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"De te,,7enstelling Oost West is niet essent;ieel, maAr 
veri:-. 7 niettemin ons~ allemaal" 

(Ilja Ehrenburg) 

Tjet , (5e wereldjewgfestival is achter J.e rug en ook d 
Nederlandse pers heeft hier aandacht aan besteed, zij 
het niet veel. 
Dat er-niet veel over geschreven is stemt overeen me-'; 
de politiek van de regering, die deelneming over het 
algemeen heeft tegengegaan.En het stemt ook overeen 
met de e1,7emene. mentaliteit in ons land, een mentali-
teit die zich manifesteerde in persoonlijke druk op 
adspirant-deelnemers, soms werd er zelfs met ontslag 
gedreigd. 

Toch blijft het de moeite waard om de ingezonden stuk-
ken in de dive::so kranten eens nader te bestuderen. 
Niet, dat men zo bizonder veel leert over toestanden 
in Rusland, maar wel over de mentaliteit van de schrij-
vers der stukken en .... de mentaliteit van een groot 
deel van ons volk, dat al die nonsens gewoon slit. 
Zeer duidelijk is het ons geworden, dat de instelling 
van de reiziger vrijwel bepalend was voor wat hij wa2rnam. 
De communist zal gestijfd zijn in zijn mening, dat alles 
daar goed is. De anti-communist heeft zich zelf nog 
eens bewezen, dat er een ware terreur heerst. 
Dat de instelling zo belangrijk is is overigens gemak-
kelijk  -1,9n te tonen. 
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Hoevelen van ons sullen een preek of een mis kunnen: 
waarderen. Wie zet er niet dadelk.deeradio af als de 

of de K.R.O. met een. spreker  ert~r  staat. 
En toch is dit te betreuren. 'AIS-weproberen te veitn-. 
len wat zij zeggen dan blijkt vaak ecn grote overeen- 
komst met onze eigen mening. 	 • 
En ik geloof, dat we juist als humanisten moeten pro-
beren de ander te verstaan. 
Als het echter gaat om tegenstellingen Oost West, dan 
ontbreekt bij voorbaat al ieder wederzijds vertrouwen. 
Bij voorbaat wordt aangenomen, dat de tegenstander (ik 
kan niet meer van ander spreken) opzettelijk misleidt 
en bedriegt, .Doet de eigen partij iets fout, dan wordt 
dit maar al te gemakkelijk vergoeilij.!et. 
En toch, laten we maar met een klasSiek voorbeeld komen-
Zit iemand wat vast op de centen, dan zeggen we meteen 
"Hij is gierig' Betreft het ons zelf, dan zeggen we. "Ik 
ben zuinig' of "Ik ben spaarzaam' 
De veel te grote plaats, die het wantrouwen inneemt is 
mede voor een groot deel te wijten aan de zeer eenzijdige 
voorlichting van vrijwel de gehele Westerse pers. 
Ik geloof, dat wanneer we Rusland beoordelen, Rusland 
er recht op heeft, dat dit niet alleen op grond van 
vergelijking met tiet eigen goede land gebeurt. Zeker 
moeten we ook vergelijken in de tijd. Ik geloof, dat zon-
der kennis van de historie van_ het land geen eerlijke 
mening gevormd kan worden_ 

Het festival is nu achter de rug en het spijt ons ont-
zettend, dat we niet voor de tijd deze ontmoeting hebben 
kunnen aankondigen in de Libertijn. Het gevolg van de 
persvoorlichting is geweest, dat alleen de communisten 
vroegtijdig op de hoogte waren en dat zij het merendeel • 
der deelnemers uitmaakten. 
Daardoor is een unieke kans op persoonlijk kontakt voor-
bijgegaan. 

Even wil ik nog ingaan op het bezwaar, dat velen uiten 
nl.: "Wij willen niet naar dit festival, omdat de Russen 
Hongaarse vrijheidsstrijders hebben gedood" 
In de eerste plats moeten we ons afvragen, of de be-
doeling door de Russen doorzien zou worden. 
De medewerkster ván het Barooi merkt op dat de enige 
manier om het hen te laten weten is, het hen te zeggen. 
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Ik zou me overigens goed kunnen voorstellen, dat de al-
dus ingelichte Rus ons wat glazig aan zou kijken. , 
Hij zou zich misschien best het _nederlandse optreden .  
op Celebes; hot Franse optreden op Madagascar, in E-
gypte en in r,roord-Af-rika; het Engelse optreden in Ke-
nia, in Egypte en op Cyprus ku-nen herinneren. 

Ik zou willen eindigen met de woorden die Ilja Ehren-
burg sprak in Moskou: 'De tegenstelling Oost West is 
niet essentieel, maar vergiftigt niettemin ons alle-
maal 
En het is tegen deze ver,--iftiingspoingen van Oost, 
zowel als van West dat w-:Q willen protesteren. 

Redaktie 

Festivalpotpourri uit de Nederlandse pers.  

Het 6e wereldjeugdfestival is achter de rug en ook 
de Nederlandse pers is hieraan enige . aandacht besteed. 

In de Groene Amserdammer van 24 augustus lazen wij ee-,1. 
artikel van.  Viruly "Probleemrijke reis 	naar leskou" _ 
De eenzijdigheid van de communist of de door zijn tegen-
zin verblinde anti-communist was aan dit artikel vremá. 
Het ve-gende citaat willen we U niet onthou.en: 

• "Rusland is niet alleen zwart of wit - tenminste 
niet in zomer. Wie er echter geweest is, merkt, dat 
(en men zegt speciaal in f-federland) de mensen er alleen 
in termen van hetzij zwart, hetzij wit over willen horen. 
De reiziger" die een 91/2  zóli willen geven voor Regie, 
eer 5/2 voor Muzikaliteit en Gastvrijheid, en een  8-1-
voor Energie kan hiervan alleen getuigen in bladen, die 
per sá niet willen drukken , dat hij maar een 2 voor 
Persvrijheid, een 3 voor Vrouwenarbeid,  oe .-4 voor Wo-
nen of Schildren of Beeldhouwen zou willen uitreiken, 
en omgekeerd. 
alleen al het feit, van het willen-gaan naar Rusland 
maakt de mensen al of veel te boos of veel te -hartelijk. 
-Jatuu7:1ijk zijn er ,,Truwzaam vrheidsstrijders vermoord in 
Eongnrije - maar moet' een mens blijven wegblijven van Pa-
:.ijs, Londen of Zandvoort vanwege gedode vrijheidsstrij-
iers in .klgierá, Cyprus of op Celebes? 
goeten, omdat de Staten de mensen gruwelijke dingen 
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plegen aan te doen, de mensen elkaar blijven ontwijken? 

