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7.Te zijn aan 't werk ge gate.
Fet is nog. te vroeg om a]
voorzitter namens Let H.
iets te zeggen. Dat H.B.
moet nog groeien tot een
eenheid, waarin de individuele krachten zich hebbes
gericht. Ik weet wn_, dat
dit H.B. al heel gauw volgroeid zal zijn.
Maar nu spreek ik dus alleen
namens mijzelf.,
De komende bestuursperiode
is voor de H.J.G. erg belangrijk. Samen willen we,
moeten We.zoeken naar een
oplossing voor de moeilijkheden, waarin de H.J..G.
zich bevindt. Dat zoeken
hebben we meer gedaan, we
hebben ons nu verplicht,
ook iets te vinden? Dat
7a1 een flinke krah. ttoer
zijn.
Het H.B. heeft de taak initiatieven te nemen, maar
dit begin te maken zonder
vertrouwen in de bereidheid
tot meewerken en meedenken
van de leden, zou onbegonnen,
werk zijne
Als het gaat zoals ik verwacht, staat ons een tijd
van bijzondere activiteit
te wachten.
Nu het vuur der debatten,
na de vonken der twistgesprekken kan Phoenix H.J.G.
herboren .uit haar as herrijzen.
Motto: Knuppels en hbenderhokken.
Ben Hartemink.

REDACTICI.L.L.L

Wij bieden onze lezers. excuus voor het plaatsen van een
toelichting bij het artikel van Prof. Minnaert, die eeneenzijdig is. Het is namelijk zo, dat de redactie door
tijdnood niet in staat was de andere partij om een toelichting te vragen. We willen dit nu. herstellen.
De heer Max van het H.V. naar zijn mening gevraagd,
deelde mee, dat het excerpt van'de lezing van Prof.' .
Minnáert door de radiocommissie van het H.V. niet "eenzijdig politiek" was bevonden en dat haar advies aan.
het hoofdbestuur, die de uiteindelijke beslissing neemt
in al deze gevallen, gunstig was. Het bleek echter. dathet artikel zo als het voor U lag in do Libertijn in,
aanzienlijke mate afweek van dit uittreksel, reden dat
de lezing in haar nieuwe uitgaaf geweigerd werd als wel
te eenzijdig politiek. Hieruit blijkt dat de VARA geheel buiten deze kwestie stalt, iets wat uit de toelichting van Prof. Minnaert niet naar voren kwam. De'heet
Max deelde voorts mede dat de lezingen binnen .het kader
van de. betreffende uitzending representntief moeten
Voor het H.V. als geheel kan dit
zijn voor het H.V.
van deze radiolezing niet gezegd worden. Dat dit artikel
niet voor de radio kon worden uitgezonden betekent geenszins dat de aangesneden kwestie in de gemeenschappen van
het H.V; niet ter discussie staat. In een 3emeenschats.vergadering wordt bovendien het bezwaar ondervangen; dat
een ogenblikkelijke discussie onmogelijk is, waardoor
een objectieve voorlichting beter tot zijn recht komt.
Zo iets als wat nu heeft plaats gevonden gebeurt hoogstens eens in de vijf jaar, aldus. de heer Max.
We meenden deze toelichting aan de lezers alsnog verlplicht te zijn.
Dit nummer bevat een Wehrmachtsafdeling.
Politiek kan in de Libertijn. Dat hebben we in de vorige
Libertijn duidelijk genoeg gesteld. Maar wel: names een
individu, niet namens een partij. Uitzondering op deze
regel: eenmanspartijtjes. Een verzuilde mentaliteit in
de Li,bp'rtijn? Alr regel: nee. Uitzondering: eenmanszuiltjes.
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MEDED
Wat een tour de force leek voor het vorige hoofdbestuur, namelijk het formeren van een nieuwe ploeg
hoofdbestuursleden, bleek op de A.V. een amusant
peuleschilletje te zijn. De nieuwe hoofdbestuursleer
zijn:
- %Ben Hartenrink
Voorzitter
Tweede voorzitter
- * Wijnand Thoomes
Secretaris
Henk eijnders
- *ijouke.Bouma
Tweede secretaris
- Hennie Reijgers
Penningmeester
Tweede Penning.se
- Olga -Radovich
- 'heeft zichzelf overgeHoofdredacteur
dragen.
Zomerkamp ,
Zomerkamp
Zomerkamp
. zomerkamp
In Luxemburg•bij het stadje Wiltz.
Waar?
van 25 juli tot 2 augtistus.
Wanneer?
.
_Hoeyeel?
Kampprijs f 35,- en Busreis_f 25,--.
Hoe en Wat?
In een uitgebreide convocatie, die
nog,komt.
De Bovenste Plank-(jes) zullen in het vervolg in
Libertijn worden opgenomen.
Als er dan maar ruimte voor is!
_Essay prijsvraag.
De-International Humanistand Ethical Union (I.H.É.V.)
schrijft een essay-prijsvrilclg uit voor jonge mensen
beneden 35 jr'ar. De onderwerpen zijn: Vormen van
rt,manisme; Ethisch Humanisme als ipsis van goed en
kwaad; Het antwoord van een humanist op de noden van
de wereld; Ethisch Humanisme als levensstijl; Methoden om de humanistische visie te verbreiden. .
200;
prijzen:
300;
100; $ 50..
/engte van het Essy: 2500 woorden hoogstens. Bij
voorkeur in Frans of Engels.
Indienen. voor 31 dec. 1959 bij I.H.E.U. Oude Gracht
152 te Utrecht. Aldaar kan men nadere informaties

rHumanistische Luisterkring "Het woord_yan.de_week".
"Wij wensen ons niet te laten dringen in de positie
van bedelaars om wat zendtijd bij de omroeporganisaties: Wij nemen met beslistheid stelling tegen
de suggestie van "christeli.jk"-Nederland, (3.1t politieke, - vrijzinnige of algemene omroeporganisaties
eigenlijk toch al humanistisch zijn. Wij eisen
ruimte voor onze uitzendingen op een wijze, die
recht doet-aan de eigen aard en de waarde van onze
levensovertuiging. Niet als tweede-rangs stichtelijkheid, maar als bezinning van eigen orde.".
De bovenstaande woorden werden op het 13e jaarlijkse
congres van'het H.V., dat op 11 en 12 april j.l. te
Rotterdam is gehouden, uitgesproken door onze algemeen voorzitter_Dr; v. Praag.
De noodzaak om van humanistische zijde dit geluid te
laten horen, was en is duidelijk; immers:
Op.7 februari 1959 verscheen de memorie van antwoord
mlde-^
verantwoordelijkheid van de minister en staatssecretaris van O.K. en - W bij de 2e hamer.. der Staten-7Gene- •
raal'werd ingediend.
Blijkens de genoemde memorie zal de nieuwe wet aan
het H.V. geen zendtijd toekennen op grond van het
argument, dat het.Verbond geen kerk is:
Uiteraard is het Verbond geen kerk, maar wel een genootschap op geestelijke grondslag.
De minister acht echter geen termen aanwezig - ondanks
het ingediende ontwerp-amendement op de nieuwe wet van
het verbond - deze genootschappen zendtijd.toe te kennen.
Waar het hier dus in feite om gaat,is, dat van overheidswege doelbewust de humanistische stem uit de
aether wordt verdreven. .
Nadat er meer dan 10 jaar iedere week humanistische
radiouitzendingen geweest zijn en honderdduizenden
luisteraars hier met 'rote instemming naar hebben geluisterd zal - tenzij onze volksvertegenwoorfdigers
wakker willen worden - dit in de toekomst tot het verleden gaan behoren.
Het is voor "Christelijk"-Nederland nog blijkbaar _
moeilijk'te begrijpen, dat in een democratisch land
levensbeschouwelijke organisaties de vrijheid mogen
hebben, hun denkbeelden door middel van de radio te
W-r<cer--:«Prmwteige~mmimeimme- --amáct~~~1~1~1111~11~~1~1007~2Egg

