt gewrocht, dat door zijn pa,
"rallisme met het Russische, wellicht van enige invloed
"is geweest op de oorlog om Suez.... Welk recht van spre"ken hebben westerse mogendheden, die Engelsen en Fransen ongestoord laten begaan en die Russen het gebruik
"van geweld willen ontzeggen?"
ingezonden mededeling
De gemeenschap Hilversum van de HJG nodigt alle leden.
en .belangstellenden van de omliggende gemeenschappen
.uit tot bijwoning van een grote discussie-avond op
zaterdag 9 maart met als onderwerp

#

771:71

e .

spreker: mr. Hein van Wijk
Plaats:
dependance De Karseboom
Groest
Hilversum
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De verklaring van de Engelse en Franse regering voor het
ingrijpen was aanvankelijk, dat het er om ging het Suezkanaal en de zich daarin bevindende schepen te beschermen tegen het gevaar, dat voor hen van de IsraëlischEgyptische vijandelijkheden zou kunnen dreigen. Van
"Russische infiltratie" werd toen nog in het geheel niet
gesproken. Eerste nh het mislukken van de "politiële"
actie tegen Egypte is de "Russische infiltratie" plotseling een van de redenen geworden, waarom Engeland
en Frankrijk besloten in te grijpen....
Ten aanzien van het artikel "Juliana en de Republiek"
voert Jan Margadant geen enkel argument aan, zodat wij
kunnen volstaan met mede te delen, dat wij van de particuliere secretaris van de koningin een dankbetuiging
voor de toezending van het- artikel hebben ontvangen. Wij
zijn nog steeds op vrije voeten.
Of het merendeel van de HJG de redactionele artikelen
kan onderschrijven zal op de algemene vergadering moeten blijken. De brief van Jan Margadant is de eerste
afkeurende reactie daarop uit de kring van de HJG-leden
die de redactie ontving.
,xitt

NVSH
NVSH
In tegenstelling tot hetgeen in nevenstaande advertentie is vermeld, bedraagt de contributie van
de Nederlandse Vereniging voor Sexuele Hervorming
niet f 3,-,maar f 4,- per jaar.De NVSH heeft haar
contributie namelijk per 1 'januari tot dit bedrag
verhoogd.
(Ingezonden mededeling)
Het op de voorpagina opgenomen gedicht is uit de in
augustus 1957 bij de uitgeverij "De Beuk" verschijnende bundel "Zout
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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.

Inlichtingen bij het
secretariaat:

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.
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, zonder dat 13 dat enige verplichting oplegt. Schrijft U even een
kaartje of telefoneert U met de
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