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Bedrogen is uitgekomen hij, die had verwacht, dat de 
uitbarsting van vrijheidsdrang in Hongarije in het wes-
ten haar weerslag zou vinden in een streven naar ver—
dieping en uitbreiding van de hier bestaande democratie. 
Het tegenovergestelde is het geval. In Nederland heerst 
de gezapigheid van: hoe slecht zijn die Russen en hoe 
goed zijn wij toch wel; eigen tekortkomingen kan men zo 
gemakkelijk naar de achtergrond schuiven. Het wereld-
vakverbond doet een oproep om drie minuten stilte voor 
de slachtoffers van het geweld in Hongarije bn Egypte. 
Nederland doet mee, maar men verdoezelt hier,dat de op-
roep ook voor Egypte gold. Nederland stelt een democra-
tische daad van solidariteit met het voor zijn vrijheid 
strijdende Hongaarse volk door ten bate van dit volk te 
gaan voetballen tegen het fascistische Spanje. Doordat 
hiertegen geen golf van protest is-opgegaan, wordt niet 
alleen de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond, maar'het 
gehele Nederlandse volk ,Teschandvlekt. De Hongaarse Lta 
gedie blijkt voor velen een mogelijkheid te bieden tot' 
het afreageren van eigen schuldgevoelens. 

Dit gezapig_ 13.eleven.. van eigen volmaaktheid heeft logi-
. 



scherwijze 	 tot gevolg een losbarsting van 
aanvallen op degenen,die het met deze volmaaktheid niet 
eens zijn.Over deze aanvallen op zichzelf zullen wij het 
hier niet hebben. Over - de juistheid van deze aanvallen 
zal men als humanist nl. van mening kunnen verschillen. 
Niet echter kunnen wij o.i. van mening verschillen over 
de wijze,waarop deze aanvallen voor de radio worden ge 
daan.Wanneer men op straat ziet, dat iemand wordt aan-
gevallen, die zich niet kan verdedigen,vindt een ieder 
dit laf. Evenzeer is het laf groepen en bewegingen voor 
de radio aan te vallen zonder hen de gelegenheid te'ge-
ven zich daarvoor te verdedigen.Wij denken hierbij speci-
aal aan de aanvallen op de pacifisten, op De Derde Weg 
en op de CPN. In het bijzonder het optreden van de KRO 
tegen de laatste is afkeurenswaardig.Voor de KRO-micro-
foon voert de heer J.M. Peters in zijn wekelijkse rubriek 
"U bent toch ook van de partij?" een actie tot het ver-
bieden van de CPN,die z.i. een levensgevaar voor de de-
mocratie is.Het verwondert ons geenszins, dat dit ge-
luid juist uit de kringen komt van de rooms-katholieken, 
die immers altijd op de bres hebben gestaan en nog staan 
voor de democratische vrijheden en die,waar zij de meer-
derheid of de macht hebben,-meteen en radicaal een-ide-
aal-democratie tot standbrengen.Men denke slechts aan 
Spanje en aan de R.K. politiek in het zuiden. 

De eenzijdige actie voor de KRO-microfoon om de geesten 
in Nederland rijp te maken voor een verbod van de CPN 
is laf. Democratisch zou het zijn,indien de KRO in de 
discussie over het al dan niet verbieden van de CPN ook 
een Paul de Groot of een Gerben Wagenaar voor zijn mi-
crofoon durfde te laten spreken om te antwoorden op de 
geuite beschuldigingen.Dan zou men overigens de grap-
pige figuur krijgen,dat onze rooms:katholieke landgeno-
ten vanwege het "democratische" mandement niet eens 
naar hun eigen KRO mogen luisteren.Hetgeen wel duidelijk 
demonstreert de democratische instelling van deze CPN- .  
verbieders en  -paladijnen van-de demóórátie-en-de vrijheid 

----------------------------------- 
Aan de op pagA0 e.v. voorkomende interessante dis-
cussie tussen een teleurgestelde in hét humanistische 
organisatieleven en de algemeen secretaris van het 
AV had de redactie een  onderschrift  willen toevoegen 
hetgeen door ruimtegebrek helaas niet mogelijk was. 
Red. ------------ ------------ 
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Kent gij Charles de Costers "Uilenspiegel"? Zo niet, 
maak dat verzuim dan goed, want dat boek is niet de on-
benullige schelmenroman van onze kinde/jaren. Het is 
het epos over de strijd van Vlamingen en Nederlanders 
tegen de Spaanse bezetter met als hoofdfiguur een in-
carnatie van de eeuwige rebel -in de vrijbuiter Uilen-
spiegel, die met zijn intelligentie, zin voor humor en 
fijne neus voor menselijke zwakheden de tirannie in on-
gelijke strijd te lijf gaat. 