•

verbreiden.
Ook wanneer men aan het begrip "democratie" een
gere betekenis wil. toekennen mag men onzes inzien,,
nimmer zover gaan de principiële vrijheid van meri,---J
uiting op de onderhavige wijze te onderdrukken. •
Het verbond vroeg slecht 12% van de zendtijd van de
binnenlandseomroep en kreeg
niets !
In verband met deze discriminatie werd op, het conga. te Rotterdam besloten de humanistische luisterkring
"Het woord van de week" te stichten.
Dit is niet een nieuwe omroepvereniging, maar een
groep van met het bedreigde humanistische woerd sym
pathiserenden.
Het gaat'om een plaats voor het humanisme in de aetzL_ - ,
op gelijke basis als de uitzendingen voor kerkgeno7
schappen.
"Verpletter. hen (de humanisten) door uw aantal" hee:7;
indertijd monseigneur Huybers van het bisdOm Haarle:_
tot zijn gelovigen gez.agd
Wij denken er niet aan (afgezien nog van een e.v.
overbevolkingsprobleem) een dergelijke principiële
stellingname t,o.v. andersdenkenden tot de onze te
kiezen.
Het lijkt ons wel, dat wij in de gegeven situatie veplicht zijn krachtig stelling- te nemen tegen misbruL
van de positie die "Christelijk"-Nederland door de
"macht. van het getal" bij de tot-stand-koming van
•
deze wet kan gaan uitoefenen.
Wij kunnen de.luisterkringactie dan ook volledig
ondersteunen.
Ieder lid van het verbond en dus ook alle leden van
H.J.G. zullen binnenkort in "In en Om" een aanmel•dingskaart voor het lidmaatschap ontvangen. ,De koste.
bedragen slechts f 1,--.
Wij verwachten,dat ieder H.J.G.-lid zich aansluit er
tenminste 5 nieuwe leden opgeeft.
Het hoofdbestuur van de H.J.G.
Namens deze
H.C. Reijnders
(le Secretaris)

De A.V. 1959 te Lage Vuursche.
De algemene Vergadering van de HJG kan mei:: net recht een
:tn
leuterbijeenkomst op nationaal niveau noemen. Er ke ,
nieuwe gezichten voor gezichten die elkaar reeds kenden
maar het eindigt ermee dat men men kent, waarna men
weer naar huis toe gaat met de gedachte, hoe goed dit
allemaal weet tas.'Er worden hoge eisen gesteld aan het
zitvermogen en luistervermogen, zulke hoge dat.sommige
onder de spanning bezwijken, plotseling opstringen.en
luid het woord vragen. Aan deze reactie kan men altijd
weer d&stedélingen kerkennen, liever de mensen van de
zeer grote stad (A),- het intensieve stadSleyen.dwingt
immers tot direct reageren -, terwijl degenen uit de
rest van het land - vanuit de zeer grote stad (A) bekekSn de wereld die dichtgeplakt is met krantepapier
dit. alles rustig over zich heen laten gaan en hen •
slephts :,en glimlach ontlokt wordt waar al die drukte nu
voor' nodig is. Een relativerende glimlach overigens want
men vraagt zich af of al dat'lawaai wel effect sorteert.
Hoewel men daar niet over Uitgepraat •raakt, laat de voorzittér•geen-twijfel bestaan over wie hem lastig is en wie
niet. Dé'rest van het Ibestuur luiStert scherp mee,. bukt
zich, als de voorzitter een aanval te'verduren krijgt
naarstig over de stapels bescheiden, houd-teen. korte
ruggespraak, waarna de_voorzitter - nog steeds in goed
humeur- de aanval e±slaat of deze taak delegeert aan
een van zijn médebeátuursleden, uitgezonderd de hoofdredacteur, die.kennelijk een vrije dag heeft en meer ligt
dán zit achter de bestuurstafel. Men ziet dat hij. zich
afvraagt waarom met. zoveel ernst een grotesk. 'spel gespeeld wordt' en Men ziet de gedachte over zijn voorhoofd H
rimpelen, dat het beter was korter en. feller te zijn
tegen een waterval uit .A., die; het. water in A. krachtdadig. '
ontnomen is, want waarom zoU'hij anders_ op een vergadering als de A.V. spuiten?'
De eerste middag ismen nog vol vuur getuige al,aangehaalde waterval, 's avonds staat de zaak al op een aanzienlijk lager pitje en dan komt gelukkig de nacht, waar-,
in men met frisse moed aan iets anders begint. De ochtend
breekt aan en de vergadering wordt voortgezet, nadat een
gemeenschappelijk& maaltijd-ontaardt.is in het schouwspel dat een stationsrestauratie biedt rond tien uur in
de avond. Als de vergadering eerst maar weer begonnen is,
dan heeft men de slinger weer te pakken en verloopt
6.

alles weer ordelijk. 's Middags volgt dan neen
stuurswisseling, waarbij ernstig gepraat en later a:elachen wordt, waarna de komende en de gaande besturders plots hun rol kwijt zijn en zich zenuwachtig gaar
gedragen tot het moment komt dat de nieuwe voorzitter
het woord neemt en het'spel weer met alle ernst her-.vat wordt. Een zekere opluchting valt dan waar te ne-.
men op de gezichten van allen, wat al gauw vervangen
wordt van een gevoel van bevrijding als de bus aangekondigd wordt die de congresgangers zal vervoeren.
Enige tijd is er nog haastig geloop'en gegroet,
meestal met bagage en jas al in de hand en dan na
twee zuchten is de terugreis weer begonnen. Thuis
kruipt men gauw in bed, de volgende ochtend kankert
men en twee dagen later heet de A.V. geslaagd. Het
volgend jaar ziet men elkaar weer. Dan gaat het,weer
zo toe.
klws.

