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Er zijn twee redenen, waarom 
wij geen "terugblik en een vo- 
uitzien " hoeven neer te schri 
ven. 	Enerzijds .drukt ons, het 
verleden als een centenaar sla 
(43 de schouders, een.plaats 
zelfs door scheelzien niet her-
zien kan worden, anderzijds 
wij te weinig bedreven in de 
kunst van het koffiedik-kijken. 

Misschien dat het zijn zin 
in het heetst van de ontploff17,-
gen van voetzoekers en gillend 
keukenmeiden elkaar de beste 
wensen toe te roepen, nu de 
kruitdafflpen al niet meer-te.on-
derscheiden zijn van de winter-
se luchten, lijkt ons "zalig o 
gelukkig" overbodig. 
Misschien verzuimen we c1.3 me 
lijkheid voor het laatst elkaw 
iets goeds toe te wensen ni de 
roep onsterke (oude) manne 
steeds dringender wordt. 	. 
Die gelegenheid laten wijill.4ar-
te graag schieten om•deze 
(sterke) mannen 	  
te verwensen. 

redactie. 
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Post uit-Canada. 

'k Onivag de Libertijn van september j . en respecteer 
de go ahead idee die er uit spreekt. 
Nu zal ik eerst opbiechten dat ik geen 'jongere' ben-, 
veel meer 'aftands' maar de wijze waarop je het zeil 
hijst doet me goed. Laat anderen trachten in ons binnen-' 
ste te zien en dan maar loyaal bekennen: ja we weten - 
weinig, we hebben ook last van twijfel; we zijn ook zoe-
kenden naar het doel der dingen. 
U spreekt van de dood als feit, maar een niet willen aan-
vaarden omdat de dood geen welkome gast is. 'k Meen te 
ervaren dat de passiviteit ieders deel is, niemand uitges  
sloten. leen nu niet dat ik die jeugd hun bravour-misgun. 
Ik ken die tijd. 'k Weet hoeveel fouten ik maakte en ze 
pasten in m'n leven dwz. ze waren een:deel van het leven. 
Toch.wil ik nu, nu ik me inbeeld dat ik wat ervaring heb 
over die dodende passiviteit m'n mening zeggen. Is al de 
actie die wij beschouwen, tonen, een uiting van ons wil-
len in vrijheid ? Morgen gaan we dit en dat doen ! Ja 
goed. ene  wel, maár hoeveel onbekende factoren moeten er-  
dan meewerken om dat alles volgens dat plan te volbrengen?-
Dat veld is nooit te overzien; er zijn te veel x factoren, 
dat het maar in één op de zoveel miljoen uitkomt. We weten 
dat onze plannen een stamelen zijn t.o.v. de resultaten. 
Daarom is elks leven niet volgens elk plan. Ieder heeft 
zijn luchtkastelen. Veel meer dan de schamele -hutjes die 
ons bleven. De X factoren deden hun duit in de zak. Welnu 
dat is dus voor 'iedereen wie en waar we ook zijn te weten, 
dat die vrije wil van 'ons ieder niets.  meer is als een 
waanbeeld. Wat de kerkleer ons voorhield eétiwen'achtereen-,-
Wij hebben geen vrije wil; we worden geleefd, dcor ontel-
bare factoren in heden en verleden die alles buiten-ons om 
bepalen wat is of wordt. 
We kennen wat van - de historie; we zien de zon opkomen,maar 
weten we dan de a.s. minuten in de toekomende tijd_? 
Niemand, niets. We kunnen wat gissen door ervaring bv. dat 
er regen komt of dat we vanavond wel 'trek' zullen hebben, 
naarmate onze fantasie werkt. Maar weten, nee niets, want 
als de dood ons 'aantikt' dan is 'heden' ongekend anders 
en wie weet die tijd ? Ga zgn. grote mensen na, vraag of 
dat is volgens hun plan en ze zullen zeggen: neen, het is 
alles gekomen volgens een lijn in de tijd en ik deed 
slechts mijn plicht m.i. Welke jongens en meisjes willen 
niet iets groots doen, iets verhevends ? Sommigen iets po_ 
pulairs; enkelen willen maar doodgewoon mens worden. Dat 
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isde roering in - de - jeugd; het kenmerk •ervan'en toch 
moeten de meesten maar gewoon mens worden. Dat Was- nit 
hun wil, neen dat was het rooster van het laven dat 
mand wist.  
We kennen de wet op het behoud van arbeidsvermogen — er 
gaat niets verloren.'We kennen de cheMie — we kunnen wel 
moloculen verschuiven, mixen maar nimmer één nieuwe ma—
ken. 
Ziodra we: iets nieuws zien vragen,  en zoeken we er naar in 
de materie,' want we weten door ervaring dat alles wat we 
zien Of ervaren zijn oorsprong heeft in de stof. Zouden 
wij dan ieder zo maar een vrije wil-hebben buiten de 
stof om waar we zo'n beetje mee scharrelen ? Onze aard, 
de vorm van ons handelen, dus. ieder onzer zo we een 
val behandelen de een zo en de ander anders, is niet on--
ze vrije wil, maar zijn veel meer.onze erffactoren van 
de ouders; daarin is voor elk onzer veel: variatie door 
het samengaan van eigenschappen en d24nantie of reces—
sieviteit. Er is een zin om het leven'te durven vooral 
bij jullie jeugd maar oud en jong moeten'beslissen als 
we.voor het geval geplaatst worden m.a.w. we maken niet 
zelf ons leven of de weg die we gaan. We behandelen de 
voorvallen naar onze aard ( de erffactoren ). 
De kerk en de zedeleer vallen of staan met die vrije wil; 
zodra de kerkleer de vrije wil aan de kapstok hangt, is 
de kerk een verlaten huis. Als we moeten erkennen, dat 
hier op ;aarde alles zijn plaats en tijd heeft m.a.w. dat 
er hier niets te veel of te weinig is, dat het alles .  
zijn betekenis heeft dan is er ook plaats voor-zgn.zonde 
goed en slecht, dik en dun, witeen zwart. Wij maakten 
niet de kosmos; wij zijn maar een deel van het geheel. 
De planeten gaan gewoon hun gang zonder ons, als 't Dp 
het grote Progamma staat. De-wereld. behoort niet ons; 
wij behoren. hier te' zijn. Waardoor en waarom weer nie—
mand. We beelden ons wel een afkomst en een .waarom in, 
ma2r dat vraagt van ons een geloven zonder vragen, wat 
veel twijfel wekt. Zo zien we dat in de tijd zich alles 
wijzigt, niets is er wat ongerept blijft; zo ook de in—
zichten. De kerk in het algemeen deed zijn dienst, is 
nog onmisbaar voor miljoenen omdat het hun levensvulling 
is en wat zou de humanist daarvoor bij hem in de plaats 
kunnen geven ? Het is veel meer dan een tijdsproces. 
Wel is het onze plicht tegenover de Rede om de dingen 
op de korrel te nemen; openlijk elkaar tegemoet te tre—
den en als het ware onze intieme idtegn,ons beter mens 
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willen zijn, aan elkaar te tonen; te beredeneren om tot 
een vergelijk te komen,' want daarop zal.pas een mensen-
wereld kunnen leven, waar meer harmonie is voor ieder. 
Erken daarom depassiviteit van alles. Wij zijn geen go-
den ( wie weet daar iets van af ?). Dat betekend geen 
stilzitten in actielooszi'jn. Wij gaan .passief van wieg 
naar graf. Er is geen verschil in leven in dood. De dood 
is geen vijand, past in het natuurlijk gebeuren, is ge-
woon als het geboren worden. Wij, eeuwen gebólmbardeerd 
met de angst voor de dood, dragen nog daarvan do lasten, 
de ingebeelde disharmonie.-  De dcod is harmonie, als we 
openlijk het leven aanvaarden. Heb de moed om liefde, 
hoop-, eer, geloof en vele andere verouderde ideeën ge-
woon egoisme te noemen. Na. eeuwen gefantaseer van de 
kerken is. er veel te ruimen voor we het-leven kunnen 
wac,.rderen in al zijn eenvoud. Telkens worden we beinvloed 
in het leven en wet door de ingewortelde wetten en reden 
'van het angstige veleden. De wijziging gaat langzaam; is 
wel merkhaPr. Zie eens naar de wetgeving van honderd jaar 
geleden..Zie eens naar reclassering en psychiatrie. De 	• 
zonde' wordt meer .beschouwd als behorend tot het individu. 
De stenen tafelen met 'gij zult' (immers wij hebben geen 
eigen wil) worden van lieverlede in stukken geslagen om-
dat ze geen best ansrecht hebben. Wij allen zijn even • 
slecht..Wij kunnen niet. beter zijn, omdat goed en slecht. 
(zo wij. dat noemen). hier behoort te zijn; anders was het 
hier niet. Een mens met alles rondom zich behoeft niet te 
stelen. Neem het hem af en zie de honger- ( de drang om 
verder te leven) en Leem het dan, waar hij het ziet of 
vindt. Dat is geen stelen dat is het levenverder dragen.. 
Die grens van mijn en dijn is wol vast te leggen in ccde 
en Wet, maar nooit in de mens; elk mens heeft zijn eigen 
opvattingen (erffactoren). Zo was het en zal het blijven. 
De arme mens moet soms stelen en de meer rijke kan het 
soms ook zo moeilijk. nalaten. In de erffactoren is het 
'egoisme meestal sterk dominerend over altruisme. Zie het. 
leven rondom je 2 Stel je een wereld voor waar de Rede 
een harmonie gemarkt had bij de mens. 