Vragen von dommer retoriek zijn er zelden gesteld. 7a- 
- tuurlijk moet een mens verstandiger zijn staat en-doen, 

wat zinvol is. En in het tijdperk van potenti-ála poli-
tieke massamoord met de nu eindelijk zo. doeltreffend 
geworden atoombommen kan er bezwaarlijk iets zinvollers 
zijn, dan volgehouden pogingen tot reizen met open ogen,," 

Overigens heeft het stuk niet alleen onze belangstelling 
getrokken, maar ook die van het Vrije Volk. 
Uit een nogal kwalijkriekend stukje "Kwalijk nemen" 
ren wij het volgende, 

"De heer Viruly weet wel, dat zijn reis niet bij ieder-
een in de smaak is gevallen. Daarom verdedigt h zich 
als volgt: - =atuurlijk zijn er (e'ruwzael vrijheidsstrijders 
verword_,... (zie verder hierboven).— -Iatuurlijk moet 
de mens verst=diger zijn dan zijn staat en doen wat zin-
vol is. - 
Het V.V. vertelt verder: "Deze verdediging is niet doel-
treffend. Het gaat niet om de vraag of .iet zinvol is in 
Rusland rond te reizen. Dat heeft de heer Viruly m-uwe-
lijks gedaan.  -let gaat om de vraag of het zinvol ie in 
de zomer van 1957 de rast te zijn van een regering, die 
nog in het najaar van 1956 Hongaarse vrijheidsstrijders 
heeft doen doden en daarmee tot op do huidige dag loor 
middel van he.ar zetbaas Kad5.r doorg-at Dat is namelijk 
wat de heer Viruly heeft gedaan. 
riet dat hij Koskou bezoekt, maar dat hij aan een door de 
communistische regering, opozette show wet-lr de onop-
rechtheid duimdik opligt, meedoet, wordt hem kwalijk ge-
nomen_ Dat heeft 'Iet de vraag of pesoonliik kontakt 
tussen Oost en /1,est nut hee.ft niets to maken. " 

Het moet ons van het hart, dat dit stuk op ergerlijke 
wijze uit zijn verband is gerukt. In de eerste plaats is 
ons nergens uit gebleken, dat Viruly zich verdedigde. 
Dit wordt gemakkelijkheidshalve maar a:-regenomen door 
het Vrije Volk. 
Het Vrije Volk zou ons nok me-r kunnen vertellen, namelijk 
waar zij het _recht vandaan haalt iemands vakantiebeste- 
dinf--  kwalijk te nemen. 

In het Parool lazen we, dat de communistische deelnemers 
en e sympathisanten gedurende maanden voor het festi- 
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val cursussen gekregen hebben in het vertellen van leu- 
gens over Nederland. 
(Dit lijkt ons sterk - red.). 

In de diverse verslgen kwam.tot uiting, dat de kleding 
der Russen er onverzorgden armoedig uitzag. 
In dezen geeft de Waarheid opheldering (27 aug.): 

"Vraag waarom' de meeste mensen er bijlopen in kledin., 
die ons niet zou bevallen, terwijl in de winkels kleren 
liggen, die ons aanstaan. 
- We kregen een voor ons ondenkbaar antwoord. 
- Dat is niet zo belangrijk voor ons. 
- Niet belangrijk? 
- Kijk, vóór -de oorlog hebben we vrijwel geen aandacht 
besteed aan onze lichte industrie. Maar wat we er aan 
hebben gedaan is nog te veel geweest. Hadden we alles 
op zware industrie gegooid, wa-,.rschijnlijk hadden we Hit-
lers troepen nooit zover ons land hoeven laten binnen-
dringen en er was minder vernield. Dan zouden we nu 
allemaal in mooie kleren hebben gelopen. 
Onze eerste zorg is nu de zware industrie op te bouwen, 
zodat nooit weer iemand over onze grenzen kan komen. 
Pas dan zullen we naar de kleren gaan kijken.' 
(Op deze geniale verklaring zouden wij nooit gekomen 
zijn. Wij staan niet voor de Waarheid in. - red.). 

Laten we nog even een citaat volgen uit een artikel van 
de heer Rinto Alwi, redacteur van het Indonesische 
blad Merdeka (7.T1.C. 22 aug.) 

"In de trein tussen Brest - het Russische stadje 
aan de Poolse grens - en Moskou geeft het landschap 
dadelijk al een indruk van een grauwe, kleurloze ar-
moede en haveloosheid. En dit niet alleen in ver7elij-_ 
king met West-Europese landen, maar vooral ook met het 
armoedige, maar zonninge Indonesië. 
Deze indruk krijgt men nu in het hartje van de zomer, 
maar als men aan de winter denkt, beseft men dat er in 
de hutten en do krotten van de armoedige dorpen over-
al langs de spoorlijn, nauwelijks sprake kan zijn van een 
menswanidig bestaan." 

In de N.R.C. van 27 augustus vinden we een reaktie op 
dit stuk van een TJederlandse student-deelnemer. 
Deze stelt zijn zienswijze van niet-communist tegenover 
die van de heer Rinto Alwi, als Indonesisch anti-com- 
munist. 	 5 
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"Kenmerkend voor deze(anti-communist - red.) is, 
dat hij zijn indrukken opdoet tegen de achtergrond van 
het eigen goede land, terwijl de tweede (niet-communist 
- red.) probeert de dingen in hun eigen verhoudingen 
te zien. Zo was het mogelijk, dat de heer Alwi al uit 
het treinraampje 'grauwe, kleurloze armoede en have, 
loosheid" zag, en sprak van "hutten en krotten van de 
armoedige dorpen", terwijl bij mij het Russische landschap 
met zijn vele berken, rote korenvelden en onontgonnen 
vlakten de indruk achterliet van iets lichts, iets 
opene, hoewel aangelaakt door een zeecm van melancholie. 
Met de 'hutten en krotten bedoelt te heer Alwi met wat 
ik als eenvoudige houten en lemen hutten zou willen be-
schrijven (Intussen blijken deze hutten een betere be-
scherming te bieden tegen de koude, dan de moderne 
stenen flats). • 
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FESTIVAL TE MOSKOU 