verslag van nog een vergadering
Verleden week maandag heeft de.Bovenzuilige Kampeerraad op de . grens van Groningen,_ Friesland en Drente
in de bosrijke gemeente Bloemkoolstronkeradeel op
originele wijze haar 'eerste conferentie gehouden.
Behalve de vertegenwoordigers van de diverse kamperende zuilen waren toeristische organisaties, artsen, rijksvertegenwoordigers, tentenbouwers, Priesters,.geheelonthouders, maatschappelijk zorgsters,
nudisten, sociologen, dominees', onderwijzers, gemeentebesturen, kampeerboerderijboeren en vele anderen,
die de kampeersport een goed. hart toedragen, aanwezig
- met uitzondering van de Nationale Vereniging voor,
Sex. Beheersing (NVSBeHa) en.de HJG.
De Kampeerraad had gemeend deZe . conferentie kamperend
te volbrengen en de congresgangers was verzocht hun
kampeeruitrusting mede te brengen. Velen hadden hier
o±',n gehoor gegeven en zo zag men op de eerste congresdag de een na de ander zijn tenten opslaan, wat de
juiste sfeer zeer bevorderde.aBelangstellend bekeek
men elkaars materiaal en de tongen kwamen spoedig loc,

va.....aáásimmosiWo

-,407.1~7~~1~1.;a_

7,71

Bewondering wekte het 'tentje' van een . pater sj die een
kruisstok in de grond stiet, zijn soutane uittrok en
over het kruis hing, zo' dat de dwarssiok,de nok steunde, een ideaal eenmansje met ruimte voor twee. De vertegenwoordiger van Nud.Kamp.Centr. trok een soort pyama
aan, die het midden.hield tussen een luchtbed, een
slaapzak en een vliegerpak, dat in opgeblazen toestand
eruit zag als een zeppelin. Een emerituspredikant kroop
in de boom, klemde zijn luchtbed in de vork van twee
takken en complementeerde zijn verblijf door een zwarte
paraplu te steken in een gat waar eens een oest ingegroeid was. Een padvinder zocht het spoor terug en vond
een holle boom. De. kampeerboerderijboeren werden ondergebracht in een caravan met ingebouwde wc, bár en koelkast ineen, wat. eenaántal hygienische voordelen opleverde.
De voorzitter gewaagde in zijn toespraak ervan dat deze
conferentie reeds 'lofwaardig' was genoemd voor ze gehouden werd; hij hoopte dat dat inderdaad het geval
mocht zijn; naar wat hem nu reeds opgevallen was kon al
gesproken worden van een zekere eendracht, uitgedrukt
in korte broeken, truien en sandalen, waartussen maar
één enkele zuil in klederdracht detoneerde. Hij twijfelde er echter niet aan of men zou eensgezind de problematiek te lijf gaan. De massaliteit van het kamperen,
vervolgde hij, baart.grote zorgen. Zijn betoog kwam er
op neer dat nog verschillende maatregelen en voorzieningen getroffen moesten worden aleer er sprake was van
een-normale situatie. De vergadering ging daarna in secties uiteen. Het bleek spoedig dat het sexuele facet zeer
veel aandacht zou vragen. Een discussiant betreurde het
dat de HJG en de NVSBeHa niet uitgenodigd waren, omdat
men dan eerst recht wist, wat men niet voorstond. Hij
wou het woord 'konijnen' niet in een zin gebruiken,
voegde hij eraan toe. In plaats van hen kreeg de nudist
het zwaar te verduren; hij verklaarde dat zijn organisatie uitgenodigd was om slechts toe te horen, maar hij
wilde wel even in het midden brengen dat hun kampen geen
punt van discussie konden uitmaken, omdat ze in Frankrijk en Zweden gehouden werden. Wat de emerituspredikant in het geweer riep, die onder bijval zeide, dat
Gods akker niet beperkt was tot Nederland en dat Zijn
Licht overal. scheen. De nudist mompelde nog iets van
'Gods water laten lopen', maar dat ging verloren in de
woordenvloed van een tentenbouwer, die do ervaring had,

dat men toch naar het buitenland ging om met. z'n tv.,: ;en
in één tent te slapen en of het dan niet beter zou ..»jn
in iedere tent een linnenwandje in te naaien, wat ric.,Ir
een geringe prijsverhoging met zich mee bracht. Het
emeritaat bracht verontwaardigd hiertegenin, dat men de
Satan dan nog oogluikend toestond in de vorm van eel_
onvermijdelijke lustbevrediging aan eigen lichaam.
Daarna besloot men zich toch maar tot de binnenlandse
situatie te beperken, die moeilijk genoeg lag, omdat
vreemdelingen hun zeden 'aanhouden, waardoor de grenzen
van het betamelijke in ons land een gedilchte knauw krijgen. Men oordeelde dat er toch iets gedaan moes:t
De vertegenwoordiger van de Jonge Christelijke Mannon
Vakantie Vereniging kwaffi met een constructief en uit de
Schrift voortvloeiend .plan om zedelijkheidsbrigadic:rs
op te leiden, waarbij hij een verwijzing gaf naar de
verkeersbrigadiers. Natuurlijk komen daarvoor alleen
maar diegenèn in aanmerking die een bewijs van goeJ. zedelijk gedrag is verstrekt en die met goed gevolg eJn
cursus hebben bezocht. Hoewel aan de practische uitwerking vele haken en ogen zitten, waarop men nu no;
niet kon en wilde ingaan, leek het plan om een brigadier tussen de geslachten in té laten slapen nog niet
zo kwaad, want het kwam er op neer dat de beide Satans
uitgedreven werden. Dat aan de brigadier hoge eisen
mochten worden gesteld vond ieder buiten kijf; gehuwd,
vlekvrij en heterosexueel 'vond een arts met positief
christelijke beginselen toch wel eis.
Jammer was dat er te weinig tijd was om de discussie
af te ronden. De voorzitter die de vergadering sloot
was dankbaar voor ieders aanwezigheid en hoopte dat
men de vruchtbare ideeen in eigen kring zou uitdragen.
Een volgend jaar, besloot hij, komen we zeker beter beslagen ten ijs.
Alvorens men uiteenging zat men aan de laatste gemeenschappelijke maaltijd aan. Daarna hernam de verzuiling
haar rechten; eerst scheiden zich de autorijders van de
voetgangers en op het station van.Bloemkoolstronkeradee7
werden de congressisten nog eens verdeeld in eerste- en
tweedeklassers. Toen men thuiskwam was men ook weer p.g...e
r.k., of niets.
Bélá Tafel.
(overeenkomst met bestaande instellingen, organisaties ei
personen is toevallig).