Henk Gerritse - Canada. 



Mededelingen 

Houdt 4-5 april vrij voor de Algemene vergadering. 

ZEER BELANGRIJK 

de A.V. wordt gehouden in Ons Honk, Lage Vuurschc. 

De algemene leden kunnen de stukken voor de A.V. bij 
Ben Ket, Eikstraat 38 te Utrecht aanvragen. 
Voor de algemene leden gratis stukken, voor gewone 
leden á raison van 50 cent. 
Ze worden dus niet meer automatisch toegestuurd !I 

Zomerkamp: 

Als data voor het zomerkamp is genoemd de 

week van 25 juli tot 3 augustus 1959. 
Waarschijnlijk wordt het kamp gehouden in 

LUXEMBURG 



Sociologi-,che proef":;07:1.-<-=. 

1. Humanist. 

De weg die -langs de - spoorbnan had.. gelopen splitste zich 
nu af met flauwe bocht tot waar een grijs gordijn alles 
eender maakt. De boompjes die zo armzalig sprieterig hun 
kale takken verdragen, morden langzamerhand wolliger en 
eindelijk volkomen opgelost. De trein knabbelt steeds 
vooruit een stukje wereld open en verliest daardoor wat 
de reiziger reeds gewonnen dacht. 
Maar de ruimte is ingeperkt en wat er buiten is laat 
zich gelukkig slethts raden. 

2. Hulp aan onderontwikkelde gebieden. 

Ik ,zag een dood vogeltje in de tuin. Hij h::Id zijn te 
lange pootjes uitgestrekt naar mijn r; .lam. Wlar mij. 
Door een kier van het gordijn heb ik hem bespied. Hij 
'bewoog niet en toch toen ik later weer durfde kijken was 
hij dichter bij en keek me aan. De regen-had-z.of 
voor imitatietranen gezorgd. Vannacht zullen katten 

en morgen zal ik een graf voor je graven z; 
.1.E3 0.e steenlaag onder de aarde het toelaat. In een 

hoek waar geen licht komt. 
Je komt terug. 

3. ',tart pour l' art op het weekend. 
Ik wil mijzelf .in mooie. volzinnen horen spreken over 
wat ons beklemmen zou. luister tobh. Ik spreek in mijn 
nieuwe trui. En alle-ogen bezien Het Probleem weer een 
beetje anders. Het is zo hartverwarmend. 
Ook dat je buiten zo prettig wandelen kunt. 
Eind'lijk niet alleen 	 
En ra rgen fijn weer met ieman,': anders. 
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James Dean'S aanhcing'.. 