Wanneer ik enige indrukken geef van het jeugdfestival 
te Moskou,  dar  doe ik dat zonder ondetekenina'. De 
I;.R.C.-redaktie mag dan wel schrjjven:'2....., wij vinden 
het jammer, dat de Westelijke regering yen deelneming er 
aan hebben getracht tegen te gaan" , maar met deze me-
ning staat deze krant vrijwel alleen. 
Bovendien zijn het niet de regeringen, die de festival-
deelnemers de meeste moeilijkheden in de weg hebben ge- 
led. 	is in hoofdzaak het "particulier initiatief" 
van vele Ilederlanders, dat de moeilkheden veroorzaak-
'te.. Van allerlei kanten zijn de festivalgangers onder 
druk gezet. En met succes vaak. Diverse mensen is te 
verstaan gegeven;  dat ze met hun baantje speelden, als 
r,.e zouden gaan. De kritiek op het festival van bepaal-
de lieden zelf ook aanhangers van een autoritaire le-
vensbeschouwing, die hun volgelingen eveneens vanaf de 
kleuterschool tot en met de universiteit en door mid-
del van hun eigen partij pers en vakbeweging trachten 
te isoleren van delandersdenkenden", zal ik hier naar 
buiten beschouwing laten. 
De isolering van een groep Oost-Europeanen is nu veer-
tien dagen verbroken geweest en ik ben blij, dat ik ak-
tief heb kunnen deelnemen aan het "trachten!" opruimen 
van allerlei waandenkbeelden over het Westen. 

6 



Hierbij waren de discussies over welvaartspeil en ar-
beidsvoorwaarden wel interessant, maar ze liepen veel- 
al dood 	het gezegde: "Veertig jaar geleden was hier 
alles veel en veel slechter". En ik heb geen reden, om 
daaraan te twijvelen. De Russen eten (gezien de hoeveel-
heden, die ze naar binnen werken, is het woord "vreten-' 
beter op zijn plaats) er goed van. 
Luxe-artikelen worden meer en meer geproduceerd, maar 
daar staat dan weer tegenover, dat de kleding en het 
schoeisel enorm duur zijn en de woningnood groot is. 
Misschien is dit anders als men zegt "Vijftig jaar ge-
leden.....". 
Over kwesties betreffende geestelijke vrijheid en de cul-
tuur heb ik onder andere een paar uur gedi;3cusieerd 
met een Bulgaars student in de filosofie_ Hij vertelde 
mij, dat de buitenlandse (= Westerse) boeken en tijd-
schriften alleen met speciale toestemming gelezen mo-. 
gen worden. Hij kon dat, omdat hij student was. Deze 1)k-
tuur wordt niet op ruime schaal geïmporteerd, omdat dat 
deviezen kost (!). 
Boelen worden wel vertaald, maar dan voorzien van voe';--
noten in marxistische geest. Heel spitsvondig merkte 
hij op, dat je die kon overslaan, waarop ik de mogelijk:-
heid opperde, dat er wel eens passages uit het boek 
zouden kunnen worden weggelaten. Overigens was hij van 
mening, dat vrijheid slechts aan een kleine groep toe-
gestaan kon worden en dat de Westerse cultuur dekadent 
is. Zullen toestanden en meningen van dit sa-ort ook 
verdwenen zijn als men zal zegp:en;"Vijftig jaar geleden 

."? In Polen is men nu al begonnen met een "libe-
ralisatie". De padvinderij is vorig jaar weer opge- 
richt en de leiders van deze beweging geven geen les 
meer in ideologie. Studenten zijn vorige maand op studi)-
reis in West-Europa geweest en niet-communistische 
buitenlandse kranten worden weer geïmporteerd. 
Die straatarme Violen blijken dus wél deviezen hiervoor 
te hebben. 
Ik hoop, dat de Sovjet-Unie en andere communistische 
landen dit goede Poolse voorbeeld spoedig zullen na-
volgen. 
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WAARSCHUWING  

Ons is ter ore gekomen dat een jongeman, die op uit-
nodiging var een regering achter het "IJzeren Gordijn" 
een groepsreis meemaakte, na zijn terugkeer werd be-
zocht  door een heer van de B.V.D.(= Binnenlandse 
Veiligheisdienst of de Contra-spionage), die: 

1) op de hoogte bleek van de namen, adressen en 
vele verdere bizonderheden van vrijwel alle deel-
nemers aan deze reis; 

2) graag wilde weten, wie er blijk had gegeven var  
duidelijke - sympathiën voor het communisme; 

3) de betreffende jongeman suggereerde, dat hij zijn 
relaties met communistische personen zou gebrui-
ken om 1.e, bezoekende heer en de achter hem stnan-
de organisatie op de hoogte t2 houden van alles 
wat hij aan de weet kon komen over communistische 
activiteiten in Nederland. 

(Tot goed begrip diene, dat de jongeman tot nu toe geen 
gevolgen heeft ondervonden van het feit, dat de E.V.D. 
op de hoogte is van zijn uitstapje). 

WE ZIJT:.  VAAK ZO NUCHTER 

Het keurige reisge-
zelschap, dat we in 
onze touristische 
weekendcentra zo vaak 
busuitstappend-park-
instappend hans 
weegs zien gaan, 
bleef een massa, 
zels in de roman-
tisch verlichte 
sfeer. 
Chopins Impromptu in 
cis, T.Iándels Water-
music, noch de on-
volprezen Schene, 
blaue Donau der he-
ren Strausz mochten 



iets van werkelijke ontroering op de zo door de dage-
lijkse sleur gekerfde gelaten toveren. 
De dames Pieterse hielden zich bij de prijzen van groen-
ten en fruit, de desbetreffende heren concludeerden 
slechts, dat het deksels frisjes werd: Eerlijkheid 
gebiedt ons te schrijven, dat men het mooi vond. 
De rederlandse taal aangepast aan het Uederlandse 
volkskarakter schijnt zich van extreme woorden slecht 
voorzien te hebben. Hoe vaak horen wij niet, dat de 
heer Z. te K. iets prachtig, dan wel mooi vond, dat 
mejuffrouw R. te Z. de jongeman W. een aardige knul 
vindt, en indien genoemde juffrouw een degelijkheids-
slippertje maakt, kan zij, en dan nog b5i tijd en wijle, 
op beursberichtentoon de heer W. vertellen, dat zij 
van heb houdt. 
Omdat $ederland nu eennaal vol: zit met heren te K.-en 
dames te Z vallen personen, die zich bijvoorbeeld be-
dienen venI 