Dit meesterwerk heeft Joris Ivens en Gérard Philippe 
geinspireerd tot het maken van een verfilming, waarbij 
ze zich strikt aan de geest, zo niet aan de letter van. 
de roman hebben gehouden. Een hachelijke onderneming, 
waarvan we het resultaat /liet zullen kunnen beoordelen, 
want de première die omstreeks kerstmis in Nederland 
zou plaatsvinden, gaat niet door. De film is namelijk 
een Frans- Oostduitse co-productie, de hoofdrolspeler 
en mede-regisseur Gérard Philippe is communist en Joris 
Ivens is op zijn minst een uiterst linkse socialist. 
Nu zou volgens een der Nederlandse dagbladen deze film 
op geraffineerde wijze zijn misbruikt om het Westen 
aan te vallen en de Algerijnse vrijheidsstrijd te eren. 
Overwegingen als deze-hebben dan geleid tot het besluit 
om de film buiten de openbaarheid te houden. Wie een 
dergelijk besluit neemt is mij niet bekend, dat weet 
men hier maar zelden. 

Echter, ook in de satellietlanden (van de USSR) voelt 
men weinig voor de vertoning van dit filmwerk, waarin 
de strijd tegen een machtig onderdrukker hot hoofdthe-
ma is. Al is de film dan door geestverwanten vervaar-
digd dergelijke scherpe messen snijden altijd aan twee 
kanten en het leven is toch al niet eenvoudig voor de 
communistische regeerders. 

Tenslotte, en dat is een pikant detail, hebben de bei-
de regisseurs onenigheid gekregen met het gevolg, dat 
Ivens zich uit de onderneming heeft teruggetrokken. 
Ziedaar op cinematografisch gebied een afspiegeling van 
de situatie der linkse non-conformisten: evenzeer ge- 



wantrouwd door Oost als door West en steeds onderling 

verdeeld. 
Er zijn landen in de westers-democratische sfeer waar 
men nog wel een steviger aanpak heeft dan het verbie-
den of wel niet-vertonen van een film. Swart, de -Zuid-
afrikaanse minister van binnenlandse zaken, heeft on-
langs een verscherping van de strijd tegen het commu-
nisme aangekondigd en is meteen begonnen met arresta-
ties op flinke schaal. De satan spreekt dáár namelijk 
in ' een subversieve leer, volgens welke de verschillen-
de rassen gelijkwaardig zouden zijn en gelijke burger-
rechten verdienen. Op 'ageren in deze zin staat de dood-
straf. Trouwens, ook Spanje en Cuba mogen er zijn. Deze 
democratieën slingeren in de vergaderzalen van de Ver-
enigde Naties hun scherp gestelde moties de Russen in 
het gezicht. Wat de Spanjaarden betreft: nu wij toch 
met den elftal hunner ten bate van de Hongaarse vluch-
telingen gaan voetballen, is het wel goed om te weten, 
dat de welhaast legendarische held van Boedapeát, ko-
lonel Maleter, als' vrijwilliger in de Spaanse burger-
oorlog heeft gevochten en dat hij, met Nagy en de raad-
selachtige oveDloper Kadar, een der drie communisten 
was in het enige Hongaarse kabinet dat het vertrouwen 
van de opstandige bevolking genoot. 