Het is verbazendwekkeni met welk een gretigheid de 
riknanse filmindustrie zich geworpen heeft op het je-Jd.-
probleem; natuurlijk heeft de Westeuropese filmproductie 
zich ook wel met de jeugd bezig gehouden, doch niet in 
• deze mate. - Natuurlijk hangt iets dergelijks samen met eer 
bepa-lde- mentaliteit; a'n weerszijden van de oceaan hee 
men oog voor de problematiek van de jeugd - in.' Weste:  
is de problematiek van de jeugd. een Onderwerp van. diSC 
sie, doch de discussie blijft beperkt tot de theoretici 
in het bijzonder en die practijk mensen, wier beroáp het 
is zich met de jeugd bezig te houden, hoewel er een ten-
dens is dat de discussie meer en meer openbaarheid krijgt: 
( op gevaar dat het misverstand toeneemt en het zover is 
gekomen dat men kan spreken van de mythe van de moderne 
jeugd; een gelukkig initiatief heeft. Vrij Nederland geno-
men met haar enquete, die er toe mee kan werken dat veel 
Van deze mythe opgeruimd wordt en de discussie ot feite-
lijk en specifiek Nederlands materiaal kan worden Voort- 
gezet. Daarmee is dan de eerste stap gezet 	de diag- 
nose; de therapie zal overigens nog wel heel wat hoofd:-
brekens gaan kosten. Ik ben ervan overtuigd dat een-der-
gelijke therapie niet los kan worden gezien van de gehe-
le sociale problematiek -en de 'oplossing' daarvan ,_.-..). 
Zijn we dus in Nederland nog in het stadium van de thot..,  
retische bezinning en de eerste Moeilijke stappen in cie 
practische aanpak ( ik hoef dunkt me deze activiteit niet 
alleen tot Nederland te beperken) dan vraageik me af, Jam-
dat ik aanneem dat het feiterijk .(dwz. kwallJetutief- ), in 
Amerika niet sterk verschilt, waarom de film zich van 
ze problematiek heeft meester gemaakt. 
Kenmerkend voor de Amerikaanse mentaliteit lijkt me de 
directe uitwerking van de beschouwelijkheid in de prac-
tijk; de eerste practische toepassing van de psychologie 
vond,in Amerika plaats; de grote vlucht van ontwikkeling 
van de sociale psychologie hebben we te danken aan Ameri- 
.ka; over het algemeen wordt de kennis ogenblikkelijk 
praktisch toegepast. Het doet soms een beetje aan de 
,schodljongen denken,,die net iets goed geleerd heeft, 
zich er niet over stil kan houdén en het in practijk wil 
brengen;-een tikkeltje meer van deze schooljongensmenta 
liteit .zou ons :dunkt me geen kwaad doen.... ... . . 
De Amerikaanse jeugd staat evenals de Westeuropese in hel 
middelpunt van velen belangstelling; onze kennis van wat 



in Amerika gebeurt wordt echter 'versluierd' door dat de 
film ons een bepaald beeld geeft, vooral de  Amerikaanse 
film is - bezeten door de.schooljongensmentaliteit. kennis 
van sociale en psychologische problematiek 'toe te passen' 
het beeld dat de film geeft is interessant maar in hoe- 
,verre het overeenkomt met de feitelijke situatie  valt door 
-mij niet ná. te gaan; toch mag het mogelijk zijn, dat in 
_zekere mate het filmverslag juist is. 
''De films die ik hier op het oog heb zijn bij voorbeeld: 
z 1;31ackboard Jungle,de films van James Dean, maar ook TWelve 
angry-men. 

:_,:-Ik zei reeds dat de feitelijke situaties (weer  kwalitatief 
- beschouwd) van Amerika.en Westeuropa Misschien niet eens 

i zo veel zullen verschillen, zonder .dat ik daarvcor het 
.feitenmateriaal kan leveren; ik ga er echter vanuit, dat 
-'deze films ( met uitzondering van The twelve angry-men). 
ook in Nederland enthousiasme bij de jeugd hebben gewekt, 

-- Weliswaar in Amerika in massalere vorm. De jeugdige waar-
dering- ging vooral uit naar de persoon van James Dean; de 
snelheid waarmee zijn ster rees - af te meten aan het spon-
taan ontstaan -van talloze Deern fanclubs en de geweldige 

- verkoop van zijn levensgeschiedenis, die na zijn dood ver-
= behéen - is wonderbaarlijk; James DeJ.n is een begrip,. nee 
-st.érker - hij is een mythe geworden. Voor de leden van de 
-er:inclubs was hun James geen gewone filmheld, maar oneindig 
veelmeer: een jonge god, in wie zij geloofden; het feit 
el.ateen auto-ongeluk een eind aan zijn leven maakte, werd 

1'kl.dor hen niet geloofd; dag na dag na zijn dood werd hem 
nog stapepost bezorgd..... 
Merie heeft de briefschrijvei»s niet serieus genomen en hen 
dwazen genoemd; degenen die echter zo oordeelden, mogen 
daarmee het probleem voor zichzelf opgelost hebben, deze 
verdwazing zal ik toch wel degelijk serieus nemen, omdat

