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0 liefde, liefde,
faits divers

rond een
bewogen weekend

De commissie die zich bezighoudt met de samenstelling
van een syllabus over de liefdesvèrhoudingen van jon- ge mens'en9 is dan toch tot een resultaat gekomen, en
-wel tot de conclusie dat- 't bepaald niet meevalt alle
•
aspecten van de liefde - die haar invloed immers in
vrijwel al onze handelingen doet gevoelen - in een
syllabus vast te leggen.
•
Men achtte het evenwel verstandig nog eens contact op
te nemen met het "gewone volk" en daartoe waren de
syllabusgoden dan afgedaald tijdens een weekend in onze eigen, oude Nunspeetse Ark. Er werd gefluisterd...
dat de brand in het Meenthuis wel eens veroorzaakt zou
kunnen zijn door een nagloeiende vonk van de HJG-de.batten over soortgelijke onderwerpen, en als dat waar
is houd ik mijn hart vast vooreen bepaald restaurant
in Utrecht en voor talloze huiskamers...
Dick de Vries en Hans Derksen hebben den volke kon gedaan van het resultaat van hun studie en het dient ge-
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Zeg91.2 dat men onder
de indruk kwam van

de gedegenheid van
hun betogen..
_,1:9-0„;:hun. inleidingen
was er dan ook nauweI14erPbtrake van enige kritiek op het feit dat die syliálUs nog steeds' 'n verre wensdroom bleek te zijn, integendeel ziet men met
temeer belangstelling dat doorwrochte werk tegemoet.
Want het schijnt toch te komen, als we de" inleiders
moeten geloven; uit de discussies hadden zij blijkbaar. weermoed geput om op de ingeslagen weg onversaagd verder te .gaan. Sterkte jongens !
Dick benaderde de liefde, die hij een gevoel noemde met een lichamelijke exponent,vanuit het standpunt van de psycholoog. Hij belichtte in de eerste
pr:'.ats de noodzaak van liefde voor ons bestaan, die
zich uit in een behoefte aan bescherming zowel als
een neiging tot verzorgen en besche.rrnen.
'Reeds bij het kind valt de fysieke uit ing niet van
de geestelijke liefde te scheiden, en,,wij• doen beter
die filosofisch en theologisch 'gefundeerde scheiding
tussen lichaam en geest voor eens en altijd af te
zweren; de moderne wetenschap heeft de onmogelijkheid van die theorie afdoende aangetoond.Dat de theorie in feite nog lang niet dood is, ligt aan de bekrompen doodzwijgerij van alles wat het "lichamelijke" betreft, een houding waaraan soms (zelfs!) humanisten zich schuldig maken, omdat ook zij zijn opgevoed in de calvinistische sfeer van ons lieve vaderland. - Het bestek van dit artikeltje is te kort om
op die punten uitvoerig in te gaan, maar het gewrongene en ongezonde van een dergelijke gang van zaken
is ook zonder dat wel duidelijk.
ROZEGEUR EN MANESCHIJN

Ingaande op het eigenlijke onderwerp.van het weekend
stelde Dick vast, dat wij bij de - keuze-van een liefdespartner, die veelal een huwelijkspartner zal worden, nooit mogen idealiseren en dat wij integendeel
moeten letten op reële figuren. Romances als in jon-
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gemeisjesboeken en bibelle Zijn
uiterst zeldzaam, omdat de foutAW 41•!.
loze mens nu eenmaal niet be,r
e
staat. We dienen iemand geestelijk en lichamelijk te beoordelen en niet alleen op oppervlakkige karaktertrekken
af te gaan Pab dan. komen de partners-ta-b- de conclUz:
sie 9 dat zij beiden zwakheden en fouten hebben, die
dan gezáMánlijk kunnen worden bestreden, maar zelden
of nooit geheel zullen 'verdwijnen..De ellende 'is,dat
een eerlijk gesprek tussen de gelieven Z6 'zelden mogelijk is, doordat de maatschappij het huwelijk nog
steeds romantiseert. Dat leidt tot een grote mate van
oneerlijkheid, waarbij de dinen waar het op aan komt
vaak niet of nauwelijks worden genoemd. Voor een juiste beoordeling of de partner werkelijk de geschikte
is voor het huwelijk, achtte Dick sexuele omgang voor
het officiUle huwelijk noodzakelijk.

Het spreekt wel vanzelf, dat de discussie zich op die
laatste uitspraak toespitste,maar fel viel Dick daarop de dubbele moraal aan, die wel regels stelt, maar
er zich als puntje bij paaltje komt niet aan houdt.
Van de romantiek h la "de ware" en "eens.." bleef bij
de levendige discussie niet veel heel, maar wat op-'
viel, was, dat men het er niet zomaar over eens - kon
zijn wanneer je een huwelijk als gesloten moest beschouwen. Het is toch wel vreemd dat men daar in een
zo kleine kring tal van meningen over kon horen verkondigen; het tijdstip van het huwelijk,zoalS do verschillende aanwezigen dat zagen, varieerde van dat
van het eerste contact tot zelfs vele jaren na een
wettelijke echtverbintenis. Het was interessant al
die meningen te horen - niet in de laatste plaats omdat zij tekenend waren voor de aanwezigen -. Zij vielen eigenlijk uiteen in formele, die de gang naar het
stadhuis óf een dergelijk punt als tijdstip van huwelijksslUiting zagen, en gevoelsmatige, die het zochten in de mate -van eenheid tussen man en vrouw; in 't
laatste geval is een eigenlik tijdstip waarop men

tot die verbintenis
geraakt, natuurlijk •
irrelevant.
LIEFDE

EN

Hans Derksen
-"schappelijke
maatschappij
- industrie,

MAATSCHAP-PIJ

bekeek de liefde meer - van de maat-.,
kant en schetste de invloed van de
op de zich wijzigende opvattingen
woningnood