Rob Boelhouwer.
JoUW kritiek op Jaap de Boer gelezen. En ik heb van.'
mijn leven nog niet zo iets beroerds gezien. In de
eerste .plaats ben ik blij, dat niet alle huManisten
zo zijn als jij, want dan zou iedere vorm van humaniteit ver te zoeken zijn. De vorm waarin jij je artikel
gegoten hebt is een oorlogshitser waardig. Dus de atoombewapening en militaire dienstplicht zijn volgens jou.
punten die een oorlog voorkomen, arme jongen: Wat zijn.
die hersentjes. van jou nog achter, en dat je nog geloofd aan het feit dat er onherroepelijk.een oorlog
komt, en dat we die dan te danken hebben aan lieden die
zich van hun verantwoordelijkheid bewust zijn. Ik persoonlijk hoop dat juist deze lieden (en misschien ben
jij daar ook wel bij, Robje) heteerst mogen sneuvelen. •
Voor mij, Robje, is een oorlog net zo onaanvaardbaar als
voor Jaap de Boer. Ik ben van oordeel dat juist voor
mensen die zich van hun verantwoordelijkheid bsmust zijn,
dit inderdaad een probleem vormt, dat boven hen uitgaat,
niet om het probleem maar om mensen zoals jij.
Het artikel door Jaap de Boer geschreven, heb ik gelezen
en wat lij schreef zou door mij gezegd kunnen zijn.
Verder geef je nog kritiek over het verwekken van nako7
melingen. Jochie waar praat je over. Zeer binnenkort
zal ik vader wórdenf, en wanneer dit artikel verschijnt
zal dit inmiddels wel gebeurd zijn. Der hoop ik, dat
dit kind niet het slachtoffer wordt van mensen, die zo- als jij zegt zich van hun verantwoordelijkheid bewust
zijn.
Je , had het ook nog over een zekere "verpestende" geur.
Ik ben niet van plan hierop nog in te gaan, het staat
nl. ver-beneden mij. Ik hoop overigens nog dat vunzige
artikeltjes zoals jij die geschreven hebt, Robje, in
het vervolg in de Libertijn achterwege zullen blijven;.
een eerlijke gezonde kritiek akkoord, maar lé.at het gezond blijven.
En tussen haakjes, Robbie, een lidmaatschap van de HJG
maakt geen Humanist van je, dat doe je zelf.
Ik, .Robbie, ga niet zeggen dat jij in deze maatschappij
niet thuishoort, ieder levend individu hoort er in thuis,
maar probeer een een volwassen mens te worden, en- al
vilt dat dan niet mee probeer hot, het is de moeite
waard.'
Wim Traanman.

I0.

Waarde Boelhouwer,
In vroeger tijden was het . gebruik om degene, met wi. mer
van mening verschilde, de.schedel te splijten.
betrachtte men zachtaardiger methoden om zijn- tegenstnderp
in het-debat de mond te snoeren; als voorbeeld noem ik
het vogelvrij verklarén.'Tegenwoordig probeert men iet dz.
mensen, met wie men - het niet eens is, samen te.leve -il in
dezelfde maatschappij; _het is daarbij vaak gewoonte.,dowredelijke argumentatie de (meest) juiste mening over
te houden. Zonder al te optimistisch te willen zijn oven de
ontwikkeling van onze cultuur; valt m.i. toch een vooruitgang te bespeuren. Jammer is echter, dat zo nu en dan
de oude cultuur, in nieuwe vorm gegoten,„ naar boven komt
Zo las ik in de . Iibertijn, dat er een grote egoist en lafaard een verpestende geur verspreidt en dat er wezens'
zijn, die bovengenoemde soort zullen opruimen om weer
frisser te kunnen ademen (9e. _jaargang no. 3 ).. Hoe ;el
dergelijke uitdrukkingár in vroeger tijden_ meer gebruiktwerden dan tegenwoordig, herinner ik me nu inderdaad,dat
we ze niet veel jaren geleden nog wel eens konden beluisteren. Schrijver van deze woorden raadt ons aan, maar gerust te geloen, dat er . een atoomoorlog komt. Hoewel we
deze raadgeving in het midden willen laten, omdat we eerder ongerust in een atoomoorlog geloven, vragen we ons
af, wat hij eigenlijk voor geestelijk goed te verdedigen
heeft én we vinden wellicht hier de - sleutel naar de. ret, c,
tie van de schrijver, en laten we dan met onze tijd meegaan en ook . hem ontoerekeningsvatbaar verklaren.
de redactie
Wel blijft hier nog de vraag, in hoeverre
veraniwpordelijk is voor de inhoud van de Libertijn.
Weliswaar.schreef R.Boelhouwér.het stukje onder eigen
naam, maar de redactie heeft misschien toeh.00k zekere
eigen oordelen te laten gelden; er zijn grenzen, o ok al
is de copy nog zo schaa rs. Enige%:
raidt:ellogn2lecrgl;,
len, of de discussie, die zo
wel een vruchtbare
is.
dat
Schrijver van het stukje citeert verder nog iemand,
niet komen;
we er met mooie woorden en zinssneden allgán
wellicht ook door een misverstand meent hijzelf daarom
de vuile woorden en zinssneden voor znn rekening
te
niet acceptabel
moeten nemen. Behalve dat de betoogtrant
in het betoog niet te
is,zijn c/,. oo -, nog enkel-L; Punt i c' s
verdedigen.
Het probleem zou niet boven onze macht gaan, omdat wij

mensen het zelf gemaakt hebben. Kennelijk gaat het
probleem wel boven onze macht; anders was het toch
opgelost? Geloof maar niet, dat Rusland gebrand is
op een atoomoorlog. Bovendien zegt schrijver zelf,
dat er een oorlog komt! En de oorlog zal er komen,
zo zegt hij verder, omdat er altijd-nog mensen zijn,
die zich wél van hun verantwoordelijkheid bewust
zijn. Wel nu, bij zijn verantwoordelijkheid kan de
schrijver van dit fraaie stukje de mijne cadeau
krijgen! Als er inderdaad een oorlog zou komen, is
dit niet een uiting van onze ónverantwoordelijkheid.
De door R.Boelhouwer aangevallen persoon, Jaap de
Boer, houdt er m.i. een zeer redelijk en zeker niet
Dnverantwoordelijk standpunt op na (al is zijn
2tandpunt het mijne niet)(Atoomlibertijn, 8e jaargang no.13). Hij zegt, m.i. terecht, dat wij moeten
kiezen tussen de kans op een gedeeltelijke vernietiging van het aardoppervlak en de kans op een besetting van dat deel van de wereld, waar men meestal
d.et een blad voor zijn mond behoeft te houden, door
?,at deel, waar men dat meestal wel moet doen. Wanneer
en het niet met de heersende mening eens is. Ik betwijfel echter, of Jaap de Boer in Rusland had kunnen dienstweigeren en ook nog wat trots op zijn
weigering had mogen zijn. Verder wil ik hem vragen,
water gebeurd was, als de gealliëerden in de afgelopen oorlog ook pacifist waren geweest. En als dat
te ver in het verleden ligt om nog toe te kunnen
passen op de huidige situatie, vraag ik hem aan Hongarije te denken, waar men heel wat voor zijn vrijheid bleek over te hebben. Tenslotte wil ik nog opmerken, dat R.Boelhouwer er niets mee te maken heeft,
of Jaap de Boer zich bezig zal gaan houden met het
verwekken van nakomelingen.

