Li B t RUN

REDACTIE:
Arthur de Jong
(redactiesein)
Truus Driesen
Kees luyendijk
Nelly
Noort

REDACTIE-ADRES:
Vij zelstraat 5 Amsterdam
Telefoon 020 - 3 0 8 3 8
ADMINISTRATIE-ADRES:
Noorderweg 178 Hilversum

zevende jaargang
nummer
drie

maart 1957
.„.

...

wij spraken met Mr. A Dirkzwager
"Gij hebt in Mens en Wereld,in het
Septembernummer 1952, het zo treffend uitgedrukt: "het graf der levenden".Gij weet niet, hoevelen van
de in de kloosters vertoevenden
reikhalzend uitzien naar hun bevrijding, en uwe woorden klinken dieper
door in de kloosters dan
wel
denkt."
Deze passage uit een brief van een ex-priester plaatste
Mr. A. Dirkzwager als motto in zijn boek "De Codex Juris Canonici getoetst aan de Nederlandse Wetgeving" ').
Dit werk is door de Nederlandse pers ten onrechte doodgezwegen. Het bevat de theoretische grondslag voor Mr.
Dirkzwagers fameuze actie bij de benoeming van de bisschop van Rotterdam. Hierover schreven wij in het artikel "Twee Meesters" in het septembernummer van de Libe2-

tijn: "Een dergelijke aanpak van het vraagstuk (de
verhouding kerk en staat) lijkt ons niet geslaagd".
Naar aanleiding van deze zin, die hem pijnlijk had
getróffen, nodigde Mr. A. Dirkzwager ons uit deze
kwestie nader te bespreken. .
De bedoelde actie is gebaseerd op de overtuiging van
Mr. Dirkzwager dat de rooms-katholieke bisschoppen
ook in dienst staan van een vreemd staatshoofd: de
heer Pacelli monarch van de Vaticaanse staat, ook bekend als Iius XII, plaatsvervanger Christi op aarde,
opvolger van de Prins der Apostelen, opperhoofd van
de gehele Kerk, patriarch van het Westen, primaat
van Italië, aartsbisschop en metropolitaan van de
Romeinse kerkprovincie, bisschop van Rome.
lie Vaticaanse staat - door het Italië van Mussolini
als zodanig erkend bij het tractaat van Lateranen
in 1929 - kent geen scheiding tussen kerk en staat,
noch in financiën noch in functies. In geval van
collisie (botsing van tegenstrijdige wetten) tussen
de Nederlandse wetgeving en het kanonieke recht zal
bij de rooms-katholieken het laatste moeten prevaleren.
In maart 1956, bij de benoeming van .de eerste bisschop van Rotterdam, kreeg Mr. Dirkzwager de kans om
de praktische consequenties van deze opvatting te
trekken. Bij het aanvaarden van zijn benoeming als
bisschop van Rotterdam trad Mgr. Jansen ook in
vreemde staatsdienst. En wanneer men zonder verlof
van de Kroon in vreemde staatsdiepl treedt verliest
men zijn Nederlanderschap (zie art. 7 eerste lid
sub 4 van de Wet op het Nederlanderschap en het ingezetenschap van 12 december 1892, staatsblad no. 268).
In een brief aan Mgr. Jansen maakte Mr. Dirkzwager
hem attent op deze wet en adviseerde hem alsnog dit
verlof van de Kroon aan te vragen, wilde hij zijn
Nederlanderschap (en daarmee o.a. zijn stemrecht)
behouden. Als uiterlijke kentekenen dat de bisschoppen ook namens de Vaticaanse staat wereldlijke richtingen en ambtshandelingen uitoefenen noemde Mr.
Dirkzwager b.v. het uitreiken namens het hoofd van
de Vaticaanse staat van door deze aan derden verleende ridderorden en soortgelijke onderscheidingen;
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het afdragen van de hier te lande ingezamelde-Pieterspenning zijn tegenwoordigheid ex officio bij tal van
profane gebeurtenissen en evenementen, De bieechop was
niet gelegen dit advies op te volgen. Hij bestrijdt de
opvatting dat hij in vreemde staatsdi-onst is getreden.
Daarop' verzocht Mr. Dirkzwager burgemeester en wethouders van Rotterdam de heer M.A. Jansen af te voeren van
het kiezersregister. Dit verzoek werd, zonder dat werd
ingegaan op de door Mr. Dirkzwagereangeroerde argumenten, afgewezen op de enkele grond dat er geen precedent
was en omdat deze M.A. Jansen geroepen was tot een korkelijke bediening door
het hoofd van de roomskatholieke kerk en niet
door het staatshoofd
Pacelli. Hiermee net . i. .:—...._.
; / ' :ri '.',: •
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geerden burgemeester
• •
•.
en wethouders van
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')4k)" = Rotterdam het feit
dat de Vaticaanse
•
staat geen scheiding
tussen kerk en staat
kent.
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Mr. Dirkzwager wees
erop dat het gemeente!
I,
bestuur van Rotterdam de bisschop ter
gelegenheid
van zijn
'
genoeming officieel
heeft ontvangen.
•
:`,) Voorzover bekend is
\•
.deze eer nog nooit
te beurt gevallen
\; aan een nieuw be.\.;
,,Lnoemde dominee of rabbi (ja zelfs niet aan een voorzitter van de HJG, kunnen wij hieraan toevoegen). De scheiding tussen kerk en
staat zou dit trouwens verbieden. Hiermede hebben burgemeester en wethouders dus getoond dat zij in de heer
Jansen wel degelijk ook een vertegenwoordiger zien van
een vreemd staatshoofd. Onzerzijds wijzen wij er nog op
dat kardinaal do Jong in 1947 toen hij de paus vertegenwoordigde op een Maria-congres te Maastricht zelfs
met militaire eer werd ontvangen: als prince héritier
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had de kardinaal volgens het protocol recht op .dit
eerbewijs..Ook zal Mr. Dirkzwager. wel niet alleen
staan metde opvatting dat het Nederlandse episco•-•
paat zich op het wereldlijke pad begaf met het befaamde mandement.:77an 1953. Wij citeren daaruit,
blz. 5:
"Op maatschappelijk-gebied moet dus alle schei"ding tussen godsdienst en leven verworpen worden. Wel laestrijkpri Kerk en staat een eigen
"gebied; zij hebben beiden een eigen doel en
"een daaraan beantwoordende eigen autonomie.
"Kerkelijk en wereldlijk terrein mogen niet
"vereenzelvigd worden en wij moeten "dekeizer
"geven. wat de keizer toekomt." Maar daarom
"zijn beide leensgebieden geenszins te. schei"den.• Bij alle werkelijk onderscheid td.sSon.
"Kerk en burgerlijke maatschappij blijft hot
"leven één, en mag dat leven - ook het openbare - niet losgemaakt worden van God en gods"dienst. Daarom moeten Kerk en staat ook san menwerken en er moet geestelijke harmonie
"bestaan ti:Issen ons persoonlijk en ons maatschappelijk leven."
"Hier, dierbare gelovigen, ligt onze taak om
"
mee te werken aan de opbouw van een christe"lijke maatschappij, en daardoor aan de
"en de uitbréiding. Van het Godsrijk op aarde."
Wij vroegen Mr. Dirkzwager wat hijzelf van zijn
actie had verwacht. Hij gaf ten antwoord dat hij
een soort tweede Aprilbeweging had verwacht met
plaatselijke actiecomitees en tenslotte een uitspraak vann de Hoge Raad in de door hem . aangeduide zin. Het heeft hem dieptoleurgesteld dat de
gehele pers, van links tot rechts, hem is afgevallen zorder - op zijn zakelijke argumenten in te
gaan. Een "sprekende stilzwijgendheid" zei hij
in dit verband. In de buitenlandse pers heeft
deZe actie veel stof doen opwaaien, o.a. in Duitsland, Spanje - en Argentinië.
Op de vraag wat hij als oorzaak ziet van het feit
dat bijvoorbeeld organisaties als het Humanistisch
Verbond en de Dageraad niet, ernstig op deze zaak
zijn ingegaan antwoordde de. heer Dirkzwager, dat.
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hij de oorzaak zoekt in de 'verpolitisering' van de le-vensbeschouwelijke organisaties. Het. is.in Nederland
'politiek' ad de Rooms-katholieken vooral niet voor het
hoofd te willen stoten, en, met hen een coalitie vormend, beneemt men zich daardoor het recht en dus de
plicht, hen op principiële punten te bestrijden.
Dirkzwager heeft getoond dat hij tegen de stroom
durft op te roeien. De gevolgen bleven niet uit: dreigbrieven, anonieme telefoongesprekken, zelfs een verzoek
aan de minister om hem te ontheffen uit zijn functie bij
de rechterlijke macht. Het bleek noodzakelijk te zijn
zijn huis enige tijd onder politiebewaking te stellen.
Lezers die zich voor deze materie interesseren raden
wij aan het gemakkelijk leesbare en overzichtelijke
boekje "De Codex Juris Canonici getoetst aan de Nederlandse Wetgeving", C. Blommendaal N.V.,'t-Gravenhage, 1953, dat wij hierboven reeds vermeldden, ter
hand te nemen.
De processtukken zelf zijn gepubliceerd in het Ned.
Juristenblad 1956.