In deze maatschappij ziet men een toenemende individuele vrijheid gepaard gaan meteen al evenzeer toenemende
regeringsmacht, waardoor de variëteiten van
'leven groter worden en de. mens een steeds grotere
keuze krijgt, naast evenwel een Steeds verminderende
mogelijkheid tot initiatief.
Oude groepsbindingen worden verbrákén en het gezin blijft eingelijk als enige,en in sterke mate' gelsoleerde gemeenschap over in de maatschappij - wanneer
men althans aan een gemeenschap de eis wil stellen
Van een beslissende solidariteit
Dat gezin kent- nu een formele bestaanszekerheid, in
materieel opzicht staat het sterk, maar de psychi-,
sche onzekerheid is - groter dan ooit. Uitdeze maat
schanpij komt. ook onze houding ten opzichte van de
sexua.liteit voort. Het humanisme is althans een van
die moderne stromingen die een einde zouden moeten
maken aan die Victoriaanse opvattingen welke de sexualiteit eigenlijk als iets beneden-menselijks beschouwen.
Die opvattingen zijn er immers debet aan, dat sexualiteit en schuldgevoelens nog maar al te vaak hand
in hand gaan. Zo'n schuldgevoel ontstaat uit angst
voor straf (een kind weet dat het door zijn ouders
gestraft zal worden voor enige ,sexuele handeling richt zich zelfs in zijn hele groei naar het geheimhouden van die handeling), uit angst voor onvermijdelijke zwangerschap vanaf de puberteit (men zie de
behandeling van de ongehuwde moeder!),uit angst voor.
geslachtsziekten. - In plaats van door een goede
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voorlichting de angsten uit de
wereld te helpen, stimuleert
onze maatschappij ze, omdat ze
de enige dwang zijn tot instandhouding vaneen verouderde moraal. In onze strijd tegen die verouderde moraal moe
ten wij er evenwel voor ✓aken niet naar het andere uiterste door te. slaan. Dé koppeling van schuldgevoelens
aan de sexualiteit wordt weliswaar minder en minder,
Maar ook - dio ontwikkeling•is niet zonder gevaren.De sociale beperkingen, die Hans in zijn inleiding schetste
worden bij voorbeeld in de Verenigde Staten gècompenseerd door een overmatige vrijheid op sexueel gebied.
"Brave New World" is dichter bij dan wij vroeger ooit
voor mogelijk hadden gehouden.
FINANCIEN. EN WONINGNOOD

Het probleem dat Hans ter discussie stelde, was voornamelijk dat van de grote groep jongeren die maatschappelijk nog niet aan het sliziten Van een huWeIijk toe
zijn (studie, woningnood), maar toch worstelen met de
innerlijke behoefte, ja de noodzaak van sexueel con- •
tact. - In dit verband is het misschien goed even te
wijzen op wat Dick.tevoren al over die noodzaak had
opgemerkt. Moeten wij die grote groep jonge mensen nu
verplichten al die jaren "binnen de perken te blijven"
of zouden wij daar liberaler tegenover moeten staan én
dus sexueel verkeer tussen mensen die (misschien)nocit ,
zullen trouwen, ook moeten toestaan ?
Ik betreur het dat een afdoend antwoord op deze vraag
niet uit de discussies naar voren kwam, maar ik wil
wel even aanstippen, dat een dergelijk principigel besluit in feit niet meer is dan het ook moreel sanctioneren van een allang bestaande toestand (naar statistische gegevens uitwijzen). Als voorwaarden voor 'n
gezond sexueel contact tussen twee partners stelde de
inleider rust en veiligheid en de afwezigheid van
angst en schuldgevoel. Het grote aantal mislukte huwelijken is voor een niet gering gedeelte.verklaarbaar
uit de afwezigheid van deze voorwaarden, waarbij wij
maar behoeven te verwijzen naar de belemmeringen, die
ouders en hospita's de geli ven in de weg plegen te

leggen, als ook op de
rondweg belachelijke •
kampeerwet in ons zo
nette vaderland.- -In ons op dit punt zo bij uitstek schijnheilige Ne
derland hinkt de moraal kilometers achter de feiten
aan, een toestand die er onder meer toe heeft - geleid, dat men veelal het geslachtelijk verkeer tas
een soort premie op het huwelijk ziet in plaats van
als een noodzaak voor een gezonde samenleving. De
coïtus is maar een bepaald punt in een harmonische
ontwikkelingsgang, het resultaat van een gezamenlijk wils- en liefdesbesluit dat alle barribros opheft. Wanneer men als buitenstaander daarbij vermanend de vinger opheft, maakt men zich alleen maar
belachelijk. Door de garantie van een duurzaamheid
van een dergelijke liefdesverbintenis te eisen ,
stelt men slechts een dictatuur van de goede voornemens waar men zich toch niet aan houdt.
EERLIJK EN OPEN GESPREK VEREIST
Men was het er wel over•eensidat het gehele vraagstuk der sexualiteit in Nederland met oneerlijkheid
en ook met schijnheiligheid wordt benaderd.Men wilde dan ook algemeen een betere voorlichting, die
minder vergissingen tot resultaat heeft.Tekenend is
in dit verband de houding die men in het algemeen
tegenover een vereniging als de NVSH aanneemt, die
in plaats van ieders steun niets dan tegenwerking
ondervindt. Het spijt mij dat de redaktie mij geen
tijd laat ook nog iets over de studieconferentie*van
die vereniging in dit verslag op te nemen, ik hoop
echter dat de belangstelling voor het onderwerp in
de HJG levend zal blijven, omdat men alleen iets nader tot een oplossing kan komen in een eerlijk en
open gesprek, zoals dat in de HJG mogelijk is.
CONCLUSIES
Ik wil niet nalaten een drietal conclusies die aan
de besprekingen werden verbonden, hieronder nog ret-