'daai.in de mogelijkheid ligt de gevoelens te peilen van een 
berangrijk deel van de (overwegend Amerikaanse) jeugd. 
~het begrip filmheld zullen de meesten wel vertrouwd 
zijn;- de preciese inhoud is echter moeilijk neer te schrii-
'ven. met opzet neem ik hier als filmheld Tarzan; zijn ken-
merken zijn lichamelijke kracht, moed, zelfvertrouwen,many 
fiélijkheid, ridderlijkheid, resoluut-en vastberadenheid, 
knap van uiterlijk, heeft flair en is vitaal. Deze kenmer-
ken zijn-voornamelijk  aan de buitenkant af te lezen. -Iden-
tificatie, vereenzelviging meteen filmheld is best 'moge-
lijk en het is niet moeilijk een filmsterbewonderaar ,van 
Tarzan op te merken: hij probeert hem zoveel mogelijk na te 
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doen, draagt zijn haar op dezelfde manier, leert ju 
Zwemmen etc. Maar onze Tarzanbewonderaar heeft een 
je en hoe jammer voor de jongen, het meisje geeft 
bons; misschien overkomt hem dat nog een keer, hij 
zich sjagrijnig maar als hij naar een nieuwe film v2,11 
Tarzan gaat voelt hij zich na de film niet opgelucht c 
groot en sterk als vroeger: het blauwtje zit hem nog 
steeds dwars. Balorig stapt hij naar de volgende bios-
c°0P. J=es Dean in de hoofdrol. Nooit van gehoord; er--
fin toch maar een kaartje kopen, waar moet je anders 
de rest van je zondag heen en dan gebeurt het.. die ve,Q,  
op het doek is ook sjagrijnig; als de film uitgespeeld 
is en hij de bioscoop verlaat, zoemt slechts een naam 
door zijn hoofd: JAMES DEAN. Net  zo'n jongen als hij, 
ook eentje die de pest in heeft 	 
Zo is de mythe begonnen; daar is Jame,s op het doek; 
is even klein en getrapt: hij zit in de put. De identi-
ficatie vond ogenblikkelijk plaats: ONLY JAM-F,S, JAMES, 
JAMES. James met al zijn tekortkomingen speelt daarb..yf 
hun hoofd de glansrol: de overwinnaar van alles en all_ 
de machtige, de grote 	  
James Dean is niet als Tarzan de filmheld doch een fily- 
god: hij is een openbaring, hij draagt de ellende van 
jonge bioscoopbezoeker en heft haar op 	 
Vele jongAmerikanen hebben zich met James Dean vereen-
zelvigd; ik mag aannemen dat zijn. karakterstruktuur, 
zijn persoonlijke eigenschappen in belangrijke mate o-
vereenkomen met die van zijn bewonderaars; deze ken-
merken kan ik het best demonstreren aan het optreden  7n 
het goddelijk kind in de mythe; de jongen komt uit zei 
hij ligt eenzaam en verlaten op het strand; dieren klark,- _ 
op hem af en bedreigen hem; andere dieren beschermen hk:: 
dan plots openbaart het kinlzich als een godheid. Deze 
situatie is geen gewone dagelijkse situatie: het is e 
rampsituatie; het echec lijkt onontkoombaar, maar dan 
komt het wonder 	 
Men heeft in filmkringen een parallel getrokken tussen 
het optreden van James Dean en Rudolf Valentino, de fit-
ster die in het begin van deze eeuw het voorwerp was 
een ongekende verering, ik zelf zou liever de overeen-
komsten willen aanwijzen tussen Dean's verering en de 
meer recente aanbidding en mythologisering van de ook 
reeds overleden jazzmusicus Charly Parker en de Ierse, 
doch in Amerika gestorven dichter Dylan Thomas; wat de 
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Amerikaanse jeugd betréft is op grond van het feit-dat 
meerdere jonge kunstenaars  als goden vereerd worden; een 
nieuw verschijnsel, een nieuw element voor het leven van 
de jeugdige mens essentieel aan het worden: namelijk de 
extase. Deze hier besproken is persoonlijk gericht. Dege-
ne die zelf het gedrag van jongeren bij het aanhoren van 
bepaalde jazzmuziek heeft kunnen waarnemen, zal deze ex-
tase moeilijk kunnen ontkennen; tot nu toe kennen we in 
Nederland nog niet een persoonlijk gerichte extase, hce-
-wel iets dergelijks' toch reeds viel te constateren o.a. 
bij de verkiezing van de Nederlandse Elvis Presley. 
Ongetwijfeld speelt de landaard hierin een rol; in Ameri-
ka waar de levensbeschouwelijke en wereldbeschouwelijke 
scheidslijnen niet zo scherp - zijn getrokken is eerder een 
figuur een voor ieder aanvaardbaar object van verering dan 
bijv. in Nederland waar de sterke binding binnen vele 
groeperingen het sociale opsplitst en geen ruimte, geen 
speelruimte laat voor in dit opzicht nationale figuren;de 
massaliteit van dit verschijnsel zullen we hier de eerste 
tijden wel niet kunnen waarnemen.- dat de extase in be-. 
paalde groepen botgevierd zal worden staat nu reeds buiten 
twijfel. 
Ik geloof dat het de taak van ons is deze extase nauwlet-
tend te volgen, waar en hoe ze optreedt. Wie enigermate 
belezen riá in de geschiedenis van de middeleeuwen, weet 
dat extatische beleving aan de orde van de dag was. Deze 
extatische beleving had haar plaats binnen de door de 
ROomskatholieke kerk gesanctioneerde orde: extase en re-
ligie liggen dicht naast elkaar in de middeleeuwse maat-
schappij. Wie enigermate bekend is met de huidige opvat-
tingen, van godsdienstige zijde, die ten aanzien van 
jazzmuziek, moderne poëzie etc. zowel t.a.v.'de makers 
en de bewonderaars worden gehuldigd krijgt niet de indruk 
dat de godsdienstige organisaties deze extase met open 
armen zullen verwelkomen. Mocht dit in de.tgekomst wel 
het gei/al zijn dan lijkt me dit gevaar voor ons van min-
der betekenis dan het eventueel uitbuiten ervan door men- 

sen met duistere politieke bedoelingen. Dergelijke exta-tisch opgezweepte jongeren als knokploeg van dictatoriale 
politieke groepjes lijken mij geen prettig verschijnsel en 
ik zie het daarom als onze plicht dit verschijnsel in de 
gaten 'te houden en waar en zo dat mogelijk is op te van-
gen in-een door redelijkheid gekenschetste sfeer. 

K1ws. 
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Mededelingen:  

Onze tweede. penningmeesteresse Ans de Boer w.d.Berg 
is verhuisd van Hardinxveld naar Oranje Nassaustraat 

te Middelharnis. 

Haar girorekening blijft dnzelfde. 

Het gezelligheidsweekend op 14-15 februari georganisec:t 

door Amsterdam wordt gehouden in Ons Honk, Lage Vuurs-, 

Voor nadere mededelingen zie inliggend blad. 

rectificatie: de prijs is niet zoals vermeld op inlig• 

gend blad f. 3,75 maar f. 3,50. 
Reiskosten boven f. 7,50 worden vergoed. 

Wij verzoeken alle leden, vooral algemene, hun juistE 

adres door te geven. 

Algemene leden rechtstreeks aan Annechien Kok, 

Larixlaan 17, Nieuw Loosdrecht. 
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GESPREK VAN EEN ZOON'DIE NOOIT GEBOREN 

WERD WIT ZIJN VADER. 

Ik ben Jos. 

Je hebt niet de eer mij te kennen 
want ik besta niet. 
Ik ben die ik ben 

zonder veel basta en tierlantijntjes. 

Ik ben de geest die over de wateren zweeft. 
Ik ben de geest die onder de aarde huist. 

Ik,ben Jos, Jos is mijn naam. 

Mijn naam is Jos, zeggen alle Jèssen. 

Ik ben er fier op te werden gejost. 

Ik ben 	SOJ. 

Ik eet Stylo's zonder S 

Mijn hond heet 	ik heb helemaal geen hond, 

maar een kat. 

Wat? Een kater? Neen een Kat. 

Kattevlees is lekker zeggen ze:' Wie? 

Degenen die Jos heten. 

Waarom? Omdat zij altijd schoenzolen eten. 

Mergel-1 is er water. 'Naar? 

Over mijn beenderen. Hoe? Wat? 

Welke nalatigheid? 

Appelmoesbrij in oorbellen- 

Wat is dat? 
Wie dat eet wordt een Jos, zeggen alle Jossen. 

Waarom dan oorlog? 