1

Dik van Kreveld.

•

Beste Rob Boelhouwer,
Heb dank voor -je brief aan Jaap de Boer. Sedert .tw-t"schijnen van het Atoom-nummer heb ik met het artix
van Jaap in mijn maag gezeten. Hoe kan iemand zoiets;
schrijven?
Nu weet ik beter! Immers, iemand die negatief is, d,
een grote egoist en een grote lafaard is, iemand di
verpestende geur verspreidt, een 'onaanvaardbaar'
is dat in deze maatschappij niet thuishoort, zo iemat.
kan een dergelijk artikel schrijven. Rob, je hebt. ml.
echt geholpen door Jaap voor het front van de gehele
HJG te ontmaskeren. Ik, die tot dusverre steeds in c
knoop zit wat betreft mijn deelnemen aan het
apparaat, ik die voor mijzelf nog steeds geen afdoe:'
motivering voor het aanvaarden van de atoombom heb
nen vinden, ik die het gesprek met pacifisten. en
militairisten vaak niet aandurf, omdat mijn geweten:7soms begint te knagen, ik weet thans wat ik mensen
Jaap de Boer moet toeroepen:
Liever dood dan slaaf,
en dan als motivering: jult2zijn negatief, grote egoisten, enz. (zie boven).
Rob, kunnen we nog niet verder gaan ? Jaap staat ziegetuige - jouw . open brief aan hem - voor op het lidmazt
schap van de HJG. Moeten we nu werkelijk wachten toi.
die nare dingen gebeuren eer we Jaap kunnen opruimen.
Mensen als Jaap de Boer horen toch niet in een hunaLï
tische organisatie thuis.
Daarom moeten we schouder aan schouder gaan staan
verpestende-geurverspreider te verwijderen. We moet.t:,
samen maar eens naar Middelharnis gaan om hem te
deren. Misschien dat een van onze Duitse wapenbroede,
die in de jongste oorlog ook al probeerde een 'toestam
van evenwicht te _schelppen door deelneming aan de
bertanne'- groep, ons hierbij kan helpen. Doen we
Tenslotte nog één advies: Laat e achternaam veranderz
in' Smoelhouwer, die past namelijk zo goed bij iemand
die met dé pen als houwdegen mensen als Jaap de Boer
scheldend en ongemotiveerd te lijf gaat, terwijl je
tegenstanders - en dat zijn er vast nogal wat - in
naam hun verwensing jegens jcm. terugvinden:
SMOEL HOUDEN!

'Piet Schipper.

manisme

en

politiek.,

We werden uitgenodigd tot een polemiek over humanisme
en politiek, en het artikel van Rób Boelhouwer in adé
Libertijn, dwong me zelfs zonder deze uitnodiging tot
een reactie.
Zo waarde Rob, dus je meent op-een dergelijke manier
je van het pabifisme af te kunnen maken. Je geluiden
komen me bekener.voor. Het. is alsof ik Elsev'iers Weekblad lees. Precies dezelfde onverdraagzame, irreele
houding t.o.v- andersdenkenden.
Met welk.recht noem je je - hUmanist ?
De humaniteit.die spreekt- -uit je veronderstelling dat
die "onaanvaardbare wezens'zullen worden opgeruimd",
is, dat moet ik toegeven, onuitsprekelijk groots.
Ik zou willen. vragen aan je,Rob, Ben je in dienst geweest? Had je de "eer" de wapenrok te mogen dragen?
Ik wel, Fra daarom in de eerste .plaats ben ik- pacifist
geworden.
Je,verwijt Jaap de. Boer lafheid en egoïsme.
Wat is echter een grotere lafheid; het meehollen met
de massa, het voor zoete koek slikken van propagandfilms, in mil. dienst goals de "vuurdoop" (die•bij
ons de bijnaam had "hoe wordt ik moordenaar") de "lekonker doodmaken" hetze die- uitgaat van officieren
derofficieren in bajonetles e.d., of het weigeren van
deze beestachtigheden en alleen staan met enkelen in
het bestrijden daarvan.
Geloof je werkelijk in de bewapening? Ben je er werkelijk van overtuigd, dat de morele schade, aangedaan
aar duizende jonge onrijpe mensen, in'vredestijd door
de dienstopleidingen, maar zeer zeker in oorlogstijd, •
dat dc zeker niet denkbeeldige kans, dat er nog eens,
millioenen zullen ,
meuvelen, en heus niet allalmilitairen, dat de ellende én het verdriet, de wanhoop,
de schade aan het fenomeen "mens" toegebracht ten
achter staan bij-de nadelen van een eventuele russische bezetting ?
Is bij jou het geloof in je eigen geesteskracht, in
je eigen waarden , zo klein dat je liever een massamoord tolereert dan dat je eigen bestaantje in gevaar
zou worden:gebreht?
Je hebt je nooit gerc2,1iseerd dat "oorlogje voeren"
con hobbij is van een deel der mensheid die bet puberstadium nog niet bereikt beeft. •

Je zou de ontwikkelingsgang der hele mensheid kunnon
gelijken met de ontwikkeling van één mens.
Je kent vermoedelijk het
stadium; het dierlijke
stadium e.d. Je kent ook de betiteling praepuberteit,
puberteit adolescente enz.Mijns inziens is hier een parallel te trekken met le
menselijke samenleving.
We zijn nu zover dat er hele mensengroepen zich 2,y1 he
puberstadium trachten te onttrekken. Enkelingen z ijn
zelfs al verder.
De grote hoop lijkt echter nog een stelletje schoolkinderen:"Fijn vechtpartijen •organiseren."
"De jongens van die andere school eens effe mores lere..
je kent die leeftijd wel, 8-12 jaar.
Onk de mentaliteit van "eerst eten rondje geven voordat
je meisje uit dit dorp mag vrijen" valt onder deze gro
te rangschikken. Sommige mensen hebben dit stadium zeil.:
nog niet bereikt.
Ik ben er stellig van overtuigd dat de mensheid in zij,,
geheel langzamerhand de adolescente periode benadert.
Natuurlijk niet in zijn -geheel. Onderlinge verschillen
en zelfs grote verschillen blijven er.
Het pacifisme nu is m.i. een gedachte die voor het eer,
de menselijkheid, het mens-zijn op veel hoger plan stet
dan-tot .nu toe. ooit gedaan.werd.
Het hoort door zijn wezen bij de geestelijk meer volwaeenen in de mensheid.
1J/1 door zijn erkennen van menselijkheid,is bet bij uitstek humanistisch.
Na deze zijweg, Rob, nog even je artikel. Je veronderstelt dat er enkelingen zijn die. gevoel van verantwoord,
lijkheid missen. Ik beweer'dat.het helaas enkelingen
zijn die dit hebben- De meeste. mensen_ dragen hun veran'rwo ordelijkheid over op een leider, of nog erger op GoidHet is te hopen dat deze leiders per geluk verantwoord-lijkheid genoeg bezitten. Het verleden bewijst het tegendeel.
,
Je hebt het over een evenwichtstoestand. Mogelijk dat
die nu ongeveer bestaat. Maar er is een verschil - tusswe
s tabiel _en- labiel evenwicht, welk feit je wellicht uit
de mechanica kent.
Et - iSdus een verschil tussqn vrede, echte vrede, en
wapen stilstand zonder voorafgaande oorlog, welke situatie me eigenlijk nu bezitten.