terlijk over te nemen,
daar zij mijns inziens
een duidelijke afron ding van de discussies
vormen:
10 voor sexuele relaties geldt dezelfde ethiek als
voor andere menselijke relaties;,
2. de geslachtsdaad vormt weliswaar een hoogtepunt,
maar geen principiëel nieuwe stap in een liefdesverhouding;
3. verantwoordelijkheid, zorg, eerbied en inzicht
zijn onontbeerlijk voor een waarlijk menselijke
relatie tussen man en vrouw.
De commissie mag dan nog niet klaar zijn men de samenstelling van de syllabus, ik meen dat zij er goed
aan gedaan heeft de gehele problematiek waarvoor zij
zich zag gesteld, zo openlijk te bespreken.Beter dan
de eeuwigdurende discussie over kampreglementen,waarbij men elkaars standpunt nu wel kent en waar het
principiële op de achtergrond wordt gedrongen door
het organisatorische aspect, zijn vrije gesprekken,
zoals op dit weekend zijn gevoerd. Laten wij de discussie op dit punt stimuleren als wij in een verre
toekomst misschien nog enig resultaat willen boeken.
En, o ja, laten wij vooral lezen, veel lezen,om ons
duidelijk voor ogen te stellen waar het om gaat. De
commissi,e heeft een lijstje van boeken aanbevolen ,
waarbij de eerste twe(, kennelijk de voorkeur hadden'
om hun algemeenheid en hun voorlichting "zonder er
doekjes om te winden". Tot slot neem ik dat lijstje
graag over:
A. en H. Stone: Huwelijksboek
Walker en Fletcher: Sex and Society
A. C. Oerlemans: Man en vrouw
Johan van Keulen: Sexuele opvoeding
Ernst Michel: Het huwelijk.

*Red.: Komen we nog
op terug !

Ron. de la Rie

De KLM was tot 1 mei 1957
A 71
[Ween Nederlandse zaak. Ieder rechtgeaard Nederlander kon tot dat ogenblik
trots zijn op zij maat schappij.. De maatschappij..
waarin ons aller belas //'
tinggeld gestoken is, om
fij-rd
haar staande te houden. - t
De maatschappij ook, die
in Amerika een enorme te- \
\
genwerking heeft onder- vonden bij het verkrijgen \
van landingsrechten. •
De KIM, de Federlandse
zaak, Nederlands trots!!!
,
Belastingbetaler, het
moet mij van het hart ,
maar u bent bestolen, u,
maar niet u alleen. Mij
allen zijn bestolen.
Al die jaren, dat.de KLM
wegens te grote investeringen geen winst maken
kon, was de belangstelling van beleggerszijde
uiterst gering. De investeringen moesten uit
de belastingopbrengst
gefourneerd wgrden.Niet
zodra zijn echter na de
magere de vette jaren
aangebroken, of de belangstelling laait op.
De belggers geleken raven, met blinkende voorwerpen
in zicht. De Nederlandse staat is zo goed geweest,
om 15 miljoen gulden aan aandelen tegen de nominale
waarde van de hand te doen.
Van de 123 miljoen gulden (sinds 1956) aandelenkapitaal was 101 miljoen in handen van de staat. Per
1 mei is 25 miljoen aan nieuwe aandelen in New York
en 15 miljoen in Amsterdam op de markt gebracht.

UIT
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De KIM vloog niet meer slechts in de lucht,vanaf- dát
Ogenblik vloog zij ook op de beurs. Een koers van
127 punten werd bereikt -(proficiat)... Dat houdt in
dat de Nederlandse . Staat 4 miljoen op haar- aandelen
cadeau heeft gedaan. De in AmsterdaM verhandelde aandelen zijn ook goeddeels naar het buitenland gegaan
In de bedoeling,. om de kleine Nederlandse beleggers
en ook spaarders te bereiken, is Men dus niet gé- •
slaagd.
Adieu KIM, adieu Nederlands trots! Hier rest ons nog
slechts uit te robten: FOEI !
Wij hopen dat de Staat toch de rest van de aandelen
behoudt of in uiterste geval (waarom??) deze niet
verder tegen een dergelijke idioot lage prijs van de
hand doet. Het doet ons zo vreemd en zo pijnlijk aan
in een tijd var bestedingsbeperking en bodems van
schatkisten die in zicht
HAR,:
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RECRE FIE
De Stichting Werkcomité Natuurbehoud en Recreatie,in
Den Haag, Sweelinckstraat 46, heeft via de Ned.Jeugd
Gemeenschap aan alle jeugd- e/o jongerenorganisaties
een artikel toegezonden waaraan wij het volgende ontlenen:
KOM MEE NAAR BUITEN ALLEMAAL....
Dit bekende jeugdlied wordt weldra door. vele jongeren
weer gezongen wanneer zij gaan genieten van het buitenzijn, van de schoonheid van ons land.Deze heerlijk
vrolijk klinkende versregel verdient meer aandacht dan
normaal,omdat die woorden problemen hebben opgeworpen
die als een grote donderwolk het zonnige buitenzijn
dreigen te overschaduwen.
-Het artikel vervolgt met een beschouwing over dedo -)r
de arbeider verworven vrije tijd, de ontwikkeling. van
het verkeer en de welvaart die het aantal natuurgenie-
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tenden jaarlijks aanzienlijk doet toenemen.
"Hiervoor mogen we dankbaar zijn,maar... nu komen de
problemen. Problemen met betrekking tot de recreatie
in de vrije natuur die een noodtoestand hebben veroorzaakt.GeVolg van de bevolkingsaanwas, en automatisch daarmede verbonden van de stedenaanwas, industrievestiging, nieuwe wegen etc. etc.
U zult kunnen begrijpen, dat er in ons land iets moet
gaan gebeuren willen wij over enkele jaren nog naar
buiten kunnen. - Uiteraard zijn er vele oorzaken die
*tot deze situatie leiden,waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen. De oplossing hiervan zullen wij in
goed vertrouwen aan de overheid en andere daarvoor
in aanmerking komende instellingen moeten overlaten.
Gelukkig kunnen wij vaststellen, dat hieraan reeds de
nodige aandacht wordt besteed.
Het Nederlandse volk en zeker de jongeren kunnen,a1dus het artikel,wél oplossen het vraagstuk van de
vermindering van recreatieve waarde van bestaande gebieden en terreinen door het wangedraag . van vele
landgenoten, Zowel ouderen als jongeren. Wangedrag,
niet alleen opzettelijk.doch ook door onwetendheid en
nonchalance.. - In de publicatie wordt er op gewezen,
dat dit wangedrag jaarlijks duizenden mensen vraagt
voor herstel en onderhoud, en dat ook een van de gevolgen is, dat er al meer bordjes verboden toegang
gaan prijken en de prikkeldraadversperringen eerder
toe- dan afnemen. Gezamenlijk ligt hier dus voor ons
een stuk verantwoordelijkheid.-Er wordt gewezen op
de enorme bedragen die dit wangedrag kost en men
stelt dat dit geld beter zou kunnen worden besteed
voor de uitbreiding van de bestaande gebieden, voor
de aanleg van sportvelden en speelterreinen.
Het werkcomité bericht verder, dat men eind 1957, en
begin 1958 een grote landelijke jeugdactie wil organiseren, waarbij de jeugdorganisaties zullen worden
betrokken. Er wordt gezorgd voor publicaties en een
sluitzegel zal worden uitgegeven met de afbeelding
van een "bosvarken".
COMMENTAAR van de redaktie op pagina 11.
-10-