rei,

haiEek/ron,
21 n zé t‘ aan
maa r
t‘,?eionistlie af5pra>lk
dan
modQllen
.1€'P2verk.

:tiet (.7.14.1? hen..
hij a"eot r I. 9r4asy al k

5tru2kel
U HEBT

RECHT OM NIEUW5i:i RirJ TE. ZIJN
(NAAR TECHN E K, PRLS, LEVERTIJO EN ....
BEELDEN VAN AL HET TEKE1`1VVERK,DA7 SEDRUKT UW
CARtAiLAIR.i., FOLDER, AANKONDIG N6, ADvERTENT1E.
ENZOVOORT MOET vERLEvENMEN). e EL 1.1-IN

1-. 1EIKT2E AM5T ci.:1"?..rij-Mi7 -020) i2. (Y(2.62

- 5 -rree-xscre•e-3,—,-- -

POST SCRIPTUM van een SCRIPTUM van 1946
DOCUDENT EXPIATOIRE.
Emile Doumergue en enige andere Franse en Zwitserse
protestanten hebben op de plaats, waar Servet op 27
oktober 1553 te Champel levend werd verbrand, opgericht een monument expiatoire van de navolgende inhoud:
"Fils respectUeux et reconnaissants de Calvin
"notre grand réformateur, mais comdammant une
"erreur qui flit celle de son siècle,et ferme"ment attachés b. la liberté de conscience se"lon les vrais principes de - la réformation et
"de l'évangile,nous avons élev6 ce monument
"expiatoire le 27 octobre 1903".
Pijnlijker nog dan het vermoeden een verkeerlabeslissing te hebben gegeven, is voor de rechter de achteraf verkregen zekerheid zulks inderdaad te, hebben
gedaan. Vele malen pijnlijker, wanneer het verkeerde
inzicht de dood van tallozen ten gevolge heeft gehad.
Met dit schuldgevoel lopen wij rond sedert het
ogenblik, waarop wij tot het besef zijn gekomen dat
wij tijdens de laatste oorlog onze joodse collega's
smadelijk en in strijd met de wet en met onze ambtsplicht in de steek gelaten hebben. Het hun gegeven
ontslag was immers effectloos als niet gegeven overeenkomstig de bij de rechterlijke organisatie gegeven voorschriften. Het was de taak en de plicht geweest van de zittende magistratuur, om telkens in
een andere combinatie met een ontslagen collega. een
kamer formerend, als eerste overweging in de te berechten zaak op de nemen dat het college wettig was
samengesteld omdat - op de nader te ontwikkelen
gronden - het gegeven ontslag nietig en dus effectloos was.
Wij kunnen niet meer nagaan welke de gevolgen van
een dergelijke houding der zittende magistratuur
voor de rechters individueel en voor het gehele vaderland zouden zijn geweest. Zou de usurpator,van
wie later bekend werd dat hij als jIrrist trachtte
zoveel mogelijk de juridische schijn op te houden
voor deze houding zijn gezwicht? Zou hij daarin
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aanleiding gevonden hebben in den vervolge gematigder op te treden?
Zwaar drukt ons de schuld, waaraan wij ons wegens
dit plichtsverzuim schuldig weten. Zij hier ter
plaatse daarvan getuigd, tot inkeer van de levenden en ter lering van de na ons komenden.
Uit:"LAUS SENECTUTIS, lof op - en van de ouderdom
met als post scriptum DOCUMENT EXPIATOIRE
anno 1946" door mr. A. Dirkzwager Czn.
Als eerbiedige en dankbare zonen van Calvijn,
onze grote hervormer, maar veroordelend een
dwaling, kenmerkend voor diens eeuw, en krachtig verbonden met de gewetensvrijheid die
voortvloeit uit de ware beginselen van de reformatie en van het evangelie hebben wij dit
monument expiatoire de 27B-te oktober 1903
opgericht.
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Als de dag van gisteren herinner ik me, dat Mijn moeder mij voorzag van lang zwarte sajetten kousen, omdat het niet in het belang van mijn gezondheid geacht
werd dat ik met blote knieën in het gure winterweer
naar school ging. Ik was toen nog
in staat en vaak
ook geniegd dergelijke beschikkingen van hogerhand
zonder meer te aanvaarden, maar ditmaal viel dat niet
mee:'in het warme schoollokaal kriebelden de kousen
afschuwelijk, waarbij dan als belangrijke causale factor nog: mijn misnoegen kwam over het weinig heroieke
van die enigszins meisjesachtige kledingstukken. Na
een dag of twee werd mij toegestaan een blaasontsteking te riskeren, zodat het innerlijk.landschap van
mijn kinderjaren z'n normale, zonnige aspect weer terugkreeg.
Soortgelijke gewaarwordingen, moet ik bekennen, overvallen mij iedere keer wanneer ik de humanistische jas
poog aan te trekken, die nijvere Verbondskleermakers
in de loop van tien jaar collectieve arbeid hebben ge. Die jas is warm, ruim en wollig, maar hij
wrocht
kriebelt me zo en na korte tijd prefereer ik toch het
kwetsbare van een geestelijk nudistendon dat me meer
vrijlaat in m'n bewegingen. Of, om het directer uit te
drukken: "Wij jongeren hebben in het moderne humanisme
volstrekt niets kunnen horen of lezen wat in de'tijd
van onze overgrootvaders niet precies zo gesteld werd.
Ook niet in het boek van Van Praag. We vinden het
juist zo spijtig dat al die afgezaagde theorieën weer
opnieuw op hun ondeugdelijkheid beproefd moeten worden .
Maar dat moet misschien aanvaard worden. Alleen niet
op naam van de H.J.G." ')
En zeker niet uit mijn, naam. Ik geef toe dat m'n geïrriteerdheid gevolg is van een haast fysiologisch tekort
mijnerzijds; met een dikkere huid zou het waarachtig
wel gaan. Het zijn misschien de nevengedachten en -gevoelens die het eerbiedwaardige woord humanisme bij me
oproepen, misschien ook de grote mogelijkheden die een
') Gevarieerd naar: In en Om het Humanistisch Verbond
pagina 10, derde kolom.
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onkerkelijke, niet-dogmatische beweging voor sociale
en individuele vorming en hervorming in principe herbergt, die mij met één b. anderhalve voet binnen het
Humanistisch Verbond doen blijven en mij er nog van
weerhouden een "afscheid van sprekersland" te vieren.
Tot zolang blijf ik - niettegenstaande de kriebels,