"En peinzend, ziek Uw zeeblauwe ogen pralen, 
Waarin de deernis kwijnt, de liefde droomt, 
En weet niet, wat mij door mijn ad'ren stroomt. 
Ik zie naar U, en knn niet ademhalen...enz." 

niet alleen op, maar worden eveneens beschouwd als 
lieden, die eigenlijk in oorden thuishoren, waar zij 
voortdurend onder bewaking staan. 
We beklagen de vader, die in het verhaaltje van Car-
miggelt, het vertrekje binnentrad waar een zekere Ve-
ra intens gekust werd en waar eerstgenoemde een lijm-
pot greep, onder de woorden "Hé, zal ik soms helpen?' 
Verontwaardigde lezers, die ons nu gaan verwijten, dat 
wij de richting van "Wenn die Alpenrosen bliih'n" op-
willen, niet te vlug met uw gewaardeerde verwijten. 
Wij doelen slechts op het ontbreken van gevoelsuitinge:I. 
We geven toe, niet ieder is als de heer Perk, maar om 
nu te zeggen, dat wij reeds in die richting op de goe-
de weg zijn, neen. 
Wij geven nog een voorbeeld. Bezoekt eens een wedstrijd, 
laat ons zeggen waterpolo, een sport, waarin luide 
aanmoedigingen nimmer geheel ontbreken. Zij nu, die 
uit purer enthousiasme, het omringende publiek op de 
nuchtere schouders slaan, bliksemsnel enige kreten ter 
aanmoediging slaken, niet meer stil kunnen zitten, en 
bulderend van het lachen het een en ander aanschouwen, 
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worden meestal bezien met blikken, die zeggeng "Zoiets 
doet men bij ons niet". 
Lezer, wij spreken uit bittere ervaring. Waarom is de 
heer Freud in Zederland reen geziene figuur? Omdat de 
man de euvele moed heeft gehad de verdrongen complexen 
te ontdekken. De brave burgerman, die bij  -.‘e hierboven 
genoemde wedstrijden eindelijk eens zin had even zo'n 
complexje weg te werken, werd met zo'n kille sfeer ont-
vangen, dat hij ijlings zweeg en het verdere pro7ranma in 
zich zelf mompelend gadesloeg. 
Hij vertrok later met de gelaatsuitdrukking van iemand, 
die zich weer volkomen aan het dagelijkse gareel had aan-
gepast. Wij doen als het maar enigszins kan, maar gek, 
d.w.z. in de ogen van de dames en heren uit K. en Z. 
Wij beseffen wel, dat wij onze eigen aard, die uiteinde-
lijk toch Tk.derlands is geweld aandoen, megr riskeren 
het verlies van dit etiket.. 
Waar blijft de held, die zich in het volle publiek zo 
vergeet, dat hij de charmante vrouw, die hij aldaar ont-
moet, onder luide kreten opheft en weg voert? 
Waarom vermoorden zovele jongens tegenwoordig hun meis-
je? Omdat het Nederlandse volkskarakter met zijn "wakke-
re jongens, stoere knapen" zonder twijvel en met veel 
zekerheid over nu en later,niet deugt. 
Laten zij eens sterven-van verdriet, dat is gezonder dan 
het zetten. van een mes op de keel van een ander. 
Dat het slechts de studenten zijn, die in -eure feest-
vreugde eten en drinken (po~s de terre en Lucas Bols) 
het raam uitgooien is droevig, maar waar. 
Tenslotte is het zo, dat na een uitvoering een enthou-
siast tumult meer gewaardeerd wordt door een artist, 
dan het nu vaak bestaande - het was mooi - (en daar-
mee uit!). 

Dick de 3c.,er 

SYLLABUS, liefdesverhoudiw:en bij jonge mensen.  

Eindelijk is dan de zo lang verbeide syllabus versche= 
nen. jet is een boekske van twintig pagina's geworden, 
voorzien van een omslag, waarop in beeld de historie 
van de liefde wordt geschetst. 
Wel aardig, maar gezien het onderwerp niet geheel ter 
zake en enigszins kinderachti 
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Bij het doorlezen valt direkt op, dat de schrijvers 
(H. Derksen, 0. Hoek en D. de Vries) hun onderwerp 
zeer zeker beheersen. De verschillende hoofdstukken 
getuigen van i7rote deskundigheid. Wel moet mij van het 
hart, dat ik graag de medewerking van een vrouw aan 
deze syllabus had gezien. Zoals het probleem hier ge-
steld is, was dit toch wenselijk geweest. 
Het korte voorwoord leidt de lezer - direkt tot de kern 
van de zaak. Duidelijk wordt gesteld, waar het in deze 
syllabus om gaat. 
Twee vaagheden komen er echter in voor, namelijk ten 
eerste, dat de samenstellers het Vrijwel onmogelijk 
achten een syllabus als deze te schrijven, zonder daar-
bij eigen opvattingen scherper te belichten, dan die 
van anderen Men had dit toch kunnen,voorkomen, door 
deze anderen bij het ontwerpen van de syllabus te be-
trekken, wa?xdoor het probleem ook van een geheel an-
dere zi.de belicht wordt. 
Schrijvers is het toch bekend, dat in en om de HJG da 
meningen zo niet botsen, dan in ieder gevaIlzeer uit-
eenlopen. 
Uit de verdere inhoud blijkt, dat men hier met leden 
van de N.V.S.H. te doen heeft,, Dit is natuurlijk geen 
bezwaar, integendeel, zelfs nuttig, want de mening 
van deze vereniging is in de HJG nog lang niet geno3g 
bekend. Maar ik wees hier boven er reeds op ook ande-
ren dienen zich hierover uit te spreken. 
Natuurlijk is het wel zo, dat dit op de te houden dis-
cussie-avonden en -weekends tot uiting komt, maar voor 
een objektieve beoordelingdient toch het gTondpatroon 
alle schakeringen te bevatten. 
Ten tweede menen de samenstellers niet in te kunnen 
gaan op het "wonder van de liefde zelf". Dit zou dan 
het terrein van de kunstenaar zijn.  
Nu moeten we goed bedenken, dat vele mensen zich wei-
nig of niets om kunst bekommeren, maar toch zeker we-
ten wat "het wonder der liefde" is. 
Ik geloof, dat als men over liefdesverhoudingen gaat 
spreken, men zo duidelijk mogelijk moet vaststellen, wa 
men onder liefde verstaat. 
Zeer goed is ook het hoofdstuk; Voorwaarden voor het 
berijpen van elk3.ar. 
Als typerend voorbeeld wijst men hier op de veel voor- 
komende tactloosheid van jongens tegenover de moeilijk- 
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Ik verlang de diepste woorden uit te 
spreken, die . ik je te zeggen heb; maar ik durf 
niet, uit vrees dat je zoudt lachen. 