De redaktie van de Libertijn stelt er prijs op te verklaren, dat zij het streven tot natuurbehoud en recreatiemogelijkheid gaarne wil onderstrepen. Daarom werd
dan ook het nevenstaande gepubliceerd. Anderzijds verschaft het artikel ons de gelegenheid nog eens weer te
wijzen op welbekende symptomen. Wij verdenken het co-

mits er namelijk sterk van, echt-nederlands "neutraal•
te zijn samengesteld, met een variant op "bij sport
geen politiek".- Moet dit er echter toe leiden dat men
dan maar gaat schrijven dat de bes-hdjding van het
wangedrag als hoofdpunt wordt gesteld, daar men de oplossing van de andere natuurbesohermersproblemen wel
in goed vertrouwen áan anderen, o.a. de overheid kan
overlaten? Over de betoonde aandacht schijnt men zelfs
gelukkig te zijn.... Wellicht is het Haagse solidariteit. Waarmede wij ons niet gelukkig achten.
Onze mening kunt u verder wel halen uit de navolgende
bladzijden in deze Libertijn.
---------DIT heeft niets uitstaande met wat hierboven is
geschreven, 'rant hot raakt niet de natuurbeschermers, doch slechts een Excellentie. Wij lazen in i
Het Vrije Volk van 8/5:
Deelen is modig als straaljagerbasis omdat hot
verkeer op en rond Ypenburg overbelast raakt. -Op 10/5 in dezelfde krant: Officiëel zijn -de berichten bevestigd dat op Deden mordt gestationeerd een eskader straaljagers dat' voorheen op 'n
vliegveld in Duitsland was gestationeerd, en....
(puntjes van Lib.) niet een eskader van Ypenburg.
GEK dat wij al eerder dan 10/5 "nattigheid" hebben gevoeld, en velen met ons. GEK dat je toch
echter altijd .van een gezagsdrager oprechtheid
verwacht tegenover zijn. kiezers.
HEE !?! Twijfelt u wel vaker 9999999'9999999999
1/

Tusschen de Betuwe en tusschen de Veluwe
Daar lag de dijk door het waterig land
Als iets waaraan niets was te veranderen —
De koeien en de kikkers aan de' eenen kant
En de zilveren visschen aan de! anderen;
Zoo bleven zij ieder in hun element,
Daar was dan ook ieder al lang aan gewend
Daar tusschen de Betuwe en tusschen de Veluwe.
En 6nder aan den dijk daar glommen de blommen
Die zwierden en tierden maar overal,
Die stonden te bloze' en te bloeien,
Die knikten en knakte', en die lachten
Om die klapperdekakkende koelen;
En de koeien, die tilden hun steerten op
En zagen nadenkende uit hunnen kop, —
Ja, 6nder aan den dijk daar glommen de blommen!

C.S. Adama van Scheltema
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En óver den dijk daar floten de booten: Die toeterde' en ploeterden door do rivier,
Die waren geweldig aan 't sleepen,
En hadden een onfatsoenlijk pleizier
In de deftig zeilende schepen Die hielden zich kwast wat achteraf,
Maar eigenlijk legden ze It leelijk af, Ja, óver den dijk daar floten de boeten I
En benédel aan den dijk daar had je het stadje: Dat lag daar zoo kluchtig, zoo klein en zoo rein,
Als was 't maar een hapje, een stapje Dat kon eigenlijk wel eens niet anders zijn
Dan een echt-Hollandsch schildersgrapje I
Maar van den toren is dat niet gezegd.
Want de ouwe toren was zeker echt ! Ja, benéde' aan den dijk daar had je het stadje !