zie boven - loyaal en zal ik - dito - mijn halve medestanders niet als hele tegenstanders beschouwen.
Ik ben deze opstelletjes begonnen naar aanleiding van
de Hongaarse révolte, die thans vrijwel geheel uit de
publieke belangstelling verdwenen is en geen man en
geen cent meer waard Wordt geacht. Een zegt dat niet
op deze manier, men laat het slechts blijken. WestEuropese zakenlieden, waaronder een aantal Nederlanders, verdienen op het ogenblik dik geld in Hongarije
met hele en halve zwendel. Deze aasgierenmentaliteit
kan nog het best worden vergeleken met de aandrift
van de politici die in november j.l. klinkende politieke munt uit de Hongaarse affaire sloegen. Nederland heeft tweeduizend bruikbare Hongaren toegelaten
(meer ging echt niet) en laat mèt de verdere vrije
wereld Oostenrijk en Joegoslavië (waar het dan blijkbaar wel gaat) met een onevenredig groot deel van
het totaal zitten. Voordat het ons in deze drukke
tijd helemaal uit de gedachten glijdt: rond tien
procent van de Hongaarse jongens, zo in de HjGleeftijdsgroep, is verdwenen. Gesneuveld, gevlucht,
gedeporteerd, ondergedoken. De 26-jarige dichter
Eoersi staat terecht omdat hij, godbetert, tegen de
staat gerichte poëzie heeft geschreven. Anderen,00k
en vooral jonge mannen en vrouwen, zijn al reeds opgehangen wegens een of andere vorm van deelname aan
de opstand.
-oTalloze gesprekken van lieden, die zich een bewuste
instelling ten opzichte van de actuele situatie en
de mogelijke toekomstige ontwikkeling van onze cultuur. trachten te verwerven, stranden in een stadium
dat ik gemakshalve "het punt X" noem. Daarvóór is de
algemene toon kritisch: men wijst op velerlei gronden
de status quo af, geleid door een vaag gevoel dat het
eertijds toch allemaal beter was (de conservatief) of
dat het eigenlijk veel beter zou kunnen (de progressief). De klassieke remedies, zoals het christendom
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de -ismen, de terugkeer tot het particuliere initiatief, of het vegetarisme etc; "doen" het niet meer, ze
maken een ongeloofwaardige indruk. Maar ja, wat dan?
Ziedaar het punt X, de blinde plek in onze cultuurbeschouwing, zonder meer gevolg
van het gegeven
dat wij in deze cultuur en door deze cultuur volwassen zijn geworden. We kennen de talloze details van
binnen uit, we hebben de "inside information", maar
daarmee gaat een gebrek aan overzicht gepaard. Je zou
die onvruchtbare problematiek wel blijvend willen vergeten, maar, het
v„, "Unbehagen in der Kultur", zoals Freud
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----hiern.amaalsgeloof of botte onverschilligheid. Het zaligst zijn nog de eenvoudigen van geest (en à fortiori, de leidende socialisten), hen is het koninkrijk
der hemelen en wel hier, en•nu.
Voor een belangrijk deel is de zojuist aangeduide
problematiek gevolg van het snel in betekenis wegzakken van West-Europá tussen twee geweldige machtsblokken, met op de achtergrond de beginnende emancipatie
van
het werelddeel Azië.. Nog in mijn schooljaren
toonde de wereldkaart bij eerste oogopslag de tinten
van de Britse, Franse en Nederlandse imperiay Amerika
en Rusland waren verre curiositeiten en over onderontwikkelde gebieden werd toen nog niet gesproken.
Ongetwijfeld maakt het voor jonge mensen een groot
verschil uit te behoren tot een natie (of een groep
van naties) die een, desnoods geforceerde, opbouw en
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expansie voltrekt of, zoals wij, tot een sector waar
hudje bij mudje wordt, gelegd om straks wat sterker te
staan, waar een gedurfde planning ontbreekt en waar
weinig meer van ons geëist wordt dan dat we geen lapt
veroorzaken.
De principiële moeilijkheid is wel, dat er eigenlijk
zo bitter weinig valt in te brengen tegen het wereldcommunisme. Ik citeer:
"Echter, zonder de geweldige verschillen uit het oog
"te verliezen tussen het vrije kapitalisme en het au"toritaire communisme, het is kortzichtig om hun over"eenkomsten, speciaal wat betreft de verdere ontwikke"ling, niet op te merken. Beide systemen zijn gebaseerd op 'industrialisatie, hun doeleinden zijn steeds
"toenemende economische efficiency en rijkdom. Het zijn
"maatschappijen die bestuurd worden door een bewind"voerdersklagse, door beroepspolitici. Beide zijn door
"en door materialistisch in hun visie, niettegen"staande de Christelijke ideolCgie van het Westen En'
"het wereldlijk messianisme van het Oosten.Beide or"ganiseren de mens in een gecentraliseerd stelsel, in
"grote bedrijven, in politieke massabewegingen.In het
"Westen geschiedt dat door middel van psychologische
"conditionering, massasuggestie, geldelijke beloning.
"In het Oosten met dezelfde middelen, plus toepassing
"van terreur. Men kan aannemen dat naarmate het
"Sovjetsysteem zich economisch verder ontwikkelt en
,"de uitbuiting van de meerderheid van de bevolking
"minder noodzakelijk wordt, de toepassing van terreur
"meer en meer kan worden vervangen door psychologische
"beInvloedingsmethoden. Het Westen ontwikkelt zich
"snel in de richting van Huxley's 'Brave New World',
"het Oosten Is vandaag de dag Orwell's '1984'. Maar
"beide systemen naderen tot elkaar." (Erich Fromm,The
sane society..)
Geen illusies: de verschillen tussen Rusland en het
Westen zijn grotendeels gradueel, ze verminderen
voortdurend en daarmee ook, ons weerstandsvermogen tegen dat communisme. Men kan het één kiezen omdat het
consequenter en vitaler is, of het ander prefereren
omdat men liever onder een wat slapper en decadenter
regiem leeft. Het een wordt, het ander is een welvaart.