Omdat er te veel Jossen zijn 
Maar, Ja. Er zijn immers geen katten meer. 

Iemand sprak van witte duiven 
Maar de Jossen eten geen palmtakken. 

De rest heeft geen zin meer. 

1. 



"Gebruik en misbruik van de psychologie." 

Onder deze titel verscheen kortgeleden een Nederlandse 
vertal:*_ng (in pocketvorm) van het boekje van H.J.Eysenck: 
"Uses and Abuses of Psychology." De schrijver is een 
goed voorbeeld van een empirist, een vertegenwoordiger 
van de wetenschappelijke methode dus die uit Engeland 
stamt en uitgaat van de ervaring. Eysenck probeert door 
wetenschappelijke strengheid tot goed gefundeerde con-
clusies te komen, waarbij hij zowel de meningen van psy-
chologen als van buitenstaanders aan een nauwkeurig on-
derzoek onderwerpt en teruggrijpt op verscheidene andere 
onderzoek:Ingen. Dit boek is ook voor uit-vakmensen zeer 
geschikt: het mist de volledigheid en gespecialiseerdheid 
van de "Vakkluif", slaar ook de vaagheid of de oppervlak-
kigheid die we in veel populaire boekjes kunnen vinden. 
Het kan een gezonder kijk op de psychologie geven dan 
vaak nu aanwezig is. Dat is belangrijk. Clemencean_ moet 
eens over de oorlog gezegd hebben, dat het, een te ern-
stige zaak is om aan de generaals over te laten. En dit 
geldt analoog voor de psychologie. Allerlei Vreemde denk-
?beelden erover zullen dan verdwijnen, en we kunnen dan 
elk ook de brieven van en aan Tante Geestje ( Lybertijn 
november 1958 ) beter op hun werkelijke waarde schatten. 
Eysenck behandelt de veelbesproken begrippen "Intelligen-
tie" en geestelijke vermogens en vertelt enkele belang-
wekkende zaken hierover. Hij wijdt bijvoorbeeld. een hoofd- 
stuk aan het vraagstuk of de nationale intelligentie lager 

wátdoordat o.a. de minder intelligenten meer kinderen krijgen, 
zoals vele beweren. De studies-en beroepskeuze passeert de 
revue. We krijgen een inzicht in het "testen", en hoe de 
test geijkt moet wdrden, opdat het gebruik ervan niet 
slechts een willekeurig misbruik is. Eysenck wijdt een in-
teressant deel aan het abnormale gedrag en aan de resulta-
ten van psycho-analyse. Het laatste deel van het boek be-
handelt de psychologische kant van de samenleving:dteric-
typen, nationale karakters, het anti-semitisme en de rela-
tie psychologie-politiek. 
Misschien mag ik naar aanleiding van het hoofdstukje "De 
psychologie van het anti-semitisme" nog een opmerking ma-
ken. Enige tijd geleden stond in de Lybertijn ( eind sep-
tember 1958) een stukje onder de titel "Gorredijk- een 
voorbeeld", over Gorredijk en de Joden en naar aanleiding 
van de Gorredijk- Israël-tentoonstelling. Dit stukje zal 
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waarschijnlijk vrij aardi " de HJG-mening ( voor zover- 
we daarvan mogen spreken weergeven over het anti-eri-
tieme, nl. dat het fout is en dat je slechts medeli ;der 
met die arme joden moet hebben. Het lijkt me, dat ze.'n 
weemoedig, zoetelig stukje wel goed leesbaar is, tar 
dat'we er geen zier verder mee door komen. Eysenck ver-
meldt een aantal onderzoekingen, die bij allerlei Mcn-
sen gedaan werden en hij probeert een verband te legger,. 
tussen het anti-semitisme en bijvoorbeeld bepaaldlekarnk-
terstructuren. Het lijkt me, dat we er misschien op de--
ze manier wel uit zullen komen. 
Waarschijnlijk zal er aok.op "gebruik en misbruik lu de 
psychologie" wel kritiek mogelijk zijn. Ik zal deze niet 
leveren, omdat ik er niet bevoegd toe ben en het mc 
hier ook weinig zinvol lijkt. Evenmin zal ik een oordeel 
over de vertaling geven. Lezing van het boek zal wel e-
nige. moeite kosten, omdat Eysenck op zoveel verschillen-
de onderwerpen vrij diep ingaat, maar voor belangstel-
lenden.die er moeite voor over hebben, kan ik dit boek-
je zeker aanbevelen. 

Dik van Kreveld 

H.J. lysenck 	"Uses and Abuses of Psychology" 
Pelicanbook f. 2,45 

H.J. Eysenck 	"Gebruik en misbruik van de psychologie" 
vertaling R.H. Houwink. 

Aulaboek 	f. 1;90 
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"ONZE" LITURGIE. 

De laatste maanden heeft - wat men sarcastisch zou kun-
nen noemen - de "liturgie" van de bijeenkomsten  van het 
Humanistische Verbond nogal enige aandacht in de kringen 
van het Verbond gehad. Die aandacht wordt voor een goed 
deel gevoed door de bezorgdheid over het wegblijven van 
zo vele leden van de bijeenkomsten. 
In de eerste plaats verscheen een rapport met als titel: 
"De plaats van het zgn. culturele werk in het Humanis-
tisch Verbond". Vele lezingen, wordt in dit rapport ge-
zegd, doen enkel een beroep op het verstand, vaak álagen 
de sprekers er niet in om iets van de bezielende kracht 
Van het humanisme op te roepen. Veel toehoorders ( en 
wegblijvers) voelen zich door de vrijwel uitsluitend ve-
standelijke vcrm tekort gedaan. Het rapport rccmt dan 
drie vormen van toespraken: 
1. de toespraak van max. 30 minuten met omlijsting van 

bij die toespraak aansluitende muziek en voordracht; 
2. de geillustreerde toespraak (waarbij de lezing omlijst' 

én onderbroken wordt door kunstzinnige bijdragen van 
velerlei aard); 

3, het bezinningsprogramma, bestaande uit voordracht, mu-
ziek en zang, gewijd aan één thema, met niet meer dan 
verbindende tekst. 