En 'Ave' op den dijk daar voeren de boeren:. .Die holderdebolderden over den dijk
In hun hossebossende sjeezen Die reden hun glanzende poerden te kijk,
En hun wijf in heur Zondagsche wezen,
En die klapte' hunne zweep en die dachten maar: "krak,
Hoort gij die rijksdaalders wel in mienen zak!" Ja, bóve' op den dijk daar voeren de boeren

Nu onze kranige luchtmacht zich opmaakt om nog sterker dan voorheen de Veluwe te doen daveren en in
krimpen on,- eindelijk - enige dagbladen voorzichtig hiertegen protesteren, zond de Libertijn haren
biologischen reporter naar deez' bedreigde oorden.
Geheel "De Hoge Veluwe", oen nationaal park, was in
'n trieste 1:List gehuld toen onze reporter arriveerde. Geleid door schoon geluid kwam'hij echter reeds
spoedig in contact met een groepje zar..9-vogels van
verschillend pluimage. De Dirigent van 'net koortje,
"Slechts Een In Nood", een displaced Wac.denbewoner,
vertelde: "Wij konden, nu onze buren de 'I'reischUtz.
gaan brengen, niet nalaten op ons prograrma te zetten een vrije improvisatie van "Wie natie; uns der-.
Schlummer". De edelgermaanse klank van dit werk is
bovendien uitermate passend bij de hedendaagse stigg
Het interessante gesprek werd vrij abrupt beëindigd
door de krachtige tussenkomst van een Zesender, die
al geruime tijd had staan meeluisteren.
Welaan, zelfs aan zes enden komt een end, zo verklaarde hij optimistisch, en een onkreukbare staf
heeft slechts twee enden. - Wonderlijk genoeg bleek
Zesender niet de Libertijn te lezen, w61 Menb en
Wereld, waarin hij overigens een pakkend artikel
over de aantasting van ,de dierenwereld had gemist,
zo vertelde hij. Zesender bleek naderhand over de

Libertijn geheel en al verkeerd te zijn ingelicht
door een wilde ezel,. die in lang vervlogen tijden de
groenteman van professor Ranme had gediend. Zowaar
,had men hem verteld dat enkele lezers van dat blad
oveneens zijn plaats eisten, in een paging terug te
gaan naar de natuur. Onze verslaggever zegde hem enkele oude jaargangen van ons blad toe..
De stemming onder een groepje moeflons was
bepaald onder het nulpunt. Waarom, zo vroeg
men zich hier af, moeten slechts de natuurbeschermers voor ons opkomen ?
Er zijn toch nog wel andere behouders en behoudender
ook! Mensen die de NATO willen behouden, verschrikkelijk belangrijk vinden, en rode en gele gevaren te
lijf willen. Waarom zien die niet het ontgroeningsgevaar? Steeds hebben wij moeflons onze hoop gericht
op het behoudend deel van uw mensdom, dat steeds zei
voor demokratie en traditie pal te staan. Moet het
nu zo worden, dat onze Algemene Nederlandse Moeflonbond zich dient te wenden tot de mensen die niet
voor fatsoenlijk en behoudend wensen door te gaan?
Want dat kan toch niet samengaan nietwaar, zo vroeg
de opper-moeflon.
Uw reporter vertelde dat er inderdaad in Nederland
ergens mensen te vinden zijn die bereid zijn te protesteren tegen de afbraak van hun land terwille van
een kanon. Zij zijn de argelozen... zij passen niet
op dat... en dan zijn ze ook nog teleurgesteld dat
ze hier ten lande geen sukses hebben!! Want ze steunen indirekt "de russen". Zij zijn de blinde paarden
die met hun kop tegen wolven in schaapskleren oplopen.
De moeflons sidderden.. en vele andere dieren die naderbij geslopen waren, toko - Edoch, een oude moeflon
die ontzettend veel werken van La Fontaine had gelezen, werd uitgefloten toen op wijze toon zegde, dat
afwachten het beste was voor alle dieren des•velds.
Dat geeft uw reporter de moed te hopen, dat in ieder
geval de dieren dan toch zullen kiezen voor die gekke lui, die altijd overal tegen zijn, de demokratie
en de vrijheid zelfs durven doen prevaleren boven de
WET, en zelfs verschillende soorten van vrijheid ken-15-

nenL- en te mogen nemen° Misschien ja, helpen hun
protesten toch nog...
Uwen biologischen versla.
gever
Redaktie-onderschrift:
Onze speciale verslaggever voegde aan zijn epistel
nog toe:,Indien den mijn produkt niet netjes acht,
bedenkt: tamme konijnen vindt men in een "hokje"
daarbuiten kent men slechts "wilde".
9
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'... weet je nog wel, oudje..."
Krols en de mussen
'Het zou voor de opbouw van een sterk
leger nuttig zijn als er minder land beschikbaar werd gesteld voor dc bescherming van grasjes, sprietjes en vogeltjes!'
—.

Wlem!..ér Kruis
'Voor een sterk leger zou het nuttig zijn,
als minder land werd beschikbaar gesteld
voor de bescherming van gasjes, sprietjesen vogeltjes.' ((;en. Kru/sop 22-112 50)

'Op jouw plaats kan 'c. ;.'hiaat sta *7 . !'

gelpub11-'
ceerd_in
1950
HVV
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De vogeltjes: 'Eindelijk Lumen we eens
wat terug doen!'