staat, waarin de onlust en het aantal zelfmoordgevallen recht evenredig zijn met de hoeveelheid materiële
luxe. Ik noemde al enkele oorzaken - waarachtig niet
als eerste, maar dat is een epigonisme waar ik me
geenszins voor geneer - zoals de centrale, formeel-bureaucratische wijze van besturen, de afwezigheid van
concrete werk- en woongemeenschappen, de overmaat aan
sensatie bij een gebrek aan werkelijk geëmotioneerde
beleving, de steeds verder gaande beperking van bewegingsvrijheid, tenslotte het gemis aan een aanvaardbare vorm van nuchter geloof. Dat is niet alles en
wellicht is het niet allemaal juist, maar dat blijkt
wel als het niet langer genegeerd wordt.
Zeer tegen m'n zin, ben ik tenslotte toch nog programmatisch aan het worden, omdat ik niet het verwijt op
me wil laden dat ik uiteindelijk 66k niet verder kom
-dan wat algemene kritiek. De punten die ik hier noemde,
vormen een bloemlezinkje uit enkele werken van vooraanstaande psychiaters en sociologen, bij wie men een en
daar
ander in extenso uitgewerkt kan vinden. Wat
telkens weer naar voren springt, is de noodzaak van een
revisie van de fundamenten van onze samenleving, met
als voornaamste maatregel de volledige vervanging van
de industrieleiding door een democratisch bestuur van
de voormalige exployé's. Verder mag ik er misschien op
wijzen, dat in het totale researchbudget van Nederland
de directe zorg voor het psychisch en fysiek welzijn
zwak vertegenwoordigd is: woningbouw, sociale wetenschappen etc. Een ander punt, de bureaucratie betreffende, is door F. Kief behandeld in de Nieuwe Stem, nr.
'5, 1956, onder de titel: "De bureaukratische verzieking
van onze democratie". Ik ken de schrijver niet, het
doet er verder ook weinig toe wie en wat hij is, de
tekst van het artikel spreekt voor zichzelf. De hoofdzaak is, dat een wijze van besturen die volkomen paste
in een klein genootschap of een plattelandsgemeente,
voor mensenconglomeraties van honderd of duizend maal zo
grote sterkte slechts camouflage is voor een ongecontroleerde regentendictatuur. Dit geldt voor de politieke partijen, de Vakbeweging, de omroepverenigingen, ,organisaties van de omvang van bij voorbeeld de NVSH en
bijaldien voor de Nederlandse samenleving in haar geheel.

Ik begrijp, dat de leidende figuren van het Humanistisch Verbond (die in de kringen waarmee ik vaak
samenwerk de reputatie genieten, zich niet gaarne
aan koud water te branden, een onverdiende reputatie naar ik geloof) weinig lust zullen gevoelen
radicale eisen van omwenteling moreel te steunen
waar in de bestaande constellatie nog zoveel nuttig werk valt te verrichten. Dat zou een respecta-_
bele overweging zijn, die echter verplicht tot
onthouding van oordeel over symptomen als de massale vervlakking en de zogeheten promiscuïteit onder
de jeugd, waarvan men de o o r z a k e n niet
vermag aan te vallen.
, i
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,..-----.
V
1-

-----\,,--------?..
, -

C, ')/
-

. rk

\

,---

---‘,,
7

/ ---

.00191'1 all 11-'14d*M,Jti

tw/i

Mijn vriend Jáson en ik zaten op een van de reeds
genoten februarische "voorjaarsmiddagen" op een
.terrasje. Er zaten slechts vijf mensen, de openbare
mening trotserend: het is winter, dus we zitten
niet op een t=as. We dronken "gekoelde" koffie.
De consumptie-is echter bijzaak. Hoofdzaak is het
tewraszitten, -de zon, het kijken naar de altijd
jachtige voorbijgangers. Jason strekte zich behaaglijk en mompelde, de bedrijvigheid met een half oog
aanziend:"Zij die geloven, haasten niet." ev rigens
een verwarrende uitspraak voor een buitenstaander
die niet weet hoe een atheïst-puul. Jason is.
"Herinner je je nog hoe ik meen een Rotterdams gemeenteraadslid van een of andere christelijke groepering z'n misnoegen uitte over de tentoonstelling
van Van Dongen enige jaren geleden in Boymans?"
vroeg
Jason. "Hij had de bezoekers nauwlet- 13 -

tend gadegeslagen en constateerde een eigenaardige gloed in hUn ogen als ze een naakt
van Van Dongen bekeken."
In een andere hoek van het terras zat een
collega-zitter het badnummer van "De Grijns"
te bestuderen. De voorplaat lonkte uitdagend
in onze richting.
"Laten we eens voor de grap een ruwe indeling
(777/7,\
Awmaken" zei Jason, toen dit beeld zijn oog
;„trof.
("We kennen de bewonderaars van de schilderkunst. Diepzinnige gesprekken over penseelstreek, lichtval enz., als een naakt bekeken
moet worden. Ze praten over alles behalve
over het object. "De "pin-up"-bewonderaars
en bewonderaarstbrs bewonderen ,echter het object. Bij het zien van eenolienaakt bijvoor\_ beeld van Van Dongen zouden ze zeggen:
Tjonge, tjonge... Overigens is het sapengaan
van beide stromingen niet uitgesloten. Uiteindelijk zijn er dan nog mensen zoals die
Rotterdamse magistraat die alles veroordelen.
Eigenlijk zijn we niet helemaal eerlijk tegen
die arme pin-ups. In de laatste wereldoorlog
hebben ze toch ook meegeholpen het moreel
der troepen op peil te houden
Ik herinner me nog dat onze troep in 1946
les kreeg in camouflage. De Engelse of Amerikaanse instructiefilms illustreerden de
theorie. Een naakte vrouw verscheen op het
doek, de reactie in de duistere zaal was
( ) overweldigend. Een grofmazig net werd er
(,kl-orgeschoven . "IS DIT CAMOUFLAGE?" brul0\I1/1)
›.-de de luidspreker. Camouflage of geen camouk/ flage, in ieder geval werd de rest van de
film in spanning gevolgd. De psychologen
weten het wel."
"En dan wij, jongen" zei Jason vaderlijk,
"Wij die op alle bressen willen staan voor
de culturele waarden, van Dongen waarderen;
Appel apprecieren, Bach verafgoden, niet de
neus ophalen voor jazz en ook een orginele