Daarnaast is een groot deel van het sept.-okt. nimmer van 
KADER (orgaan voor functionarissen van het H.V.) aan de 
vorm van de bijeenkomsten gewijd. Ook daar wordt het al-
leen maar beschouwelijk zijn van de lezingen afgewezen a15, 
een te gebrekkige benadering van het levende humanisme. 
Voorts wordt er een indruk gegeven van de vorm van de bij-
eenkomsten van de American Ethical Union. Deze kennen de 
muzikale omlijsting (op orgel, piano •f mechanisch voort-
gebracht) én de samenzang en worden meestal gevolgd door 
een gezellig samenzijn. Tenslotte komt er een verslag van 
een bijeenkomst van geest. raadslieden op de Ark in voor 
waarvan het meest opmerkelijke is dat er gezaáelijk een 
lied gezongen werd: "Er klinkt eenlied vanuit verbonden-
heid". 

Waarom dit alles nu op te sommen? Omdat dit ons zo nauw 
raakt, nu al als in-naam-leden, later wellicht als in-
daad-leden. Tevens omdat ook in de HJG dit onderwerp al 
enkele malen onderwerp van heftige woordenwisseling is 



-geweeat.:En tenslottel als we bezWaten.hebben tege'_ de-
ze vormgeving kunnen-we.ze be'ber nu op 'tafel brengri:». 
is.dezevormgev,i.ng overIuttele jaren een algemeen aanL 
Vaard goed dan zal het wel Vergeefse moeite zijn tem 
uit te bannen . 
Maar heb ik dán bezwaren tegen deze vormgeving ? Ten 
dele nee, maar evenzeer ter dele ja. 

'- Dát het op;een bijeéhkomst naar voren te brengen onder,. 
werp . niet enkel'. door een lezing,. maar ook dóor muziek, 
door voordracht gestalte krijgt:. wie zal er bezwaar • 
tegen_hebben? Maar ik heb wel bezwaren tegen het gaan 
invoeren van vormen die enerzijds onverenigbaar zijn 
met de grondslagen van de humanistische gedachtenwerelè 
en de anderzijds.-niet passen in deze tijd. 
Za lijkt mij de samenzang onverenigbaar met de grond-
slagen van de humanistische gedachtenwereld..Samensang; 
dient om een gevoel van verbondenheid op.te roepen  
Maar het is een verbondenheid van twijfelachtig alloi 
omdat het er op lijkt dat de beleving, zeg maar'liever. 
bedwelmingr  die er uitgaat van het samen zingen- vatr2 
zo strekkingsvolle" liederen, voert naar het aanvaarden 
van de enige waarheid en tevens naar het oproepen van;: 
de wil om, met welke middelen dan ook,..te:. strijden 17.3'6X 
het in-een zo groot mogelijke-kring aanvaarden van die 
waarheid.. De waarheid wordt "erin gezongen". 
Wat blijft er dan nog over van: "het humanisme eist' de 
voortdurende bereidheid zich indenken endoen-redeilj 
te verantwoorden"? De twijfel verdwijnt: wij hebben het 
gevonden: 
En de enkelingriet -zin'eigengedachtewereld,tot nu 
toe hét bolwerk van de humaniattache.ideel. wórdt opge--
nomen in de zingende troep niet de gedachten. van die 
enkele mens zijn bovenal waard gehoord te worden: de 
ene, ware gedachte klinke 1 Maar misschien is dat het 
juist waar velen naar verlangen. 
Evenzeer lijkt mij de samenzang verwerpelijk om de tal-
loze mogelijkheden tot walgelijk. gezwijmel die erin 
sloten liggen. Het in KADER staande vers is daar al eer 
treffend voorbeeld-van - ik citeer, maar weet eigenlijk 
niet te kiezen — :"Een frisse wind waait door de nevel 
heen 	Die wijder zich belet" en "Een ruimer zicht •p 
al wat wacht Waarmee de mens zich meet en kracht 
Omdat de vrijheid lacht" 
Er is tenslotte nog meer. 



De samenzang van dergelijke sentimentele, rhetorische, 
"valse" liederen - tot nu toe enig voorwerp van mijn 
kritiek - is, met het alleen, maar op zondagmorgen " be-
zinnen", niet het einde van de "liturgie-omwenteling" 
maar het begin, het uiterst verwerpelijke begin van een 
nog:sterker te bestrijden ontwikkeling. Een ontwikkeling 
die, via de minuut stilte vóór het binnentreden van de 
zaal, voert naar een. liturgie van gewijd brood., stil-
brandende - kaarsen iri flonkerende nissen (om-van 'altaren 
maar niet te spreken)' en langzaam schrijdende Purper-ge-
mijterde bediénaeh in goud-bestikte mantels. . 
En werkelijk, voor het zover is,-zal er een nieuw Oud 
H.V. zijn opgericht. 

Wijnand Thomes. 

14++~+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Persbericht 

Ook in 'het komende jaar kan het MUseum weer veertig maal 
bij u thuis komen, als u inschrijft op de radiocursus 
Openbaar Kunstbezit. Werken van o.a. Ruijsdael, Picasso, 
Cgsanna, TerborEh, Kees van Dongen e.a. toegelicht. door 
deskundigen, die eerst te horen zijn via de radialen 
waarvan u later de gedrukte tekst ontvangt. 

Inschrijving door middel van storting van f. 9t75 op 
postrekening 1665'van Openbaar Kunstbezit te Amsterdam.  
Met vermelding : voor cursus 1959. 

STICHTING OPENBAAR KUNSTBEZIT 



G-  I F E N 	T -E. GENGIF 

Het onderste uit Wim Kan. 

Zoals te verwachten was waren de reacties op het oude-

jaarsavondoptreden van Wim Kan bejubelend en inderdaad 

kan schrijver dezes ook zijn waardering wel uitspreken 

- onder enig voorbehoud. Wim Kan is op het moment de 

beste politieke conferencier. Ik geloof dat daarmee 

.),c)k al. wel enige critiek is uitgeoefend; op het moment 

is Kan de beste; het impliceert dat beter-dan-Kan mzge-

lijk is. We ::::=en Kan na een aantal schouwburgbezoeker . 

en radioaudities; we weten uit welke hoek zijn geluid 

komt sedert hij bij ieder:optreden zijn standpunt her- 

haalt. Daarbij kwam 	maal nog dat er in zijn con 

f(Srence stukjes oud-programma waren, 'zodat zijn t3kort 

eens te meer de ;.:-.i.ndacht vroeg. 