Daarom belach ik mijzelven en strooi 

nij geheim uit in scherts. 

Ik neem mijn smart luchthartig, uit 

vrees dat jij het doen zoudt. 

.Ik verlang de waarachtige woorden te 

spreeken, die ik je te zeggen heb; maar ik durf 

niet, uit vrees dat je ze niet gelooven zoudt, 
Daarom vermom ik ze in leugen, en 

ze. het teegengestelde van wat ik meen, 

Ik laat mijn smart belachelijk schijnen, 

uit. vrees dat jij het doen zoudt. 

Ik verlang de kostelijkste woorden te 
gebruiken, die ik voor je heb; maar ik dur"' 

niet, uit vrees, niet met gelijke munt betaald 
te worden 

Daarom geef ik je harde namen en 

snoef op mtn vereelte kracht. 

Ik pijnig je, uit vrees dat je nooit pijn 

zoudt kennen. 



Ik verlang stil  bij je te zitten; maar ik' 
durf niet, uit vrees dat mijn hart mij op de 
tong komt. 

Daarom praat en babbel ik luchtigjes, 

en verberg  mijn hart achter woorden 
Ik ga ruuwelijk om met mijn pijn 

uit vi‘ees dat jij hét doen zoudt. 

Ik verlang weg te gaan van je zij; 

maar ik durf niet, uit vrees dat  je rijn 
lafhartigheid zoudt bemerken. 

Daarom draag ik mijn hoofd hoog 

en kom achteloos in je_nabijheid. Herhaalde 

dolksteken van je oogera houden mijn 

smarten versch. 

uit; De hoovenier van 

Rabindranath Tagore. 

Vertaald door 

Fredrik van eden. 



heden_ die meisjes soms (laat "soms" maar weg) ondervin-
den tijdens 1-1.1r maandelijkse ongesteldheid. Gebrek aan 
wedersijdse openheid verergert dit vaak.  -u geven  :To 
wel toe, dat het voor de jongens niet altijd even een-
voudig is om dit aan een meisje te zien, maar moet wel 
heel onnozel cf stompzinni zijn, als men hiervan in 
het geheel niets zou bemerken. 
En schrijvers, zouden er werkelijk veel meisjes zijn, die 
dit nog moeten vertellen? Gaarne had ik hierover .we  
mening van een vrouw vernomen.  
Het is niet eenvoudig, maar in deze periode dienen de 
jongens zich tot het uiterste te beheersen. Iets van 
de oude ridrierlijkheid zal wel moeten blijken. 
Het volgende hoofdstuk handelt over belanerijke kenner-
ken van een goede liefdesverhouding. 
1.er noemt hier wederzijdse steun, de spontaniteit in de 
liefdesuiting en het liefdesspel. Afgezien van het feit, 
dat hier vrij algemen waarheden worden gezegd, komt het 
toch niet tot uitdrukking, dat het ware kenmerk in de 
harmonie, in het zich zelf wegcijferen voor de ander ge-
legen is. Misschien vinden de samenstellers het uit 
de tijd, maar het houdt de door hun genoemde begrippen 
zeker in. 
Vervolgens wijzen zij ons de weg bij het zoeken van een 
goede partner. 	zegt o.a., dat égn van de kenmer-
ken van die liefde is dat we van die ander houden, 
ondanks de dan misschien mind.r prettige eigenschappen. 
Waarom dit nu niet bij het vorige hoofdstuk vermeldt? 
Men spreekt hier verder nog over het F:ezamenlijk door-
brengen van vakanties. Een verassend stukje. 
Velen zullen zich dit nog niet zo scherp gerealiseerd 
hebben. 
ra het vinden van de partner is het duidelijk, dat de 
verhouding intiemer wordt, naarmate de tijdsduur hier-
van toeneemt. 
Omdat het hedentendage -vae_k moeilijk is om te trouwen, 
dringt zich de vraag op: hoever kunnen en mogen onze 

4 intimiteiten zich uitstrekken? De samenstellers wijzen 
er op, dat volledige geslachtelijke omgano: ook in hu-
manistische krinrr v6or het huwelijk als onJewenst wordt 
beschouwd. In het resterende gedeelte v.=1,n-de syllabus, 
behoudens dan de laatste twee hoofdstukken, tracht men 
nu aannemelijk te maken, det dit een verouderd stand-
punt is. Gezien het feit, dat de samenstellers de sexu- 
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alitéit in de liefde - centraal -stellen is dit niet zo 
verwonderlijk en zuiver wetenschappelijk geredeneerd 
valt voor hUn standpunt alles te zeggen. 
Maar nu moeten we eens letten op de romantici in het 
leven en de totaliteitspsychologie van Jung. 
Ik weet wel, dat dit de schr"vers niet aanspreekt en 
zij liever de Freudiaanse school volgen, Maar het is 
natuurlijk zeer de vraeeg of deze opvatting alleenzali, 
makend is. 
De ideale situatie zoals _de schrijvers die zich vool-stel.,-
len kan men alleen bereiken als men het huwelijk afschaff 
en zich slechts houdt aan een soort mijlpaal in de ver-
houdinej, die kenmerkend is voor beide partners. 
Verder vergeet men de romantiek in de liefde, die ook 
volgens Jung een plaats verdient. Sexualiteit is niet 
het belangrijkste, maar vormt slechts een integrerend 
deel. 
Voor velen is bijvoorbeeld het hoogste punt in hun ve-:-
houding geweest het gezamenlijk genieten van een conc)rt, 
Het risico van het niet hebben van een volledige ge-
slachtsgemeenschap vóór het huwelijk is niet zo groot 
als de samenstellers wel menen. 
Het lijkt mij een persoonlijke en bovendien in zeer ster- 
ke 	een gevoelskwestie. Ik ben het eens met de 
ning, dat men als men zo ver wenst te gaan als de sctrij-
vers willen, voorbehoedsmiddelen gebruiken moet. Is den 
echter nog van'volledigheid" sprake? Ik geloof, dat men 
veornamerjk in de kringen van de schrijvers deze midde-
len zeer belangrijk vindt, 
::ag ik er op wijzen, dat men in de Skandinavische lan-
den waal- men nederland een stuk vooruit is, niet al-
tijd even goede resultaten heeft gehad. Denk slechts 
aar] de Zweedse film' 'Onteerde meisjes". 
Dit neemt niet weg, dat anderszijds de vaak overdreven 
bezwaren van sommige lieden door de samenstellers dui-
delijk en afdoend weerlegd z_ n. 
De syllabus eindigt men . twee hoofdstukken gewijd aan de .  
invloed van opvoeding en vriendengroep en de gelijkwaar-
digheid van man en vrouw, Kort en bondig 7.orden hier 
dingen gezegd, waarover in de HJG geen meningsverschil-
len zullen bestaan. 
Al met al hebben we hier dus met een syllabus te doen, 
die ongetwijveld tot discussie aanleiding zal geven. 
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Veel zal verhelderend werken ook al door de vlotte 
• betoogtrant en de vloeiendestijl. 
Een bezwaar is dus de betrekkelijke onvolledigheid van 
de samenstellers ten opzichte van het onderwerp. Ik 
denk bijvoorbeeld aan; vrije tijd, studie en liefde in 
de juiste combinatie. Wat doen wij met de ronantiek 
enz.? Indien men echter de schrijvers zou verwijten, dat 
zij de sexualiteit centraal hebben gesteld, dan vern:eet 
men, dat dit gezien hun geestesgesteldheid logisch- is. 
Wij verwijzen slechts naar de door de N.V.S,7 verstl-ek-
te lectuur. 
Tenslotte nog dit, 7,ezien de lange tijd van voorbei-
ding, de vele ophef en tam-tam had ik toch meer ver-
wacht dan dit kleine geschrift, dat slechts als dis-
cussie-inleiding dienst kan doen, 
Alle lof voor hetgeen de samenstellers hebben verricht. 
:,laar we krijgen toch wel de indruk De berg heeft een 
muis gebaard. . 	 Dick J. de Boer. 