We zijn daarmee .van een filmkwestie (hier) teruggeko-
men op ons uitgangspunt (Hongarije).  Wie het laatste 
nummer van het maandblad "Life" in handen heeft gehad, 
zal daarin de treurige fotoreportage hebben gezien van 
de afschuwelijke wreedheden die de Hongaarse geheime 
politie en de opstandelingen hebben bedreven. Wat de 
laatstgenoemden betreft, hun zaak was daar niet mee ge-
diend. Dergelijke gruwelen zijn echter een onvermijde-
lijke consequentie van iedere oorlog of burgeroorlog en 
ook van. het gewapend verzet. De eerste categorieën op-
standelingen: arbeiders, schrijvers en studenten, tra-
den gedisciplineerd op en arresteerden hun vijanden voo/ 
latere berechting. Nadat de eerste pogingen waren ge-
slaagd,voegden zich tal van andere groeperingen bij de 
opstandelingen, revolutionaire comités werden opgericht, 
in ballingschap levende politici keerden ijlings naar 
Hongarije terug, de rooms-katholieke clerus werd poli-
tiek actief en haar leidsman, de kardinaal MindszentY9 
maakte daarbij een ongelukkig debuut. Hierbij valt op 
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te merken, dat de Midden-Europeser.k. clerus wel enige 
ingetogenheid zou passen bij de bestrijding van dicta-
toriale overheden. Het staat verder inmiddels wel vast 
dat zich onder al deze opstandelingen ook een aantal 
aanhangers bevonden van het regime dat tot 1945 Honga-
rije regeerde. In dit tweede stadium van de révolte 
vond de bijltjesdag plaats. De verwarring was groot; 
eensgezindheid was er slechts op enkele elementaire pun-
ten, en de regering liep achter de feiten aan. Na de 
onderdrukking van het massale gewapende verzet door het 
Russische leger ging de tegenstand echter door. Nu met 
andere middelen, die effectiever zijn en niet onmense-
lijk: de algehele werkstaking, langzaam-aan actie in 
de fabrieken, zwijgende betogingen en non-coöperatie 
en het zijn weer de initiatiefnemers tot de opstand, 
lie ook nu de langste adem hebben: de intelectuelen-
t.lubs en de arbeidersraden, twee groeperingen die "on-
danks" hun taai en principiëel verzet zoal niet commu-
nistisch, dan toch zeker socialistisch moeten worden 
genoemd. Een socialisme overigens dat hier in Neder-
land bepaald niet in de gratie is, het minst nog in de 
Partij van de Arbeid. En als ooit de Hongaarse opstand 
tot enig resultaat leidt, dan is het voor een belang-
rijk deel te danken aan die schrijvers en arbeiders. 