Kan heeft in een persinterview verklaart dat het ruwe 

materiaal van zijn conference geleverd wordt door de 

headlines van de kranten. Dit is begrijpelijk; uiteinde.. 

lijk verdient Kan in het cabaret zijn brood en verstaan- 

baarheid gaat hem boven alles; om der wille van de ver- , 
staanbaarheid ontkomt hij niet geffiakkelijk aan het ge-

bruik van leuzen en slagzinnen; daarbij komt dan nog da.  
nu  hij eenmaal in een bepaalde hoek zit aan de verwach-

tingen van het daaraan gewende publiek moet tegemoetko-

men. Hij vervalt derhalve wetmatig in herhalingen en he 

weinig genuanceerde. Als men bedenkt dat dat het lot int 

van de meeste cabarettiers, dan kan men Kan alleszins 

loven, omdat het hem zo nu en dan to,' gelukte een hum:: 
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rist te zijn met oog voor het subtiele en genuanceerde. 

De wijze waarop Kan. minister Staf op de korrel nam is on-

verbeterlijk, maar daarin schuilt ook reeds zijn tekort. 

Niet zozeer in de persiflage-op-zichzelf, als wel in het 

ontbreken van de bespotting van zichzelf en zijn (eventu-

eel) politieke medestanders ( waartoe men, afgaand op de 

reacties uit die kringen, door Kan nooit afgewezen, de 

lezers van de Nieuwe Stem, De groene en de Derde weg kan 

rekenen). Natuurlijk geeft hij zo nu en dan wel een 

schimpscheut weg over hen die hij toch min cf meer tot 

ziSn'vrienden' rekent, maar deze vrienden zijn dan zoals 

bijv. de VARA en de heer Drees toch ook wel weer gelieerd 

mpt zijn politieke tegenstanders ic. de heer Staf, onder 

wie de bewapening resorteert. Het tekort van Wim Kan is 

dat hij te weinig zichzelf relativeert: om precies te 

zijn dat hij zijn opinie over wereldeenheid, broederschap 

van alle mensen, weg-met-de-atoombom op zijn tijd niet -11.91 

even belachelijk kan zien als de mening van zijn tegen-
standers. Men houde mij te goede: een algehele afkeuring 

van  Wim Kan is even onjuist als een bejubeling-zonder-

meer. Bij gebrek aan betere cabarettiers kan men aan het 

grote publiek beter de bejubeling voorhouden dan afkeuring 

onder ons, gering aantal lezers van de Libertijn, mogen 

gerust enige critische  notities gemaakt worden. 

Ilws. 

XXXXXXXXXXXXX 



Briefmonoloog  tot leentje   

Wanneer ik binnen een paar jaar met een voet reeds in he~ 
graf sta en met de andere op een "bananenschil" zal  ik 
misschien eens mijn gal tegen de rotte samenleving neem 
pennen. Doe ik het nu, dan vrees ik dat £0.4 boek te Q.  
beheerst en te jeugdig zou zijn en door de .kritici te -
licht beVonden. Ik loop niet gaarne ontgoochelingen op, 
maar toch is mijn leven niet veel meer dan een aaneen-
schakeling van desillusies. 
Jij bent het enige lichtpunt. Het. weinige geluk en de 
povere tevrédenheid die in mij schuilen heb ik voor mij-

.7-Z:elf moeten veroveren. Het is hard altijd even eenzaam 
in de stroom van het leen te staan. Het geeft je een 
mottige gewaarwording de modderige grond van het leven 
onder je voeten te voelen wegebben. inin geestelijke 
eyenwicht moet ik dagelijks zoeken tussen. mijn verlan-
gens en mijn beperkingen. Hoe zei die Chinees het ook 
weer: ": Pijn ddet een mens nadenken,' nadenken brengt 
wijsheid, wijsheid maakt het leven dragelijk." 
De eenvoudige Jan die binnen een paar jaar:in een door 
de kanker doorvreten lichaam zal steken, zal maar een 
hopeloos wezen zijn. Waarom ben ik feitelijk geboren? 
Om je leven te vergallen? Om-andere mensen het leven te 
ontnemen in een zoveelste oorlog. Om op» dertenen te  tra».-
pen van mijn medemensen? Of is het omdat, er ergens een 
meisje geboren was, jij, dat aan mij iets zou hebben dat 
aan geluk,. liefde, vreugde zou grenzen?' Ik-weet het nier 
Alles wat ik weet is, .dat erergens:in mij een kankerbot 
aan het woekeren is, en dat ik weeral, eens te meer, EC 
maar, het slachtoffer ben. Ik klaag niet veel, niet 
graag. Ik konStateer alleen. Feiten zijn feiten. Kanker 
is kanker eigeN)rkoudheid.-Iiiefde is liefde en geen rozei-
geur in parfumflesjes of twee lichamen'ineen bed. 
Sommige mensen denken met "God" geen uitzichtloos leven 
te vullen. Ik kan dat niet. Misschien kUnje het begrij-
pen, maar af en toe hecht ik zelfs aan mijn leven niet 
meer. Wierook en sermoenen zijn lieve'2aken. Maar daar 
reef je niet van. Een dode mflls is een lijk, niet meer, • 
niet minder. Kanker komt ook zeker van die God? Moet ik 
_er hem dankbaar voor zijn? -Ik ben niet verbitterd op je 
God, op niemand. Ik heb een -eigen filosofie: de fil~' 
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fie der stoicijnen. Leven is een kunst. Misschien' wil 
je later geen zieke huwen? Het huwelijk is toch maar 
een draad over een brede kloof en niet alle mensen 
zijn koorddansers. Ik leef niet graag van een mythe. 
Ik tracht een goed mens te zijn. Het is niet makkelijk. 
Eerder moeilijk. Ik heb evenwel, als alle humanisten, 
goede moed en al zie ik soms het leven zwart in, ik 
klamp me vast aan de uitwaaiende vlam van mijn leven 
en leef in een wereld tussen droom en werkelijkheid, 
los van iedereen, als ben individuele mens. Toch voel 
ik,duidelijk eenneiging naar jou, naar de twee-een-
heid van twee personen: Leentje en het kleine "monster" 
dat ik ben. De laatste weken zie ik de dingen in een 
ander licht. Zaken die me vroeger hoogstbelangrijk 
schenen, komen me nu waardeloos voor. Ik betrap me er 
op :dat ik drie boeken over kanker heb gekocht.. Ik 
denk na over de dood, over de reden en de zin-van mijn 
bestaan. Jij bent het centraal punt van mijn uitdei-
nend denken. Een lichtgevend beeld, een fluwelen stem, 
een warm lichaam, een doorschijnende huid, een zedige 
naaktheid. Ik voel geen pijn, alleen ben ik soms moe 
en heb ik koorts. Ik wil geen pijn. Ik wil ook geen 
versieringen .aan de muur. Naakte muren wil ik zien. 
Zo moet een kist zijn denk ik dan. Eens heb ik geweend. 
Nu niet meer. Droefheid is verkeerd begrepen vreugde. 
Wat is vreugde? Wat is leven en wat is dood? Weer moet 
ik het bij vraagtekens laten. Ik weet wat zweetvoeten 
zijn, hoe je met een fiets rijdt en dat je moet eten 
om te leven. Soms heb ik hoofdpijn en toch kan ik het 
"geluk" aanvoelen, als ik stil op een stoel zit en naar 
muziek luister, liefst opera. Misschien is het de on-
rust die er meestal in vertolkt ligt. Ik zou ook eens 
eenfilm willen maken; ik zou het tot roerloos-gestolde 
geluk filmen, geen romantiek, dát maakt een mens ziek. 
Ziek ben ik niet. Nee, ik ga stilaan kapot. Of is ziek 
zijn kapot gaan? Ik stel me soms aan als een ruig ie-
mand: het spijt me. Ruwe krampachtigheid is het gevolg 
van geconcentreerd denken en het wezelijk zijn van de 
mens. 
Tweemaal ben ik aan een boek begonnen. Tweemaal heb ik 
moedeloos eenlucifer er aan gezet. 
Het- kan toch niemand interesseren te lezen hoe iemand 
ten onder gaat. Voor mij bestaat er geen slechtheid en 
geen gdedheid, alleen eigenwijsheid. Misschien had ik 
je llt1 alles niet moeten schrijven, maar ik verkoop 
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niet graag appelen voor citroenen. :Vooral niet aai jo': 
Ik wil leven als .een mol: onopgemerkt 	een zwam-; zol.-
der.omslag, zonder menselijk opzicht.. Ik heb een L3kel 
aan belangrijk-doende kreaturen en niooigevormde sroe-
vende athleten met fijne manieren en onberispelijke. 
klederen en zo. Misschien koop ik eens klompen..-Zomaa:', 
Ik wil gaarne gelukkig zijn en jou gelukkig maken.  
Ik doe altijd mijn best. Wat anderul in mij zien laat 
mij koud. Als jij me eens inde steek zult laten, zal 
ik de-.kraag van mijn overjas opzetten en mijn gemoeds-
dell',  dichtslaan met nog grotere ruwheid. Ik kan geen 
bloed zien. Eens zal ik sterven: stil en alleen. Ik 
weet het. Ik zal een kerstliedje zingen en tranen zul-
len op het bed neerdruppen. Ik leef zo graag. Het ge-
zelschap van de dood is mij om het even. Ik zal meer 
leren lachen. De tijd is mild. De dood ook. De nacht 
komt gauw genoeg. 