(
Er is enige tijd - misschien een jaar - geleden een boek uitgekomen, dat.ik iedereen van ganser harte wil aanbevelen. Het heet "NECTAR IN EEN ZEEF" en het is de
Nederlandse vertaling van het boek van de Indiase schrijfster Kamala Markandaya
Het is een prachtig maar aangrijpend boek. We worden geconfronteerd met een leven
zo geheel anders dan het onze - en niet alleen geheel anders, ook zoveel moeilijker, triester. Het leven wordt beschreven vaneen Indiase vrouw vanaf haar huwelijk tot na de
dood van haar man. Zij is de vierde dochter van een dorpshoofd; maar sinds de
vreemde controleurs er zijn, hebben do dorpshoofden aan betekenis ingeboet. Ruk-;
mani kan er dus niets tegen inbrengen, als zij eigenlijk onder haar stand trouwt
met een eenvoudige boer. - Als zij na een lange reis per ossewagen aankomt bij
de haast armelijke hut waar zij wonen zal, op het land dat niet van henzelf is,
moet ze vechten tegen haar teleurstelling. Maar haar man is erg goed voor haar,
zodat ze toch tevreden.is, ja zelfs 'blij met haar leven. Zij en Nathan, haar man,
werken op. het land en het gaat goed met de oogsten. Zij krijgt een dochter en als
na vele jaren de zozeer verbeide zoons uitblijven, gaat ze - eigenlijk tegen haar
zin, maar door haar wanhoop ertoe gedreven - naar de blanke arts, die in groot
ledealisme zijn leven wijdt aan de eenvoudige mensen op het platteland van India.
Rukmani krijgt zoons, waar haar man en zij heel blij mee zijn.

Maar langzamerhand komen de tegenslagen. Er komen vreemde werklieden en er wordt
een leerlooierij gebouwd. Twee van Rukmani's zoons nemen er werk en zo verdienen
zij meer geld dan met werken op het land, zodat de familie even wat uit de zorgen
komt. Toch wordt Rukmani's vrees bewaarheid; door de uitbreiding van het dorp worden de weinige etenswaren, die ze moeten kopen, duurder en het geld wordt minder
waard. Dan breekt de grote moesson aan, die gepaard gaat met bliksem en stormen. Het wordt een ramp.. Alle op het land staande gewassen worden vernield, Er breekt
een tijd van.grote armoede aan. Op de leerlooierij breekt een staking uit. De twee.
zoons die er werkten, gaan niet meer terug naar de fabriek; enige tijd later vertrekken zij naar Ceylon en verklaren niet meer in armoeda en gebrek te willen leven, Rukmani weet, dat zij ze niet terug zal zien.
De derde zoon wordt dood teruggebracht uit de fabriek. Voor de vierde;zoon blijkt
er een betere toekomst weggelegd; hij zal assistent worden van de blanke dokter
Kenny,

Kenny. - De dochter Ira, die als knap jong meisje is gehuwd en weggetrokken, wordt
re vijf jaren hu welijk door haar man teruggebracht: ze is onvruchtbaar. Het wordt
de echtgenoot niet aangerekend , dat hij een andere vrouw neemt; mannen hebben nu
1

eenmaal zoons nodig.
Maar nog zijn de tegenslagen niet van de lucht. Het land wordt geteisterd door een
enorme droogte. De allerlaatste voorraadjes raken op en men leeft haast van niets.
Of - men sterft. Ira, de dochter, offert zich op voor het jongste zoontje (dat
toch enige tijd later van honger omkomt). Het is een bezoeking voor de ouders,haar
Is avonds getooid te zien uitgaan naar de stad - hun dochter is een slet !
Maar Ira voelt het als een plicht, geld te verdienen. De liefde, die
deze mensen aan elkaar bindt, is groot en verzacht veel. Ira krijgt
een halfblank zoontje, dat liefdevol wordt opgenomen. '
Als ten laatste de grond waarop ook gin hut staat, verkocht mórdt voor
de uitbreiding van de looierij, trekken Rukmani en Nathan weg om elders met zwaar werk geld te verdienen.
Ze nemen de zorg voor een alleenstaande jongen, Pull, op zich. Hier, in het verre
land, sterft Nathan. Rukmani keert terug met_Pull naar haar dorp, waar ze met veel
liefde door Ira en Selvam worden opgenomen in de huiselijke kring.
Wat nu zo treft, zo sterk treft in dit boek? De levensaanvaarding, ondanks alle tegenslag. Ondanks alles blijft de vrouw dankbaar voor al het goede en mooie, wat zij
heeft mogen genieten in haar leven. En deze-vrouw is door hct noodlot getroffen !
Ook de tegenstelling tussen de oosterse en westerse manier van reageren op rampen
komt op prachtige wijze naar voren. Kenny, de dokter, die wanhopig optornt tegen
de gelatenheid van deze mensen, kan het soms niet langer verdragen. De dorpelingen
begrijpen niet, waarom deze man zich hun lot zo aantrekt. Het is toch altijd zo geweest; zij waren van de aarde en van het. weer afhankelijk en tegen rampen kon•je
niets beginnen.
Het is echter niet alleen om al deze eigenschappen, dat dit boek ook in Nederland
is uitgekomen; ook het kennismaken met het leven In een zo geheel andere streek, en
met mensen van een zo geheel andere instelling dan wij, sterk op het materiële gerichte westerlingen, kan niet anders dan goéd zijn. Temeer, doordat het gegeven op
een zeer boeiende wijze is uitgewerkt en we. hier een brok leven meemaken, waarin
veel menselijke zwakheden naar voren komen(ieder weet dat deze bij honger eerder
aan het licht treden); Maar ook, en vooral al . het mooie, dat tussen de mensen kan
gróelen en blijven.
"Werken zonder. hoop,
"Hopen zonder doel, is als
"Nectar in een zeef:
(Coleridge)

Noor de Vries

-.nectar in' een zeef ''_door fama:la Markandaya - vertaling van
Frits, Andriessen - uitgeverij "de ster"
Antwerpen.