- 14 -
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foto met pikante vrouwen openlijk waarderen, ons niet druk maken of ze weinig of
niets aan hebben...
het zal wel naoorlogse verwildering zijn,
impotent om kaf van koren te onderscheiden... decadentie..."
/We namen nog steeds de jachtige voorbijgangers in ogenschouw.
Een bijzonder elegante vrouw liep alles
en iedereen overtuigend voorbij.
"Zeg ijverige-humanistische-jongeren- bestuurder, weet jij hoe ik eigenlijk lid
ben geworden?"
Verbaasd keek ik Jason aan. Dat was wel
heel lang geleden.
"Je weet, dat ik vroeger onmiddellijk opgesprongen zou zijn als zo-iets schoons als
dat voorbij kwam." Hij wees op de elegante dame die welbewust de drukke weg overstak. Auto's stopten zonder meer.
"Ik had vroeger de gewoonte als ik zoiets
moois zag, er een tijdje achteraan te lopen.
Op een herfstige avond stapten voor mij
een paar wondermooie benen. De rest ging
schuil in een regenjas. Ik volgde gewoontegetrouw. De benen gingen een openstaande
deur binnen: VERGADERZALEN. Ik volgde. De
benen liepen een trap op, trip trip. Ik
volgde, slof slof. De benen gingen een
Fv7Iffiriffiwi vertrek binnen, ik volgde
een aantal
mensen...
iemand
komt
op
me
af
11111~-•
heet me hartelijk welkom...het is... wij
zijn... humanistische.... kampen... weekends.. spreker...
Ik zei maar ja, huhu.„."
En we gingen over tot de orde van de dag.
tig

m.
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De Algemene Vergadering, de gelegenheid waarbij het
landelijk bestuur verantwoording aflegt over zijn
beleid, is steeds een der belangrijkste gebeurtenissen in het verenigingsjaar. Wij raden dan ook alle
leden, die zich voor de gang van zaken van de HJG
interesseren en zich daarvoor verantwoordelijk voelen sterk aan de algemene vergadering te bezoeken.
Voor de manier van opgave verwijzen wij naar het
hoofdbestuursnieuws op pag. 26.
Om de leden enigszins wegwijs te maken geven wij op
de volgende pagina's uittreksels van de jaarverslagen en van een enkel belangrijk voorstel. Het voorstel tot contributieverhoging is reeds in het januarinummer behandeld in het artikel van de algemeen
penningmeester.
/(1(144 ,d:a9
7
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In 1956 was het beleid van het hoofdbestuur gericht
op uitbreiding en verbetering van de gemeenschapsactiviteiten. Versterking van de HJG door activering
van de zelfwerkzaamheid. Dit principe wordt aan de
hand van een werkplan deze algemene vergadering aan
de orde gesteld.
Het hoofdbestuur stuurde een waarderende brief aan
de minister van Justitie na de aanvaarding door beide kamers der Staten Generaal van, de wet op de handelingsbekwaamheid der gehuwde vrouw (zie Libertijn
september 1956).
De Hongaarse kwestie was aanleiding tot het uitgeven
van een verklaring en opwekking tot medewerking aan
vluchtelingenhulpacties. (zie Libertijn november 1956)
Dit jaar functioneerde een gemeenschapsraad. Vertegenwoordigers van gemeenschappen of combinaties hiervan
zijn enige malen bijelkaar geweest om vraagstukken te
bespreken en ervaringen uit te wisselen. Voortzetting
wordt aanbevolen.

- 16 -

Het aantal leden op 1-1-1956 was 409 en op het eind van
het jaar 440.
De gemeenschappen Leiden, Leeuwarden, Groningen en Arnhem werden ontbonden. Alkmaar en Twente opgericht. Andere pogingen tot oprichting of heroprichting hadden
geen succes.
Gespreks- en studie-weekends, uitgaven van syllabi en
de reeds genoemde gemeenschapsrnad dienden de interne
versterking.
Gespreks-weekends: "Gemeenschapsvorming", "Hoe zeggen
wij het elkaar".
Studie-weekends: "De H in de HJG" "Spanje".
Syllabi: "Persoonlijke verantwoordelijkheid" "Vrije
Expressie".
Er is een Pinksterkamp, een Zomerkamp en een Herfstweekend gehouden.
Op verzoek van het hoofdbestuur organiseerde de gemeenschap Den Haag met de afdeling Den Haag van de VCJB
een weekend. Dit was het eerste contact met deze groep.
Met de Humanistische Jeugdbeweging was het contact gering. Met de Studentenvereniging op Humanistische
grondslag representatief. Mogelijkheden tot intensivering worden onderzocht.
Verdere contacten: Moderne Jeugdraad (vrij intensief)
Humanistisch Thuisfront via de commissie "Dienstplicht;
Humanitas meer administratief.
Aldus in grote lijn het jaarverslag.
ii1~7
Naar aanleiding van het jaarverslag secretariaat
/f P
"a

Naar aanleiding van het beleid van het hoofdbestuur
ten aanzien van het besluit over de kampkwestie vair
rt
de buitengewone algemene vergadering op -3 juni 197)6
is voorts een minderheidsnota op het jaarverslag
verschenen van de hand van Arthur de Jong. Bovengenoemd besluit luidde: Men kan ik een kamp drie groepen
tenten onderscheiden, nol. voor jongens, meisjes en
gehuwden.
Daarbij werd verklaard dat men geen nadere omschrijving van het begrip "gehuwden" wilde geven. Het zou
17 -