rc 

= ... .................................................. 

Korte Commentaren  

De heer Sluyser heeft in het nieuwscommentaar nog aan-
dacht geschonken aan het wereldjeugdfestival. Verder 
dan Hongarije is hij niet gekomen. Dat is jammer, hoewel 
begrijpelijk, want Hongarije ligt Sluyser zwaar op de 
maag, trouwens het hele Oosten en ook het Midden-Oos-
ten, Want de heer Sluyser treedt op tegen onrecht en 
geweld. Dat is een heel mooi doel, alleen.... hoe 
reageerde de heer Sluyser in de volgende gevallen: 
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- De oorlog in Indonesig (Boven-Digoel. Neet u wel 
- Het vernietigen van de rebellen in Kenia; 
- De Engels-Franse bombardementen op Karot' 
- De hulp aan de sultan van Oman 
- De wreedheden van de Fransen in Algerije 

Misschien is het zo, dat de fouten van de bondgenoten 
niet zo gauw gezien worden of dat men ze niet zo gauw 
wil zien_ 

• 

 

P - 
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De Engelse gewelddemonstratie in Oman is weer ten ein-
de. De bevolking van de Arabische landen heeft weer 
eens kunnen leren hoe een Westerse mogendheid kracht 
bij zet aan zijn rechten en plichten. Ik vraag me alleen 
af, of het nu allemaal in het belang was van het E-Igel-
se en Arabische volk of in het belang van de oliemag-
naten. Het protest van de Arabische landen tegen dit 
brute optreden is in de Veiligheidsraad verworpen. 
Geen wonder, want in de Veiligheidsraad stemt één 
staat niet over een zaak, maar een blok van staten 
En het Westerse blok is nu eenma-1 groter dan het 
Arabische. 17 



Minister Suurhof hee-et de kemer een nota overlegd, 
waarin hij meedeelt hoe hij de bestedingen van het de-
partement van sociale zaken en volksgezondheid voor 
dit jaar heeft beperkt. 	Het totale bedra' is 
f 1.018.600,-- Ik geef•u hier enkele posten 

- t.b.c.-bestrijding - f 198.600  
- kinderverlamming - f  180.000  
- kinderhygiene - f 	24.000 
- wijkverpleegsters - f 275.000 
- geestelijke  volksgezondheid  - f 	16.000 

Nu kan alleen mar de conclusie getrokken worden, dat 
de financiele. middelen niet zo nodig Lieer zijn. 
Of zou het van de bestedingsbeperking komen? 
Ik ben benieuwd, wanneer de volgende t.b.-kollekte 
gehouden wordt. 

Kommentator. 
///////////////////////////////////////////////////// 

Wel, DAT is heel. natuurlijk....  

Zomerkamp TIJG 1957. 
Een kamp waar muziek. in zat 
Tussen drukbegroeide beren, die zeer humaan niemand 
onzer var zich af lieten rollen, streken onze tenten 
neer 
We zaten in een dal en werden slechts af en toe opge-
schrikt door het helse toetergeluid van een gek trein-
tje, dat aan de overkant voorbij tjoekerde. 
In de eerste dagen stegen uit onze tenten de meest 
verwarrende kreten op. Als je 's avonds struikelend 
over het donkere terrein liep door het kletsnatte 
gras, kon je de vreemdste klachten opvangen, zoals: 
"Hé, ga eens een beetje opzij! Jouw heup steekt door 
mijn keel heen!" 
Aangezien we echter voorzien waren van ervaren mensen, 
waren we spoedig' aangepast aan het zwerversbestaan. 
We gingen naar het dorp en deden gewoon in het Frans 
al onze boodschappen af. Daarna gingen we met onze em- 
mers met aardappelen en worteltjes op een terrasje 
zitten. 
Die terrasjes met hun parasols waren verrukkelijk. 
Even onvergetelijk als de tientallen jtke-boxes, waar- 
van_het meeslepend geraas ons enthousiast naar de dans- 
vloer lokte. 	 18- 