Jean-André Lemey 



Proficiat, Heer hips 

In de tweede helft van november ontvingen We via een nog-- 
al lange omweg een schrijven van 'de legeraalmoezenier, de 

-luitenant kolonel P.C. Groenendijk met het verzoek om het 
gedicht Geurnica van Bill Venema te mogen afdrukken in 
het door de Rooms-Katholieke geestelijke verzorging uit-
gegevenG-3, de Goede Geest Gemeenschap,'voor (het geed-
telijk heil van) de Nederlandse .soldaat. De brief werd 
bevestigend beantwoord. 
Deze - brief was gedateerd 5-11-'58 	 
Bijste naam Groenendijk ging ons ergens een lichtje bran-
den; maar het was niet mogelijk deze naam in het juiste 
_verband té trekken; door een toevalligheid kregen we ech-
ter een oude Vx:ijdenker in handen (die van 15-11-58) waar-
in we het volgende citaat uit het Nieuw Utrechts' Dagblad 
aantroffen,. met. de naam Groenendijk 	de verloren zoon 
weer thuis-. 
'Het rationalistisch humanisme kan geen geestelijke 'ver-
zorging uitoefenen, omdat hier slechts. pedagogische, psy-
chologische en sociale waarden aanvaard worden; het ge-
sloten religieus humanisme acht de relatie met een per-
soonlijke God onmogelijk; maar het open religieus huma-
nisme zet de mens op de weg naar het vertrouwen in de zin-
van het leven en zegt:'Ik weet,(nog) niet pf er een God 
is', dit kan een winst betekenen. Aan een geestelijke 
verzorging op deze basis zou aalmoezenier Groenendijk 
zijn steun niet onthOadent. 
De heer lijps, van het Humanistisch Thuisfront schreef in 
Mens en Wereld: 
'Ik mag hier mededelen dat deze samenwerking uit niets 
anders bestaat dan uit een prettige verhouding 	 , 
dominees en Aalmoezeniers met wie ik door mijn werk 'te 1:0*-  
ken krijg.' 
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DE KERKELIJKEN 
zorgen voor hun wezen 
door het instandhouden 
van weeshuizen enz. 

BUITEN-KERKELIJKEN 
zorgen voor hun wezen 
door zich aan te 
sluiten bij 

DE WEZENKAS 
vereniging tot opvoeding,  en 
verzorging van wezen op 
Humanistische grondslag. 

* 

Vraagt inlichtingen omtrent het 
lidmaatschap bij de secretaris, 
J. Yssennagger, 
Stadionkade 158, 
Amsterdam-Z. 

brengen is: recente 
feiten en gebeur- 

tenissen zo snel en zo getrouw mogelijk 
weergeven. 

Nieuwsberichten moeten, alvoren te wor-
den gepubliceerd, allereerst op hun juist-
heid worden getoetst. Vervolgens moeten 
ze worden ontdaan van bijkomstigheden, 
die niet terzake dienen en die begripsver-
warring kunnen bevorderen. 

Om het eigenlijke nieuws op de juiste 
waarde te schatten, is het nodig ook de 
achtergrond te kennen. Een goed nieuws-
orgaan geeft dus ook daarvan een zo zui-
ver 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, journalis-
tiek geschoold, kan een krant maken, die 
aan bovengestelde eisen voldoet. De N.R.C. 
met zijn merendeels academisch gevorm-
de deskundige redacteuren, die als jour-
nalist hun sporen hebben verdiend, onaf-
hankelijk zijn van commerciële of poli-
tieke invloeden, streeft voortdurend naar 
het summum van betrouwbaarheid, zowel 
in haar nieuwsberichtgeving als in ver-
dere 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, zbnder dat U dat enige ver-
plichting oplegt. Schrijft U even een 
kaartje of telefoneert U met de 

NIEUWE ROTTERDAMSE COURANT 

POSTBUS 824 ROTTERDAM TELEF. 111.000 
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