bij deze regeling zelfs mogelijk zijn punt d van
de oude kampregeling toe te passen. De uitvoering
van het nieuwe besluit zou, worden overgelaten aan
de kampleider.
Desondanks heeft het hoofdbestuur het begrip "gehuwden" wel nader geprecisieerd als 'zij die een blijvende levensgemeenschap vormen', terwijl daarvan
niet de leden op de hoogte zijn gesteld. Evenmin is
in het jaarverslag deze wijziging van het beleid
vermeld. Uit verenigings-democratisch oogpunt kan
de opsteller van het minderheidsrapport zich niet
met deze gang van zaken verenigen.
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Het viel toch wel mee schrijft de penningmeester in
zijn jaarverslag. Ondanks enkele tegenvallers zijn
we goed rondgekomen. Een tekortje hier, een meevallertje daar (subsidies, en plannen die nog niet
doorgingen). Resultaat: een batig saldo van f 3,16.
In het kort is het overzicht van de resultaten over
1956 als volgt:
De begrotingscijfers 1956 = (--)
Inkomsten uit contributies: f 1983,04 ( 1 945)
Uitgaven. De inkomsten uit andere bronnen zijn verwerkt.
(83o)
Organisatie
917,93
(250)
Interne versterking 201,04
(100)
Propaganda
Libertijn
570,35
(214
Afdracht Verbond
202,54
( 25)
Diversen
27,53
3,16
Batig saldo
( --)
1 .983, 0 4
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In het jaarverslag 1955 uitte de penningmeester zijn
misnoegen over de lakse afdracht van de gemeenschappen. Dit euvel is dit jaar niet verbeterd. Als gevolg van deze kwaal lijdt de penningmeester vaak aan
liquiditeitsmoeilijkheden. Weliswaar kan hij tijdelijke leningen sluiten bij het Verbond om uit de impasse te geraken, doch hiermede is de laksheid van
de plaatselijke penningmeesters niet de wereld uit.
Er is niet veel van de begroting afgeweken. Maar we
hadden meer kunnen doen als we meer centen hadden
gehad. De penningmeester ziet graag een beetje kapitaalsvorming. Hij eindigt met de suggestie dat een
stencilmachine wel een aardig feestgeschenk is voor
de binnenkort haar 10-jarig jubileum vierende HJG.
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Het jaarverslag van de redactie verwijst voor het
gevoerde beleid naar de Libertijn zelf.
Zowel ten aanzien van het aantal uitgegeven nummers
als ten aanzien van het aantal uitgegeven pagina's
werd in 1956 een record bereikt. Interessant is dat
f 24 maal andere bladen aandacht hebben geschonken aan
of over hebben genomen uit de Libertijn, waaruit
blijkt dat de Libertijn zich een bescheiden eigen
plaats in de gedachtenwisseling tussen de diverse
stromingen in Nederland heeft verworven. Het Spanjenummer had over het algemeen een goede pers. Zelfs
een Stockholms dagblad wijdde er aandacht aan. Dit
blad (D.T.- Dagstidningen) noemde het Spanjenummer
de beste publikatie naar aanleiding van het feit,
dat'20 jaar geleden de burgeroorlog uitbrak.
Voorts brengt het redactieverslag dank aan Nelly
Noort, Tonny Klaver (typen stencils), Rudolf de
Jong, P. Krug en las but.not least aan tekenaar
Ben Heytze, die "door zijn belangloze medewerking
die hem veel tijd heeft gekost./ iets bereikt heeft
- 19 -

- dat slechts weinigen is gell]kt: hij heeft de redactie verlegen gemaakt!"
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MAÏXgid.,§CHE JONGEREN

P' . .~Stuur. de a.s.
Onder deze -Erté0
Algemene Vergadering ebh-o~ht aan, waarin zo
concreet mogelijk de huidige activiteiten en de .
plannen tot uiting komen, opdat een meer gerichte
activiteit in de volgende jaren mogelijk wordt.
De opzet van dit werkplan is tevens,- te bereiken
dat de HJG als centrum van jongeren van meer belang wordt dan tot dusver het geval was. We willen zoeken naar nieuwe inzichten en vormen.
Dit werkplan dient echter niet alleen voor het
hoofdbestuur van belang te zijn, maar ook voor de
gemeenschappen.
In drie hoofdstukken:wordt getracht beknopt het onderwerp te behandelen. Enkele punten willen. we hier
weergeven:
A. De inhoud van onze activiteiten
Naast. de primaire fundamenteel verdiepende activiteitl . die dient te leiden tot de opbouw en verdieping van de levensovertuiging en het kritisch
onderzoek van eigen denkgewoonten, worden nog twee
andere, soms verwaarloosde activiteiten genoemd,
n.l. ilturele activiteit en speciaal hiervan het
creatieve aspect. Hierbij dient het doel te zijn
het zich gemakkelijker uiten (zichzelf vinden) van
de leden en het scheppen van een voor goede gesprekken noodzakelijke vertrouwde sfeer. .
Maatschappelijke activiteit, naast de analyse, die
in de discussies, studie-weekends, en de syllabi
tot uiting kott, is er nog de daadwerkelijke maatschappelijke activiteit, die wij speciaal voor de
fljG zien liggen op het terrein ten behoeve van de
'dienstplichtigen. en het houden van werkkampen.
Het is wenselijk dat de drie genoemde peilers van
ons werk d.m.v. speciale commissies een stimulans
- 20 -
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ondergaan wat betreft het zoeken naar nieuwe mogelijkhedenï aisilfede -het aangeven van de verantwoorde aanpak.
B. De werkmethode
Wanneer ons doel omschreven wordt als volgt:
"Het vormen van een stimulerend actief geestelijk
centrum, waar het zelfstandig, kritisch denken,:
zonder uit te gaan van bijzondere openbaringen,:
in een ware gemeenschap wordt gerealiseerd."
Dan volgt hieruit voor de werkmethode dat we aan
zullen sluiten bij de behoeften van de individu;
maar ons bewust zijn van ons deel zijn van de gemeenschap. In kleine hechte groepen kan het bovenstaande verwezenlijkt worden. Eén gevaar dreigt
hierbij, nl. - dat hechte groepen veelal een beslotei
karakter krijgen, waardoor de opneming van nieuwe
leden bemoeilijkt wordt.
De HJG omvat de leeftijdsgroep van de 18-30 jarigen.
Bij onze activiteiten zullen we ons-moeten richten .
op de groep 18-25 jarigen: De ouderen kunnen dit werk
ondersteunen door inleidingen, gespreksleiding enz.
Door iets praktisch te doen, voelt men zich ineens
opgenomen in de gemeenschap. Er zal steeds moeten worden gezocht naar middelen om ons vrijer en ongedwongener te uiten.
De organisatorische problemen
In dit hoofdstuk wordt een lans gebroken voor jongere
beáturen in de gemeenschappen, voor het geleidelijk
splitsen van grote gemeenschappen en om de algemene
leden meer in de HJG-activiteiten te betrekken.
Tot slot wordt de noodzakelijkheid van een propaganda-actie in februari 1958 bepleit.
Op de a.s. Algemene Vergadering hopen we over deZe
zaken eens intensief van gedachten te wisselen, opdat ons allen duidelijk voor ogen staat wat we wel
én wat we niet van de HJG kunnen verwachten.
')Op aanvraag te verkrijgen bij het landelijke
secretariaat Gov. Flinckstraat 144" Amsterdam.
De stukken voor de Algemene Vergadering zijn verkrijgbaar tegen overmaking van f 0,50 postgiro
588402 t.n.v. de alg. penningmeester HJG Rotterdam
- 21 -