Het was een raar geval met de jongen. Niet dat men
daar naar buiten toe veel van merkte; hij was hoogstens wat stil en teruggetrokken. "Och, dat hadden
wij vroeger ook", zeiden de mensen om hem heen.
"Laat hem maar, dar groeit hij wel overheen".
De oorzaak van de moeilijkheden was de innerlijke
verdeeldheid van de jongen. Hij was inderdaad op
een moeilijk punt in zijn leven aangekomen. Tot nu
toe was het hart koning onder de lichaamsdelen geweest. Het had kunne regeren naar - eigen inzicht.
Het had zoveel liefde weggeschonken als het had kunnen-opbrengen,
en dat was niet weinig geweest.
Het had de handen bevolen behulpzaam en vaardig te zijn, waar anderen hun hulp konden gebruiken.
Het had de voeten tot haast aangespoord, wanneer iemand daarmee
gediend was. De ogen hadden heel
scherp uitgekeken wanneer kinderen de straat overstaken. De armen hadden zich aangeboden als
ooit een oude dame uit de tram
stapte, en de schouders hadden
//
gewillig :alle lasten getorst die
en opgelegd waren. Ja, zelfs de
t2
.maag had af en toe afstand moedoen van een bizondere
kernij. De toestand was dus onhoubaar.
Daar ging dan ook een eind aan
komen. Plotseling op een kwade
dag was het hart als koning afgezet. Eén voor één hadden alle
lichaamsdelen hun klachten en
grieven over het oude regime laten horen. De ogen klaagden over
het geringe aantal films dat ze
te zien kregen. De schouders en
benen waren gebelgd over het
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feit dat het geld, dat zij verdienden werd uitgegeven aan plezier ..voor anderen. De , vingers hadden het
over zijden dassen en gladde sturen van luxe-wagens.
De voeten jammerden over de zware, lompe
schoenen
en het geringe contact met gaspedalen. De maag en
de tong gingen tekeer over de hoeveelheid • en vooral
over de smaak van voedsel en drank. En tensldtte was
de onderbuik nog gekomen met verlangens, zozeer ontdaan van iedere vorm van liefde, dat het arme hart
bedroefd afstand had gedaan van de regering.
Toen trad de elleboog naar voren en hield een schitterende redevoering. Hij beloofde de lichaamsdelen
alles wat ze konden wensen.
Zachte kleren voor de
romp, ringen met grote stenen voor de vingers. Een
auto met een glad stuurwiel voor de handen en een
mooi gaspedaal voor de voeten. Het heerlijkste eten
en de duurste wijnen voor tong en maag. En tènslotte
vrouwen als toppunt van genot: vrouwen en meisjes in
alle maten en soorten.
Toen dé elleboog zijn gloedvol betoog had beëindigd,
waren alle lichaamsdelen het er over eens, dat hij
en geen ander voortaan koning zou zijn. En het moet
gezegd worden dat de nieuwe koning hard werkte en
zijn beloften alle gestand deed. In enkele jaren had
hij zich naar de top van de maatschappij geëlleboogd
en al de verlangens van zijn onderdanen bevredigd. Alle lichaamsdelen waren welvarend en tevreden. Alleen het hart was tot een klein verdroogd zakje ineengeschrompeld.
Ernst Ruhmann.
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Het kampterreintje is een fantastisch graslandje
(met stromend- water -en WC's!) aan de Ourthedicht
bij ecn groot bos;- dus van alle gemakken voorzien.
Je kunt.ér komen op eigen gelegenheid:metde trein
naar La Roche, liftend, of met -de fiets,terwijl je
ook met de HJG-bus - kunt meegaan, Deze bus vertrekt
zaterdag 3 augustus om_ plm. 13.00 uur uit-Haarlem.
Je kunt worden opgepikt in Amsterdam,Utrecht, Den
Bosch en Eindhoven.
Wanneer je een eigen tent hebt, kun je .die meenemen. Indien niet, dan zorgen 'wij er voor.
De kampprijs is f 35,-. De buskosten bedragen den
naar verhouding minieme som: f 209-.retour.
Bij'opgave dien je tegelijkertijd f 59- over te maken. De rest voldoe je vóór 15 juni. Betaal dus in
het . kamp niat!
Als je je terugtrekt voor 15 juni ontvang je al 't
gestorte geld terug. Daarna wordt f 5,- afgehouden
ter dekking van de organisatiekoste-n.
__Er_bestaat.mogBlijkhaid to-t reduktie,
Geef je op voor 10 juni, door het invullen van het
formulier dat op pagina 22 van .deze Libertijn is
afgedruktw Stort het geld op: giro 44878-29 ten name van_ W.R.• van- Opijpen in ,Hengelo (0)
aan het
ROODE KRUIS
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OPGAVEFORMULIE

R.

Zomerkamp HJG - La Roche - 3-11 augustus 1957
Naam:
Geb.dat.:
Adres:

Woonplaats:

Gemeenschap

man/vrouw

geeft zich op als deelnáler(ster).
hjg - bus
De reis wordt gemaakt per
eigen'gelegenheid
Ik zal instappen in de bus to:
. -persoons tent, en ben wel/niet
Ik bezit een
bereid de extra-ruimte af te staan aan:
a) willekeurige personen
b) aan: (vul namen in)