Labiel evenwicht is een gevaarlijke situatie.
Militaire dienst weigeren is niet "ieman,
1 anders de
gevolgen in de schoenen schuiven." In tegendeel,
het is het weigeren mede de oorzaak te zijn van dat
geweld.
Uit je stellingen blijkt, dat wc dus eerst een der
beide vormen, overheersing en atoomoorlog moeten
hebben meegemaakt.
Het eerste is hoogstwaarschijnlijk tijdelijk, het
tweede maakt voorgoed 90n eind aan de kans het puberteitsstadium ooit te boven te komen.
Voorts nog je laatste opmerking over "lieden die in
deze maatschappij niet thuis horen".
Als dit niet thuis horen volgens jou bepaald wordt
door de massa, door het grootste deel, en niet door
de mening van de enkel "denkende wezens" dan is de
communistische maatschappij' ideaal voor je.
K.J. Kombrink.

Mededelingen:

Geboren: 11 april 1959 : Jan
Hij woog toen 7 pond (:). Zijn gelukkige ouders:
Ben en Dinie Ket, Eikstraat 38 te Utrecht.

Het.volgende nummer is waarschijnlijk gewijd aan
"bevolking".
Copy hiervoor speciaal wordt tegemoetgezien.

BOS:EISTEN :EN' ANTI-BODMISTEN. •Als ik ggn conclusie krijg opgedrongen na ieder fl.eat
tussen Bommisten en Anti-Bommisten is.het wel deze, det
niemand volmaakt gelijkheeft of: dat .niemand volmj,akt
ongelijk heeft. In de stellingen van beide kanten zit
wel iets waars; om dit weinige tot 'de' waarheid te ve::heffen lijkt me onjuist. Beide partijen zien het geldi7,heidskarakter van wat zij zeggen absoluut, terwijl er
volstrekt geen sprake van kan zijn, dat het zo is. Degk.n.en die me voorhouden, van _welke kant ook,;dat htin weg
de enige is, hebben me steeds doen herinneren aan de
mentaliteit van de gefrustreerde, die verlangens voor
waarheid houdt, die dogma's .(principes) als politieage
ten ziet, die de orde wel zullen handhaven, wat ni:t aders is dan de werkelijkheid volgens hun regels te
lopen,om zodoen-le aan de problematiek te ontkomén. Een
verkeersagent op een wegenknorr..ma.p.kt aan een .onhOudba
toestand geen einde; hij probeert de chaos enigszins t
regelen. De verkeersagent is geen norm; de chaos is
die eist wat zal gebeuren: Om de chaos aan te kunnen',
scheppen we vanuit de chaos de middelen, die dit leven
zullen regelen. De realiteit dwingt ons tot principes
en waardbo2waardoor we de werkelijkheid aan kunnen
we er (enigszins) aan ontsnappen, maar.de problematiek
blijft er evengoed om bestaan. 2r zijn talloze maniereom,de problemen te lijf te' gaan; al deze variUteiten.k.
men in groszen und ganzen in twee groepen onder breng,
enerzijds is het probleem geen probleem meer door het
ontkennen, anderzijds kan men het probleem aanvatten eJ
het langs de wegen van de geleidelijkheid uit de were':::
proberen te helpen. Deze tweedeling vindt men ook in c
termen 'Anti-Bommisten' en 'Bommisten' uitgedrukt.
Pro en contra willen iets verdedigen, en wat zij voorstaan te verdedigen ontloopt elkaar niet zo bijster
Anti-Bommisten spreken van het leven, dat, heilig is et
dat onder alle omstandigheden heilig moet blijven, Boy.misten spreken van de Westerse.eultuur; en wat verschl_
het laatste van het eerste: een cultuur is immers zond__
mensen niet te denken - leven en cultuur zijn niet los
van elkaar te zien en of men nu het één of het ander
verdedigt, maakt terminologisch, doch feitelijk geen
verschil.
Voor- en tegenstanders ontlopen elkaar wat dát betreft

niet zo veel. Waarin scheiden zich hun wegen dan wel?
Mij dunkt in de apreciatta.. van de 'werkelijkheid. Welke
is de westeuropese werkelijkheid, waarin een debat
tussen voor en tegen plaats vindt, - anders,dan'een problematische? De problematiek_van:Europa heeft men willen samenvatten in talloze beschrijvingen -variërend
van 'morele crisis' tot 'ondergang' - en hoewel deze
beschrijvingen 'SOMS belachelijk of aan critiek onderhevig zijn, het probleem staat inderdaad als achtergrond, Hoe verhouden Bommisten en Anti-Bommisten zich
tot deze achtergrond? Voor de Anti-Bommisten staat
Vast dat we, door op deze weg te blijven voortgaan,
naar de bliksem loten; er komt oorlogl hoort- men er
steeds, alsof het een wet van Meden en Per.zen is. Als
me dan. toch kapot gaan is er geen probleem meer, althans het oorspronkelijke probleem is verdwenen en
kan vervangen worden door een ander probleem Het
Leven'. We gaan:niet-meer gebukt onder de tragiek van
.een verscheurd Europa en_ van een gescheurd menszijn,
nee het is veel krasser; we gaan dood; het is dan ook
geen wonder dat- alle oplossingen die de Anti-Bommisten
aan de hand doen aangetrokken worden door een doodsmagnetisme en daardoor uit zichzelf reeds op de onder-.
gang vooruit lopen.
Het is een wonder dat wanneer men de problematiek van
de westeuropese cultuur vervangt door de ondergang ervan, men dan terecht kOmt in groepen mensen wier denkstijl niets anderd toelaat dan het opereren Iet dogma's
-die dan voor werkelijkheid worden gehouden en waaron(3er een groot aantal Marxisten, syndicalisten, anarchisten en- andere.sectt:riërs terug te vinden zijn,
vrijdenkers niet uitgezonderd.
Wanneer de Bommisten verklaren de cultuur te willen
verdedigen dan is hun 'dat bloedige ernst en ze denken
niet zo loszinnig over de situatie als hun tegenstanders wel menen. Ze weten dat onze cultuur, van binnen
uit bedreigd wordt evenzeer als van buitenaf- en dat
.het zaak is dat, wat we hebben, in stand te houden.
In plaats van ondergang willen zij voortgang; ze willen de europese cultuur niet laten ondergaan in vuur
en vlammen en onze geschiedenis niet laten afsluiten
in een oorlogshei Ze kennen •de tragische positie van
ons werelddeel en aanvaarden dat; in zoverre dat na
deze aanvaarding ogenblikkelijk pogingen worden - geda.ln om de situatie te veranderen. Dé .Bommisten zijn
1-8•