Herinner je je nog het zwembad, waar we altijd,-AITUD 
(oui monsieur) met minstens tien man waren? Herinner 
je je de bergtochten met Frank Roels onze/hartelijke 
gastheer voorop? We gingen gevaarlijk hoog. Duidelijk 
traden toen de meer stoere figuren aan de dag, ter-
wijl enige meer bescheiden figuren kleintjes koffie to 
zich nahen.  -,Iaar de meesten van ons hebben toch het 
goedaardie spook pcm• wel gezien bij de ruïne, feet je 
nog die regen- en stormdagen toen de kolossale con-
versatietent de lucht invloog, achter die Zeeuw aan, 
die in zijn zwembroekje over het veld banjerde, omdat 
hij de regen zo heerlijk vond? 
Als je hem had zien rennen! 
Er vlogen trouwens meer tenten de lucht in, maar met. 
behulp van deskundige tentenprikkers werd de schade 
vlot hersteld. Er ;gebeurde wel iets vervelends en -aan-
gezien het hier geen televisicprograflma op een natioAa-
le feestdag betreft, mogen we dit wel even noemen. 
Greetje kreeg namelijk de paal van de grote tent tegen 
haar wang aan, maar gellihkig liep dit goed al. 
Onder enige hilariteit werd er zelfs geopperd, dat 
Biny voor de grote tent het luchtwaardigheidsbewijs aad 
aanevraagd en de proef nu was '->7enoMen Het zou draad-
loze besturing zijn geweest. • - 
Onze corveerloeg wisselde vrijwel op eigen initiatief 
en -:ras zo fantastisch om. 's morgens thee op bed te 
brengen (dat zal ik nooit vergeten!) ,  
Het leukste van het kamp was, dat er niemand verplicht 
was iets te doen. We hadden dan ook een uitstekende 
kampmoeder, ze hoefde zich daarvoor trouwens helemaal 
niet te forceren. 
We waren een groot, individualistengezin. 
Herinner je je de interessante gesprekken,dip we voer-
den? Hoe zou het met ons kampdier, de tegel, afgelo-
pen zijn? Wat dronk hij grootmoedig onze melk op! 
Over eten gesproken. llee, dat zeg ik liever niet, dat 
zoek je maar 13'.‘j de p in hetalfabet op, maar wat zeg 
je van die heupen, die op raadselachtige wijze bleken 
uit te zetten? Wat zeg je van de wandelingen, die we 
maakten? Wat zeg je eigenlijk van al die honderdduizend 
fantastische dingen er gebeurend? 
Het was een aardige chauffeur, die ons kwam halen om 
terug te gaan, maar eigenlijk hadden we hem terug moe-
ten sturen. "Hee, mijnheer, we blijven in dit goddelijke 
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land. Gaat U maar alleen terug!" 
Maar ach, voor ons persoonlijk verantwoordelijke huma- 
nisten was het zwerversbestaan geeindigd. 
Denk aan het kamplied; 

De ziel, dat kan iedereen weten, 
is bij normale ,mensen normaal gezeten, 
een humanist echter, houdt daar in bewaring, 
ALI-WAAL teEelijk de beginselverklaring.... 

Dus gingen we breedgeschouderd en uitgerust de maat- 
r.chappij weer tegemoet! 	 rhia Baruch. 
........  AA A A A A A A"A  

...  A A AA  "AA "AA  AA  A AA A A AA A AA AA" A AA AA A A A 
....... 

KAM2LIED  

A is de aankomst, dat was nogal laat, 
het is ons. een raadsel; dat zd'n 'tent zo viu2.sitaat. 

B is de bus waarin je kunt zitten, 
en indien nodig, ook nog kunt pitten. 

C is de charme, die 't -kampleven heeft, 
voor ieder, die iets om luieren geeft. 

D is de discussie, die plotseling; ontstaat, 
dat niemand weer weet, waar 't begin over gaat. 

E is het eten, dat smaakte naar meer, 
maar dat wordt bewaard tot een volgende keer. 

7  zijn de fluiten, die (het liep in de gaten) 
geen enkele dag ongebruikt zijn gelaten. 

G is de gegel genaamd Ilendrik Jan, 
die kennelijk humanisten wel verdragen kan. 

H zijn de heupen, die bij goed opletten 
op raadselachtige wijze blijken uit te zetten. 

I is de idylle, zo jong en zo pril, 
dat ik hierover verder niets zeggen wil. 

ej  is de jeuk, die kan irriteren, 
dat je alle vliegen  .mores zou willen leren. 

K is de kampkrant, die hing aan een paal, 
duidelijk was het echter niet helemw,l. 
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L is de luie:' voor koffie en thee, 
en indien nodig dweil je er mee. 

M  is macaroni, meer dan vile te hopen, 
het was zelfs niet eens in de regen verzopen. 

zijn de normen, zo vaak beleven, 
dat er geelleen is overe'ebleven. 

O is onzindelijk, het komt vrij vaak voor, 
gelukkig heeft iedeJ: het onmiddellijk door. 

P :is de poep, die we he ben gegeten 
met sap er overheen gesmeten. 

Q is te moeilijk, die valt ons te zwaar. 
ik weet er niets op, dus laat ik het maar. 

P 'is- de regen, die in hevige vlagen 
een aanslag op ons humeur kwam waren. 

S is de slaapzak, onze nachtelijke huid 
slaapt iemand te lang, dan schud. je hem er uit 

is de tent, die eens wilde proberen, 
of hij op zijn leeftijd nog vliegen kon leren. 

• is de uitslag van deze poging 
want het is een feit, dat het kreng omhoog ging. 

✓ is de volleybal, die sprong uit'de band.. 
gelukkig hadden we Xareltje bij de hand. 

VJ is de waslijn, die op werd 
toen 	ven de tenten te 

  

 

gehand; en 
veel nat had SeVá4ger. 

  

X is de leiding, die geheel ongemerkt 
Probeert te bereiken, dat iedereen werkt, 

IJ is -le ijver, die tentoon werd gespreid 
in de Pogingen, waarmede men het werken var-ji 

Z  is de ziel, dat kan ieder weten 
bij normale mensen,normaal gezeten. 
een humanist echter houdt daar in bewarin 
allemaal tegelijk e DE BEGI7_,:SELV1RKLARI-JG 

Blinge Doorendijk. 
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De Propaganda-actie 

De propaganda-actie voor de ledenwerving is gestart! 
In alle gemeenschappen 'vergaderen de besturen met ver-
hitte hoofden over de aanpak van hun bijdrage in de 
landelijke aktie. De zakboekjes der d.1,.-leden puilen 
uit van het grote aantal geboekte bezoeken aan de 
plaatselijke -nropagánda-,avonden en iedere HJG-er speurt 
naarstig naar het volgende 'slachtoffer van de.DIM-
aktie. 
Vanwaar al deze bedrijvigheid, deze verstoring van de 
gezapige rust in de gemeenschappen? 
Er zijn vele redenen die déze aktie niet alleen recht- 
vaarcligen