In de Nederlandse persorganen wordt veelal een grada-
tie van communismen geschetst met als uiterste de sec-
tor der stalinisten, daaraan grenzend hun opvolgers: 
de exponenten van het collectieve leiderschap, vervol-
gens de titosten, de (Poolse) nationale communisten, 
waarna we zijn aangeland bij de bekeerde zondaren zoals 
Nagy en Djilas. In deze waarderingsschaal is de democra-
tie het goede en het communisme het absoluut kwade, 
waarbij dan iedere opvatting die deze zwart-wit verde-
ling relativeert als een morele perversie wordt be-
schouwd. Bepaalde intellectuelen, die wat moeilijk in 
het schema passen, heten dan steeds goedwillend, doch 
misleid en de suggestie van de verstrooide geleerde doet 
dan de rest. Het is echter merkwaardig, dat dezelfde 
typering wordt gebezigd door Russische machthebbers, 
die daar ook nogal eens last hebben van goedwillende, 
doch misleide critici. Sommige partijbladen, klaagt de 
prawda, bezwijken voor invloeden die vreemd zijn aan 
het Marxisme-Leninisme en komen tot verkeerde analyses 
van gebeurtenissen van de laatste tijd. Ook de (goed- 
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willende) jeugd wordt al misleid. Chroestsjow waar-
schUwde, dat de vijanden van het.socialisme hijin bijzon-
dere hoop gevestigd hadden op de jeugd, die zij met 
valse leuzen trachten te bedreigen en van het goede pad 
af te brengen. De hoogleraren in het Marxisme-Leninisme 
spreken voor lege banken, de 1oskouse studenten beleggen 
protestbijeenkomsten, waarin "fraseurs, nietsdoende 
zwetsers en demagogen" het hoogste woord voeren. Zij ver-
talen en stencillen de nieuwsuitzendingen van de B.B.C. 
en plakken deze aan de muren .In Leningrad eisten de stu-
denten afschaffing van de dictatuur in Rusland en Oost-
europa en hadden volgens de Prawda weten door te zetter 
dat "ondiscuteorbare vraagstukken" werder besproken. 
Het kwade van het communisme is geleger: in heb centrcl-J 
en autoritaire gezag, dat met een :ro?ko van -.-crwerpoidj 
methoden (allerlei vormen van gewldpiegi;Ig wel 	de 
eerste plaats) doeleinden nastreeft die n.ie 	or discus- 
sie staan. Daarom is het een irratioeeel 	dat zich 
door middel van spionage en geweld mJet handi-In Alle 
genoemde elementen en eigenschappen zijn echter niet 
uitsluitend van toepassing-op een aantal commnistche 
staten. We treffen ze evenzeer aan in de democratische 
landen, in fabrieken en op kantoren, in legers. kerken 
'en verenigingen, in gezinnen en huwelijken. Weliswaar 
geeft de politieke democratie een redelijke mate van 
garantie tegen machtsmisbruik binnenslands. Daarom ver-
dient zij de voorkeur en moet ingeval van bedreiging wor-
den verdedigd. Maar het is een slappe vertoning deze 
staatsinrichting als een ethisch goed-beschreven te zien.  
De meest realistische omschrijving van democratie ,geeft 
J.A. Schumpeter door haar te kenschetsen als een staats-
inrichting waarin de individuen'de uitvoerende macht 
verwerven door middel van verkiezingsstrijd. Daarbij wor-
den alle hulpmiddelen van de moderne reclame toegepast 
met radio, televisie en partijpers als media van ver-
spreiding, sympathieke figuren als lijsttrekkers, en 
wordt verder op handige wijze geappelleerd aan halfbe-
wuste angSten en: verlangens. 

Tussen het invullen van het stembiljet en een politieke 
betlissing op hoog niveau bestaat.  een geheimzinnig ver-
band. Men kan niet-  ontkennen dát. er een verband is, maar 
het is evenmin zo dat het uiteindelijk resultaat getuigt 
van de stem des volks.. De gemiddelde burger reageert op 
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deze situatie met een schouderophalen. Hij kan toch 
niets doen en deze machteloosheid is er de oorzaak van 
dat hij in politieke zaken z'n verstand minder hard 
en minder vaak gebruikt dan bij een partijtje bridge. 
De zogenaamde politieke domheid van de massa is een 
schijndomheid, voortkomende uit apathie. In de sfeer 
die hem onmiddellijk raakt: zijn dagelijks werk, mist 
de burger doorgaans iedere reële medezeggenschap, ook 
op het gebied waar hij werkzaam is en dus de vereiste 
kwalificaties bezit. Het wordt wel eens vergeten dat 
politieke belangstelling (en dus ook de intelligentie) 
omgekeerd evenredig is met de afstand tussen de zaak 
waarom het gaat en de eigen persoon. Het laat daarom 
de employés (letterlijk: de gebruikten) volkomen koud 
of het bedrijf waarin zij werken al of niet genationa-
liseerd is. De directie blijft ver weg en onzichtbaar, 
dezelfde dramaltjés blijven zich afspelen, vervelend 
werk blijft vervelend, boeiend werk blijft gelukkig 
boeiend. 