geen fatalisten; ondanks het fat isme, waal.toe.in
Europa voldoende reden is, komen zij in opstand met
de moed.der wanhoop en willen zij, 'desondanks,onzn
geschiedenis doelbewust schrijven én tot het conti_.
meren van de geschiedenis behoort evenveermed alE
het neezeggen tegen de Bom, maar een moed geinspireerd door wanhoop is principieel verschillend. a.n
de moed 'uit doo,lsnood. Zij die onze geschiedenis .
willen continueren handelen. zeer beslist uiteen
oogmerk van normaliteit. En daarmee komen dé.BomMisten evenzeer-in het vaarwater dat naar de Anti-Bommisten té oordelen slechts hun- voorbehouden was.
Wat de Bommisten en Anti-Bommisten onder moreel verstaan is.-niet hetzelfde, evenmin als de werkelijkheid hetzelfde is als:eet dogma. Parallel aan de
twee mogelijkheden om de werkelijkheid te - benaderen
- lopen twee morele opvattingen. De Anti-Bommisten
zeggen 'liever slaaf dan doodt; de Bontmisten zeggen
niet het.omgekeerde,máar levend en zichzelf blijven' . Wanneer de dood- inderdaad de enige consequentie van het huidige politieke handelen'zou zijn,
dan is de slavernij verkieselijk boven dè dood.
Maar aangezien deze consequentie niet vaststaat,
vervalt deze keuze. Het is geen kwestie ván-leven
of dood, maar een kwestie van leven en verder leven
(de pebsimisten ander de BoMffilsten zeggen-liever'7
'leven en het leven rekken'), evenmin als het in
de werkelijkheid niet om goed of kwaad gaat, maar
om goed en kwaad; wat het laatste betreft kan men
ook zeggen 'goed of minder goed' of 'slecht of
minder slecht'..De3oMmisten Willen niet ontkennen
dat het lot ons die toevalligheid kan stoven, waardoor aan alle-levenseen eind wordt gemaakt, practisc',
gesproken - rekent Zij dit 'door de kansen die haar handelwijze geeft, tot de.cumogelijkheden, zij komt
er volmdndig voor uit dat (dus:niet Het Leven, maar
wel.) enkele 'levens - gedooid zullen wbrden. Geen enkele
politiek -is hieraan ontkomen; deze.tragiek ontlopen
de BorniSten niet,' maar Zij zullen er:onder'alle om
standigheden naar streven het aantal mensen dat de
dupe wordt ,(hebben de Anti-Bommisten zich wel eens
afgevraagd wat het,a,L.ntal mensen, zal Zijn dt vde
dupe wordt van' hun. politiek, als-die uitgevoerd
wordt) zo gering mogelijk te maken.

-

De Bommistische politiek is gericht.op vorder leven,
niet op de ondergang. Omdat zo'n politiek gericht
is op mensen, zal deze politiek zich vooral moeten
bezighouden met de verhoudingen tussen mensen
mensengroepen en volken binnen het kader van samenwerking en niet van onderwerping. De criteria welke
de .be.ses zijn van haar handelen zijn alle menselijke
instellingen onvolkomen en zo'n politiek zelve ook.
Wij verkiezen deze onvolkomenheid boven de dictatuur,'
die het gevolg zal zijn van de Anti-Bommistische revolutietheorieën. Wat we hebben is niet altijd even
plezierig en soms onplezierig, wat we te verwachten
hebben onder de dictatuur is op z'n minst even erg,
terwijl wo op het moment mee kunnen bepalen welke
wegen we willen inslaan en niet veroordeeld zijn
tot zwijgen zoals onder dictatoriale regimes.
De Bomm4 stische politiek neemt niet het grootste
risico; nuchter en zakelijk zal ze haar mogelijkheden afwegen;_ze - zal.een beroep doen op ons vermogen
tot inventiviteit en soepelheid en derhalve die maatregelen nemen die de omstandigheden eisen• en die garanderen dat zo weinigen,als mogelijk is, de dupe
zullen zijn.
Klaas W. Swaak

Ingezonden.
Om te beginnen ben ik geen HJG-er en wanneer de
HJG in louter Boelhouwers zou bestaan,zou ik me
er wel voor hoeden hot te worden ook.
De overtuiging die de heer B. rtIllFligt laat geen
plaats meer voor het Humanisme. De heer B. behoort
tot de categorie der meelopers, zij zijn diegenen
die zonder meer, datgene aanvaarden wat ons van
bepaalde zijden wordt voorgespiegeld. Gelooft de
heer B. ook niet dat de A. en H. bommen in hun
huidige staat van vervolmaking met de volgens hem
slappe de Boers tevens de sterke Boelhouwers zullenivervagen? Bleef het maar bij Boelhouwers, het
zou een zegen voor de mensheid zijn.
een overtuiging op na houdt is slap,
wie er-:
•

•

wie een ander nabouw*:is sterk, volgens de maatstaf
Boelhouwer.
Hetzij zo.
J. Bijlsma.

critisch gelezen.
In de laatste LIBERTIJN trof. ik een aantal "kronkels"
aan genaamd "De maand rond" echter niet ondertekend
door de -ons welbekende Carmiggelt. Deze heer zou het
bok hoogstwaarschijnlijk niet gewaagd hebben op een
dergelijke manier de spot te drijven met voor anderen
dan wij humanisten gerespecteerde waarden.
Afgezien.van het feit dat een politieke opmerking; over
ill ce. Libertijn
-net
doet het de Humanistische gedachte zeker geen goed als
we ons schuldig maken aan de on-verdraagzaaMhaid'en ver— zuilde mentaliteit waar wij zelfs dagelijks tegen
ageren.
Vooral de opmerking over de biddag- is benden peil'.
En de regels over de apostel Slok zijn al niet veel
beter.
Laten we toch zorgen, en zeker in ons landelijk or—
gaan, dat onze critiek-positief gericht en opbouwend
isDit .overeenkomstig onze beginselen.
Ktsper. J. Koorbrink.
(Je kunt je - wenden tot dé Jehova's GetUigen
'red.)