'
-maar haar zelfs tot een noodzaak maken., 	• 

Enkele hebben we al genoemd in de tondschrijfbrieven, 
zoals bijvoorbeeld de noodzaak van het inbrengen van 
nieuw bloed om elke mogelijke verstarring te.7en te gaan, 
Er is echter nog een -  ander pspekt.Waar ik graaj even 
dip, aandacht op wil. vestien 
De laatste jaren is er in de TIJG een verheu,7ende'ten-
denz te bespeuren om allerlei problemen die ons bezig-
houden een vastere vorm te geven in de syllabi en 
daarnaast,waar mogelijk,in de vorm van kommissiework 
te zoeken naar een, bijdrage in de oplossing, 

Voor de intensivering - van dit werk 
nu, dat een antwoord is aan al die-

'generr, die zo graag zeggen "Jullie 
kletsen wel, maar jullie dóén niets" 
is het nodig, dat er; 

1) meer. mensen een gedeelte van 
hun tijd. beschikbaar kunnen 
stellen, die ze nu broodno-
dig hebben voor organisato-
rische beSognes.' 

2) een veel soepeler financiering 
komt, hetgeen alleen mogelijk. 
is door een groter aantal le-' 
den. 

3) meer jongeren van de resultaten kunnen profiteren. 
(dat alleenris al een stimulans voor 
schrijvers), 

Je kunt dit ledenprobleem ook in een groter verband 
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zien. De HJG is naar mijn smaak namelijk een verenigini', 
die een organisatorisch apparaat heeft opgebouwd, dat 
in geen verhouding staat met het ledental, 
Aan de ene kant is dit een verheugend verschijnsel, 
daar het getuigd van energie van ieder individueel 
maar aan de andere kant veroorzaakt het een aantal 
problemen op vooral financieel gebied, die een voort-
durende rem zijn op de enthousiast opgezette activitei-
ten. Hoeveel waarde het Y.B. hecht aan het welslagen 
van deze actie mag blijken uit het feit, dat we aller 
lei activiteiten; zoals de aanpak van het werkplan, 
hebben opgeschort om ons en masse te kunnen wijden aan 
de propaganda ten bate van de .ledenwerving. 
Bij het voeren van deze actie staan we niet alleen.  
Het Humanistisch Verbond heeft vrijwel gelijktijdig met 
ons een grote landelijke actie ingezet. Waar mogelijk 
k=nen we dus samenwerken om een zo gunstig mogelijk 
resultat te bereiken. 
Hoe groot alle acties echter ook mogen worden opgezet, 
het resultaat hangt - af van de individuele medewerking. 
van iedere HJG-er. Het is dan ook met de meeste klem, 
dat ik je verzoek: Doe mee aan de BI`.-actie, dus Breng 
Iemand Mee! Enna, 

///////////////////////////////////////////////////// 
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\\ 	HJG-Utrecht organiseert op 23/29 
september een weekend op de Veluwe. 
Er wordt overnacht op het kampeer- • 
centrum "De Oase", Apeldoornseweg- 49 

Hoenderlo. Het hoofddoel van dit weekend is een bezoek 
aan het Kr.ciller-Milller-museum De kosten van overnach-
ting en toegang tot park en museum zijn f 1,85. 
Er moet meegenomen worden: 4 broodmaaltijden, slaapzak 
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of twee lakens, beker, warme kleding en toiletartike-
len. Dekens zijn ter plaatse te huur á f0,20 
Opgaven zo spoedig mogelijk aan Rob de Groot, -ieren-
straat 44, Utrecht te;, 11310. 

Wij feliciteren:  
Ron de la Rie en Agnes Grootenhuis, die op 16 aug. 
in Haarlem in het huwelijk zijn getreden. 

Chris 71eyer en Harmie Bergsma, die op .16 september 
op het stadhuis te Amsterdam hetzelfde doen. 

Stuivers voor het feest  

Dit feest wordt het tweede lustrum van de. HJG april '58. 
Een lustrum met eenfeestelke A.V. Dit gT:at natuur- 
lijk veel geld kosten.  ..11  zin. er  vele manieren beke- 
ken. Voorop gesteld moet worden, dat in  7,E)  eerste 
plwAs van de HJG-ers zelf het geld moet komen, 
Hietoe heeft 'men" het machtige plan ontworpen, dat 
iedere HJG-er op zijn verjaardag zijn leeftijd in stui- 
vers uitbetaald aan de af,7,.elingspenningneester. 
Op deze manier kan het 	zeker rekenen op / 450,-- 
Misschien kost het moeite penningmeesterG, m,.ar doet 
uw best. Wij rekenen er op. 
De termijn, waarvoor dit geldt is gesteld van  C.  april 
'57  tot 6 april '58. 	 • 
De penningmeesters ontvangen nader bericht van het 7.7), 

+  5+ 5+ 5+ 5+ 5+  5+ 5+ 5+ 5+ 5+ 5+ 5+ 5 

SEX - weekend  

Op 12/13 oktober wordt het sex-weekend 
houden in de "Lichthoek", Parklaan 9  Soest. 
Verdere gegevens ontbreken ons. 7adere 
berichten, -Volgen in de "Bovenste Plank' 
Houdt in ieder geval dit weekend vrij! 

Het redaktie-adres is tijdelijk veranderd, 
711:  Sloetsweg 323, Hengelo (0). 
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Nederlandse Vereniging 
voor 

Sexuele Hervorming 
Lidmaatschap f 4,— per jaar 

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

Inlichtingen bij het secretariaat : 

BILDERDIJKSTRAAT 39 - DEN HAAG 

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: ƒ 6.— per jaar. 

Redacteur : Dr. H. Bonger. 

Redactie-secr.: H. P. Danz. 

Administratie : Oudegracht 152, Utrecht, Telefoon 10163, Postgiro 304960. 

Vaste medewerkers : Dr. J. C. Brandt Corstius; Dr. J. Brummelkamp; H. G. Canne-
gieter; Dr. A. L. Constandse; Helle 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. Dr. H. J. Roethof; Mr. A. 
Stempels; Dra. L de Zwart. 



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 sekretaris, 
W. de Haas, 
Adm. de Ruyterweg 234 bs, 
Amsterdam•W. 

brengen is: recente 
feiten en gebeur- 

tenissen zo snel en zo getrouw mogelijk 
weergeven. 

Nieuwsberichten moeten, alvorens 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, 
zelf 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 
gezorgen, zander 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 

NIEUWS 