DE mAr ACHTER DE SCHERMEN
De man , die dit jaar heel wat nachtrust voor de
libertijn heeft opgeofferd, is onze tekenaar Ben
Heytze. We willen hem daarom in het laatste numvermer, dat onder onze verantwoordelijkheid
schijnt, even voor het voetlicht slepen.Gelukkig
hebben we houvast aan zijn haren!
Ben is zo bescheiden, dat we onze vijfde kolonne
aan het werk moesten zetten om enige bijzonderheden over hem aan de weet te komen.
Tot 1948 had hij een kantoorbaantje, toen "ontdekte" hij het tekenen. Hij is trouwens "erfelijk
belast", want zijn beide grootvaders waren kunstschilder.
Ben volgde twee jaar de academie in Utrecht en
daarna studeerde hij een jaar aan de . grafische
afdeling van de rijksacademie in Amsterdam. Hij
blijkt dan te behoren tot de weinige Nederlandse
grenzen
artisten, die hun opleiding binnen de
hebben gekregen!
We hebben een jaar lang kunnen genieten van de
geestige invallen, die Ben met enkele lijnen op
het papier gooit. Zijn typeringen zijn altijd raak.
Toch is het jammer, dat in de Libertijn
alleen
het "leuke" aspect van zijn werk naar voren kan
komen en dat de meer serieuze kant alleen bekend
is aan enkele HJG'ere, die wel eens hijgend
de
trappen naar zijn atelier zijn opgezwoegd.
Ben heeft op het ogenblik een eigen reclamebureau. Buiten het werk,dat hij voor grote
zaken
doet, is hij altijd bereid om onze geboorte-, verlovings-, huwelijks- en andere aankondigingen in
een moderne vorm te gieten. We weten dus waar we
naar toe moeten!
T.D.
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door harry mulisch
uitgegeven: de bezige bij - amsterdam
prijs: f 4,90
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"Maurits Akelei werd 20 augustus 1953 om klokslag 6
uur in de ochtend wakker." Op deze dag speelt de
kleine roman van Harry Mulisch, HET ZWARTE LICHT.Het
bijzondere van deze dag voor
Akelei was, dat hij
46 jaar werd. Voor zijn hospita, mevrouw Henkes, een
aanhangster van een of andere secte, was het de dag
van het einde der wereld. Overal werd het aangekondigd. Op 20 augustus 1953 verging de wereld echter
niet. Mulisch laat het toch in zijn roman plaatsvinden. Het zwarte licht. Het andere zwarte licht
is de onplezierige ervaring uit Akeleis studententijd. Akelei studeerde in Delft. In het middendeel
van het boek keren we naar deze periode terug. Een
studentenfeest. De vriendin van Akelei, Marjolein,
danst goed en graag. Op het feest is een neger. De
dans van Marjolein met de neger fascineert alle
aanwezigen. Op dit moment doen de Leidse studenten
een inval. Akelei tracht Marjolein terug te vinden
en vindt haar ergens, in een wilde vrijpartij met
de neger. Het Zwarte Licht in Akeleis leven. Akelei
wordt op 20 augustus 1953 46 jaar en is nu beiaardier. Hij wil deze dag vieren. De teleurstelling in
Marjolein heeft hem zonderling gemaakt. De invloed
van deze "eeuwige en verre geliefde" komt tot uiting
in de droom. Goed. Het zal een feest zijn, een feest
voor heren. Sedert het studentenfeest toen hij 23
was, heeft hij zich van de mensen teruggetrokken.
Zijn vroegere studievriend Ir. Ketelaar, zijn dokter
Pollaard, de dominee van de kerk waar hij beiaardier
is, splijtstra, en de koster Doornspijk. Deze laatste vergeet hij uit te nodigen.
Op deze zonnige 20e augustus gaat Akelei zijn gasten
uitnodigen. De meest heterogene persoonlijkheden.
Dokter Pollaard met z'n Julius-Caesar-complex. "In
- 23 -

ieder van ons....is een atoom Julius Caesar." De dominee, wiens vrouw verlamd is. En de harde zakenmaningenieur.
In plaats van de dokter komt mevrouw Pollaards op het
zolderkamertje. Ze verafgoodt de beiaardier. De relatie tussen haar en de dominee is duidelijk. Ketelaar
komt met de nodige spiritualiën het feest opluisteren. Het wordt een orgie. Het eindigt met "de ondergang der wereld", de door Akelei gewenste ondergang.
-oHet heeft geen zin het verhaal hier ten volle te gaan
vertellen. Het is niet het verhaal alleen dat 't doet 9
de hele sfeer in een boek bepaalt de kracht. Mulisch ,
ongetwijfeld een van de beste Nederlandse jonge
auteurs, verdient aandacht. De meesterlijke sone
van het concert van Akelei. De hele stad luisterde.
De tekening van de heterogene karakters, vooral
Akelei en Ketelaar. Ik ,kan na het lezen van dit boek
niet aan de indruk van verwantschap met Vestdijk ontkomen: "De kellner en de levenden".
Het is voor mij slechts een bewijs van de potentie
van Mulisch.
KEES LUYENDIJK
17,