Wat een ander zegt
In "vrije Vaart" (14 jrg. nr 3 - maart 1959), het
maandblad van de Nederlandse Jeugd Gemeenschap staan
een tweetal opmerkelijke dingen, die ook in onze kringen de volle aandacht verdienen.
Het artikel "Jeugdbeweging en NAVO" werd door Henk Enkelaar, hoofd van de afdeling Pers en PUbliciteit van
de Katholieke Jeugd Beweging, geschreven naar aanleiding van een reis die door de NAVO was georganiseerd
voor een aantal journalisten uit de Europese jeugdbeweging.
Het enig juiste lijkt Ons zijn concldSies hier te citeren. "Jeugdbeweging en NAVO": Is na een reis, als
zo men daar überhaupt
hier - beschreven, het verband
van zou mogen spreken -e. tussen deze beide begrippen
mogelijk wat duidelijker geworden? Wij zijn ons er ook
nu nog goed van bewuSt, dat de titel, welke wij boven
onze reisnotities plaatsten, gemakkelijk tot allerlei
misverstanden aanleiding heeft kunnen geven..Het was en het is er ons ook nu nog niet om te doen, te trachten ( bijvoorbeeld als dank voor een niet onaangenaam
verpozen onder behaaglijke NAVO-vleugels),. de jeugdorganisaties in éen fraai militair pakje te steken. Het
is ons maar al te goed bekend - en wij treuren daar
allerminst om dat men binnen het kader van de jeugdorganisaties bepaald niet erg warm loopt voor militaire
zaken. Iets anders is echter, of veel leidsters en leiders - in het begeleiden van jonge mensen naar de volwassenheid - misschien niet wat meer realiteitszin dienen op te brengen, als het er om gaat,•de_jeugd op een
eerlijke wijze een beetje wegwijs te helpen maken in
.de grote wereld van-vandaag. Dat internationale spanningen de jonge mens min of meer Seberisch koud laten
is waar, als men bedoelt te zeggen, dat de jeugd nu
niet direct een-zenuw-instorting nabij is, als Dulles
en Chroetsjef elkaar in de haren zitten. Dat neemt niet
weg, dat krant, radia en televisie ook de jeugd dag
in dag Uit - onverbloemd - confronteren met de harde
werkelijkheid. Ek dan gelieve men onder dat laatste
heel wat meer te verstaan dan alleen maar politieke
veldslagen. We hebben met het nuchtere feit te maken,
dat we leven in een wereld vol onrust. En zij - die
jeugd - reageert daarop weliswaar anders dan de misschien wat meer bezorgde (en minder optimistische?)

ouderen. Maar dat is iets anders dan onbewogen bliiver.Waar dus ook de jonge mens - zij het op een andere
- de internationale spanningen ervaart en misschien
zelfs wel eens het woord "oorlogsdreiging" door zijn
. hoofd heeft laten spoken - lijkt het ons geen dwaze ge- dachte, deze zelfde jonge mens, eerlijk en op de man -17
te vertellen, hoe de zaken er voor staan:- dat, als or
een stukje wereld, waar wij moeten leven, grote ruzie
onstaat, er een stel puike vrienden klaar staan, dm
elkaar een handje te helpen. Want populair. gezegd is
dat - in grote lijnen - ret NAVO-principe. En als men
het aan zou durven, de jonge mensen d i t principe
wat duidelijker te verklaren, dan wist' de jeugd, wat
aan de NAVO en de NAVO (althans een stuk beter dan nu),
wat zij aan deze jeugd 1.eft. Tot zover Henk Enkelaar.
Veel wil ik er niet aan toevoegen, alleen dit: inderdaad zou een goede voorlichting onder de jongeren over
de NAVO, maar ook over het militairisme. in het algemeei„
zeer wenselijk zijn. De discussies er over .zullen dan
zeker niet uitblijven. Daarnaast zullen echter ook de
diverse keerzijden van deze medaille aan de orde -gesteat
moeten worden en dus niet alleen de huiVeringwekkende,
maar toch ook wel zeer spectuiaire gevaren van de nuclaire wapens.
In con ander artikel (vorige Libertijn) wordt aandacht
gegeven aan het probleem van het communistische. jeugdfestival deze zomer in Oostenrijk. Op een discussie-avond voor verenigingsfunktión, ter gelegenheid van het
10-jarig bestaan was dit jeugdfestivn.l reeds als onderwerp van gesprek gekozen.' Toen werd het- als probleet
de orde gesteld zonder dat men tot een duidelijk antWenen of niet?" kwam.
woord op de vraag "moeten we
Inmiddels bestaat er in Oostenrijk grote onenigheid,
doordat de gezamelijke niet-communistische Oostenrijks.
jeugdorganisaties de regering hebben gevraagd het fest,val te verbieden. Zeer wijzelijk heeft de Oostenrijkse
regering da:,rop geantwoord dat de Oostenrijkse democratie er best tegen kan. Nu zullen zij met zwijgende protestmarsen en dergelijke de communisten duidelijk take,.
dat zij niets van doen willen - hebben met de propagandavertoning. Mede door deze gebeurtenissen zal de Raad vi afgevaardigenden op 28 januari in Utrecht besloten hebben niet mee te doen, daar er van een werkelijke ont-mdeting'iján dè jedgd uit Oost en West op het Youthfestival geen sprake zal zijn. Blijft echter het probleem,

dat men zich ook inde kringen van de jeugdorganisaties
vnotl.:_rend zal moeten blijven bezinnen op'e gehele
probleinatiek,die
t festival voor ilet - LizeocnGordijn
ileelt opgeroepen.
Ook wij znlier ons toch hebben te beraden 0.-? do vr..2
vanuit welk sLandpunt wij het Oosten hebben. to bekijken,
want met het afwijzen van de communistische dictatuur
alleen zijn-we er zeker niet.

M. Verduijn.
Zonder Commentaar I
uit F:A Vrije Volk van zaterdag 11 april 1959.
Enige tijd geleden heeft de voorzitter van de jongerenorganisatie in het Algemeen Handelsblad verklaart dat
offensief is.
het liberalisme in
We kunnen onze lezers meedelen dat het frontgebied
enige tijd in Drente is geweest.
Volkspartij voor V-i-djheid en Democratie,afdeling Eelde.
Aan de leden,
tevens lid van "Ons Dorpshuis"
Zoals u wellicht bekend zal zijn wordt erop dinsdag 17
maart a.s. een jaarvergadering van "Ons Dorpshuis" gehouden, c:') volke vergadering o.a. enige bestuursleden
moeten worden gekozen.
A-Ctredend zijn de voorzitter, de heer C.D.Saal en het
lid G. Dunnewind, terwijl mevr. Werkman als bestuurslid
heeft bedankt.
onverschillig zijn welke
Het kan ons als
=
personen in deze functie zullen worden gekozen en het
is daarom van groot belang dat vele van onze leden, die
tevens stemgerechtigd lid-van "Ons Dorpshuis"zijn; deze
vergadering bezoeken.
Het ligt in de bedoeling enige liberale personen kandidaat te stellen, zodat de "rode" naam van het bestuur
zal verdwijnen:
Het zal gewenst zijn om samen van te voren omtrent deze
zaak te overleggen, waartoe wij u verzoeken om op de
avond van de vergadering even voor 7 uur samen te komen
ten huize ván de secretaris.
Wij hopen, dat u in de gelegenheid zult zijn aan ons
verzoek te voldoen.
N-mens het bestuur
de secr. w.g.S.v.d.Mei.
.
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NIEUWS
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 gebeurtenissen zo snel en zo getrouw mogelijk
weergeven.

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

NIEUWE RO1TERDAMSE COURANT
POSTBUS 824 ROTTERDAM TELEF. 111.000