Hierbij heb ik tevens f 5,-/f 30,-/f 50,- overgemaakt op giro 448782 t.n.v. W.R. van ()pijnen te
Hengelo (0)
FORMULIER INZENDEN AAN JIM VAN OPIJNEN, MESDAGSTRAAT 11 TE ITRNGELO (0).
4HetlIJG-werkkamp bij het Meenthuis te Blaricurrf. dd.. 18/5 is uitstekend geslaagd. Er Werd
,zel'f's 25/5 een tweede kamp gehouden. In de
ogende Libertijn mgér hierover !
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Het Haarlemse "Spuitgat" van
maand april bevat een stukje
van Hans de Vries waaruit we
enkele gedeelten overnemen:
Onder de loupe ligteen- pamflet dat door een dama
aan vele trouwlustigen wordt toegezonden; zij
raadt aan: "Geen huwelijk, want dat maakt grenzen
waarbinnen egoïsten worden gekweekt! - Verder:Een
betere wereld is niet mogelijk zolang er vleselijke geslachtelijke omgang bestaat. Aan de vleselijke.vermenigvuldiging komt vanzelfsprekend een einde. Het is beneden de waardigheid van een mens om
als beest te leven. Nadat de gedachten zijn veranderd, zal stellig ook het menselijk lichaam veranderen. Kosmische stralen van de zon veranderen de
vorm van dierlijk en plantaardig leven- Dit is bekend". - Zie zo. Dat hadden onze syllabusschrijvers eerder moeten weten,.
Is het opzet of toevar dat het Spuigat ook een bekend dichtsol van Piet Paaltjens heeft opgenomen ,
beginnend met: "0, spreek mij niet van liefde...."
Er zijn er in de HJG ook die er anaeFa oyerderiken:.
/
BLOEMEN (kunst)
van Hoofdbestuur en Redaktie voor de nieuwe
echtparen
Toller-Forterie in Haarlem (Yvonne maakt er
deel van uit) en
Erna en Ron Meijer in
de Damstad.

VERFODEN TOEGANG Stond,er bij ,een bespad: TWentse HJGers (die nog slechts de Libertij -lezenswaard vinden )
negeerden dit bordje collectief. Even collectief werden ze echter dodr'een rasechte koddebeier op de bon
geslingerd. Kosten dezes: vijf guldens.
DE UTRECHTSE. DOMMEKRACHT -gaf een hele rits leden de
pen om artikeltjes te plegen over het nog steeds boeiende onderwerp "Waar gaat de HJG -misschien- naar toe"
La de eerstvolgende Libertijn vertellen we er u meer
van.
Zo, nu weet men tenminste het adres voor het
opzenden van gemeen schapskrantjes en dito
nieuws. - Waag er eens
een postzegeltje aan!!!
«5 6 f7e
/-5
O.a. Rotterdam en Den
,Haag lieten nog niets
van zich horen..
'PINKSTERKAMP. De organisatoren verzochten ons nog even
de datum bekend te maken waarop het kamp plaatsvindt.
Welnu: Dit jaar wordt met Pinksteren het Pinksterkamp
gehouden. Gaat u dus naar het Pinksterkamp dan zien we
elkaar daar met Pinksteren, dat is 7 weken na Pasen.

keM-e-d • •
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ALS DAT NIET GOED WORDT...
De leiding van het zomerkamp zal gaan berusten bij 'n
driemanschap.(Nee, dit keer geen commissie...) Gerrit
Kuiper leidt hot geheel (zo weinig mogelijk)ï - Onne de
II (voorzitter) knapt de technische zaakjes op en Biny-hanteert in plaats van sekretariaatspen dan de soeplepel. Elders in deze Libertijn uitvoeriger nieuws en
een opgave-formulier. Knip. uit, vul in, stuur op de bon.
Te weinig advertenties en. eet. hopenlijk. •
tijdelijke slechts kasgeldpositie . (ILM
penningmeesters!!) noodzaken ons de Libertijn.dit keer in noodverpakking uit
te geven.
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De sectie Bedrijfskampen uit de Moderne Jeugdraad en
de Oecumenische Jeugdraad organiseren dit jaar weer
gezamenlijk een aantal vacantieweken voor jeugdige
arbeid(st)ers van plm. 15 tot 19 jaar.
De kampen vallen alle in de periode 13 juli - 24 augustus; voor jongens en meisjes afzonderlijk en gemengd.
De HJG is lid van de Moderne Jeugdraad. Daarom wordt
ook op haar een beroep gedaan voor leiders en leidsters. Wie interesse heeft schrijft aan: Sectie Bedrijfskampen, Herengracht 575, Amsterdam C.Tel.K
34241. Wacht er niet te lang mee s.v.p. !
Het uitgebreide werkkampenprogramma van de Stichting
Internationale Werkkampen (SO LI.), is uit. - Je zou
je zelf zes maanden vacantie toebed4len....
Aan te vragen bij: SWI, Rapenburg 6 9 Leiden.Te1.32722
MENNONITE VOLUNTARY SERVICE
Wegens tijdgebrek kon in de vorige Libertijn niets
werden vermeld over de "MENNONITE VOLUNTARY SERVICE"
MVS, voor Nederland: Mej. Lenie de Groot, Amsterdamsestraatweg 653 te Utrecht-Zuilen.
De MVS organiseert dit jaar ook weer vele kampen,o,a.
Berlijn/eu Min: 21/7 - 25/89 bouw "kindergarten".
Berlijn/Charlottenburg: 21/7 - 18/8.Vluchtelingenarb.
Salzgitterbad:14// - 18/8 Jeugdgebouw.
Eiland H3rnum/Sylt: 15/7 - 18/8: leidinggeven in kinder-herstellingsoord.
Frankrijk Fontette: 1/7 - 11/8: opknappen jeugdhuis.
Oostenrijk Wenen 12-4/1 - 18/8 9 Elixhausen/Salzburg van
21/7 - 25/89 Waiern 2/5 - 6/7 en 17/7 - 21/8: opknappen van school, huisvesting vluchtelingen.
Kost en inwoning vrij. Verzekering f 5,50. Geen zakgeld. Deelneming vrij voor ieder.
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(Orgenemen uit het franse pacifistisch 19'k.f.1 .1 Action)