Na een jaar bladeren we de klapper met HJG-krantjes
nog eens door. Van vele afdelingen krijgen wij zelden
of nooit iets toegestuurd. Wel hebben we regelmatig
de publikaties ontvangen van Amsterdam, Den Haag,
Haarlem, Hilversum en Utrecht.
De Amsterdamse Peperbus is altijd keurig verzorgd. Een
speciaal pluimpje verdient het kerstverhaal van mevrouw Ron-de la Rie; een kostelijke persiflage op de
streekroman. Wel moet het ons van het hart, dat er
weinig peper meer in de bus zit, de inhoud doet ons
meer denken aan zoet-zuur. In het laatste extra-dikke
nummer werd veel aandacht besteed aan de problemen,
die op de komende Algemene Vergadering aan de.orde
zullen komen. De Amsterdammers trekken dus degelijk
- 24 -
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voorbereid ten strijde° Dit zelfde geldt voor de
Utrechtenaren, die hun Dommekracht gelezen hebben. De
Dommekracht is altijd een serieus blad, dat ons onwillekeurig aan Elseviers Weekblad doet denken als
het door de bus valt, vanwege het formaat dan.
'De Haagse HJG heeft zowat een jaar gesukkeld met de
naam van het blaadje., Van "Uilebal" naar "Ik" il n'y
qu'un pas. Daarna-ont,71
,; ?-• vingen we de "Kikvors". In"i444 /1J,44
.,.,,/elders verzekerden. ons ech(/"(i
"f
• ,.- 4•%/z,4-',1 •\ •-•
-ter
het "Ik vors" moest
. . dat
. ..
~zijn.
Zoiets krijg je van
Ji\
p\ kubisme op de voorpagina.
/91
•
Toch bleven -We in, spanning over de naam. Het Volgende
nummer bleek "Ik kik" te heten. Nu is er dan eindelijk
een definitieve naam gevonden: "Humus". Ze weten daar
vast raad met'Shakespeares verzuchting "What Is in a
name?"
Zowat een jaar geleden kregen we bericht dat de HjG
Zaanstreek het "Sloissie" voortaan samen zou uitgeven
met het HV. (De Zaanse cooperatie). In dit nummer
stond, dat ze een kroeg ontdekt hadden, die ook de
nar m "Sloissie" voert. We z',gen 5. 20ne:":
--,
de toekomst somber in d aar bij
die molen... en terecht. want
V"
:
.
na dit ene blad hebben we nooit
.rgy,""v !;
meer iets ontvangen. We denken
dat ze het daar bij het tweede Sloissie hebben gehouden.
(De barkeepster heet Tiny!!!)
Het Hilversumse. "Humaantje" staat qua uiterlijk aan de
top. Het bevat een groot aantal advertenties. Wellicht
Zit daarin ook een mogelijkheid voor andere gemeenschappen om hun orgaan niet zo zwaar op de maag van hun penningmeester te doen drukken.
Het Haarlemse Spuigat maakt ondanks de steeds wisselende redakties steeds dezelfde indruk: afwisselend, fel
en meestal to the point.
De HJG-Deventer heeft ook een eigen orgaan; een prestatie voor een afdeling met zo'n klein aantal leden.
Daarbij vergeleken steekt Rotterdam op een na de
grootste gemeenschap maar droevig af met zijn korte,
droge programmablaadje dat er al jaren hetzelfde uitziet. We blijven maar hopen, dat we de volgende maand
verrast zullen worden met iets nieuws uit die hoek.
Enfin, hoop doet leven....
TD.
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Algemene Vergadering 1957
Deze-wordt, zoals reeds eerder werd medegedeeld,
gehouden op 16 en 17 maart in het Meenthuis te Blaricum.. Opgave van deelnemers moet geschieden door
storting van f 2,50 per deelnemer op postgironummer 58.48.02 ton-v. penningmeester h.j.g. te Rotterdam. De afgevaardigden dienen bovendien te worden aangemeld bij het algemeen secretariaat.
Studieweekend "Liefdesverhoudingen van jonge mensen"
De al lang in bewerking zijnde syllabus over dit onderwerp is nog steeds niet geschikt voor uitgave. De
schrijvers en het hoofdbestuur zijn van mening, dat
er toch in een studieweekend aandacht aan moet worden besteed. Dit weekend is toegankelijk voor alle
leden van de h.j.g. en zal worden gehouden op 13
en 14 april in het Meenthuis te Blaricum.' Het zal
onder leiding staan van Han Derksen, Cor Hoek en
Dick de Vries; waarschijnlijk zal aan de deelnemers
vooraf een aantal, stellingen of diskussiepunten
worden toegezonden.
De prijs is helaas verhoogd (door de stijging in de
huur van de diverse kamphuizen e.d.), deze zal nu
ongeveer f 3,50 moeten bedragen. Reiskosten boven
een nader vast te stellen bedrag zullen worden vergoed. Houdt het weekend vrij - opgaven te richten
aan Tiny Hoorn, Ir. M. Schefferlaan 65 te Hengelo (0).
Werkkamp Ellinchem
Met Pasen (20 tot 22 april) zal een werkkamp worden
gehouden in het kindertehuis van Humanitas te Ellinchem (bij Arnhem). Er moet o.a. worden behangen, terwijl er nog diverse andere werkzaamheden moeten
worden verricht. Enige ervaring in dergelijke karweitjes is wel prettig maar niet vereist. Aan de gezelligheid zal ook aandacht worden besteed. Kosten
nihil, allees reiskosten voor eigen rekening Ceventu- 26 -

eel met hoofdelijke omslag). We verwachten, dat de
h.j.g.ers de gelegenheid niet zullen verzuimen om te
tonen, dat ze ook bereid zijn tot praktische taken.
Opgaven zo spoedig mogelijk aan Tiny Hoorn, adres
zie boven.
P -inksterkamp
be gemeenschap Amsterdam werkt aan de organisatie van
het Pinksterkamp. Nadere mededelingen hierover worden
zo spoedig mogelijk toegezonden.
Zomerkamp
Dit wordt gehouden van 3 tot 11 augustus in de omgeving van La Roche (België). De organisatie berust
bij de kampsecretaresse Tiny Hoorn, liefhebbers kunnen de datum alvast noteren, nadere mededelingen
volgen nog.
De prijs is vastgesteld op f 35,- (zonder busvervoer,
dat zal + f 20,- zijn); bij meer dan dertiS deelnemers
kan de prijs worden gesteld op een lager bedrag
(waarschijnlijk f 30,-)
Adreswijziging Centraal Ledenregister
De houdster van het Centraal Ledenregister is verhuisd van Mariotteplein 44 naar:
P. van Hamertstraat 10'
Slotermeer (Amsterdam).
HET HOOFDBESTUUR

CORRESPONDENTIE
Wil de 73-jarige abonnee uit Den Haag, die de redactie enige tijd geleden een brief heeft gezonden
zo vriendelijk zijn zijn adres nog even mede te
delen, opdat wij hem kunnen antwoorden?
Red.
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ECA

- NVSH
NVSH
In tegenstelling tot hetgeen in nevenstaande advertentie is vermeld, bedraagt de contributie van
de Nederlandse Vereniging voor Sexuele Hervorming
niet f
f 41 - per jaar.De NVSH heeft haar
.contributie namelijk per 1 januari tot dit bedrag
verhoogd.
(Ingezonden mededeling)
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NIEUWS
Nederlandse
Vereniging voor
Sexuele
Hervorming

brengen is: recente
feiten en gebeurtenissen zo snel en zo getrouw mogelijk
weergeven.

Nieuwsberichten moeten, alvorens te worden gepubliceerd, allereerst op hun juistheid worden getoetst. Vervolgens moeten
ze worden ontdaan van bijkomstigheden,
die niet terzake dienen en die begripsverwarring kunnen bevorderen.
Om het eigenlijke nieuws op de juiste
waarde te schatten, is het nodig ook de
achtergrond te kennen. Een goed nieuwsorgaan geeft dus ook daarvan een zo zuiver mogelijk beeld, daartoe in staat gesteld
door goed georiënteerde correspondenten,
redacteuren en andere medewerkers.

Lidmaatschap f 3.— per jaar

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.

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

*

Inlichtingen bij het
secretariaat:

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

Bilderdijkstraat 39
DEN HAAG

NIEUWE ROTTERDAMSE COURANT
POSTBUS 824 ROTTERDAM TELEF. 111.000

zie
uw belangen
kies „De Centrale" als uw
verzekeringsbank
Sluit uw verzekeringen bij „De
Centrale", de bank waar soliditeit en solidariteit onverbrekelijk samengaan. De enige
verzekeringsmaatschappij die
haar winsten statutair besteedt
voor sociale en culturele doeleinden.
De Centrale sluit alle vormen
van levens-, studie-, uitzet-,
spaar-, pensioen-, begrafenisen crematieverzekeringen.
De Centrale-agent zal u gaarne
geheel vrijblijvend over MI.
verzekeringen inlichten en adviseren.

E CENTRALE
ARBEIDERS-VERZEKERINGSBANK
Hoofdkantoor: Rijmstraat 28 - Den Haag