Wanneer er al om dit alles geen bijzondere aanleiding 
is om de westerse democratie n.ls een van geluk ver-
vulde "way of life" af te schilderen, in werkelijk-
heid is de situatie ernstiger. Erich Fromm memoreert 
in zijn laatste boek "The save society", dat tijdens 
de laatste wereldoorlog in de Verenigde Staten eén 
zesde van de afgekeurde dienstplichtigen ongeschikt 
werd bevonden op grond van psychische afwijkingen. In 
Engeland werd op 30.000 in de oorlogsindustrie werk-
zame vrouwen een vijfde van alle afwezigheid- door 
ziekte veroorzaakt door neurotische defecten. In de 
V.S. bevinden zich twee miljoen zware drinkers, daar-
enboven zijn 600.000 chronische alcoholici opgenomen 
in inrichtingen. Volgens statistieken van de wereld-
gezondheidsorganisatie vinden we de grootste aantallen 
alcoholici en gevallen van zelfmoord in de V.S., Frank-
rijk, Zwitserland en de Scandinavische landen. De au-
teurs van het boek "Sex and Society", de heren Wamer 
en Fletcher, schatten, dat in Engeland 60% van de door 
medici behandelde ziektegevallen wordt veroorzaakt of 
sterk in de hand wordt gewerkt door psychische con-
flicten. De Engelse arts Alex Comfort noemt onze sa-
menleving rondweg asociaal en ziekmakend. 

kb. 

- 7 - 



Men kan ook de toneel- en romanliteratuur van de laat-
ste tien  h twintig jaar doornemen om tot de conclusie 
te komen dat er voldoende reden is om van een "wester-
s probleem" te spreken. De oorzaken liggen zeker niet 
in de sfeer van de politieke rechten, wij hoeven niet 
veel te verwachten van een andere staatsinrichting, zo-
als de revolutionairen van 1789 of -als de Chartisten2  
die al hun hoop vestigden op de invoering van het alge-
meen kiesrecht. Ook economische hervorming en ordening 
waarvoor in Engeland, Scandinavië en Nederland door de 
socialisten is gestreden, is niet. langer van .prima ir 
belang. Seksuele hervorming, die in Zweden en Nederland 
door grote verenigingen wordt gepropageerd, benadert 
op een merkwaardige, zijdelingse manier datgene wat 
rijvoor ogen zweeft, hoewel het geenszins hetzelfde is. 
Penis, portemonnaie of stembriefje: het is allemaal wel 
belangrijk, maar het gaat nu om meer. Deze samenleving 
vereist de impuls van een nieuw. radicalisme. 

"Radicaal zijn", schreef Marx eens, "betekent tot de 
wortel gaan, en de wortel is: de mens zelf". Hij zei 
verder: "vrijheid is niet alleen vrijheid van politieke 
onderdrukkers, maar de vrijheid van de overheersing van 
de mens door dingen en omstandigheden. De vrije mens is 
de rijke mens, niet in economisch, maar in menselijk op-
zicht. De rijke mens is hij die veel is, niet degene 
die veel heeft". Welnu, wij zijn in Nederland vrij van 
politieke onderdrukking, vrij van honger en armoede. 
Naar vroegere omstandigheden gemeten hebben wij veel, 
dat toen onbekend was. Rest - de vraag of wij ook iets 
zijn. Of we innerlijk vrij zijn, en in staat om in en 
vanuit die vrijheid waarlijk mens te worden. 

H.E. DERKSEN 
(cZillogri:4fttig) 

— CMTWERPEN VAN ALLES WAT U 

CIEPRIIKT WILTHEB?EN 

kfiyieikkin„?,^v," 00e551raai• 34zir, Telefoon I2062__. 
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"JULLIE KUNT MISSCHIEN OVERWINNEN, MAAR OVERTUIG-EN 
ZUL JE NOOIT!" riep Miguel Unamuno. Deze inmiddels 
gevleugelde woorden golden het Franco-regime. 	Ze 
worden nogal eens gebruikt de laatste tijd. Nietin 
dit verband en weliswaar enigszins anders geformu-
leerd, doch met dezelfde intentie; Vrijheid tegen-
over Diktatuur. 
In de Nieuwe Rotterdamse Courant van 17 december . 
stond een artikel van 'een correspondent uit Madrid.,  
De Francoregering kent zijn pappenheimers, de stu-
denten en de arbeiders. Protesteren tegen het com-
munisme is Franco zijn stokpaard. Het Spaanse volk 
moest dus met het westen meeprotesteren, maar hoe 
gevaarlijk. De GELEIDE protestacties liepen uit de 
hand. De betogingen tegen de Russen in Hongarije 
liepen uit op een betoging tegen Franco in Spanje. 
Voor VRIJHEID EN DEMOCRATIE is een gevaarlijke leu-
ze om op een spandoek mee te dragen in een dicta-
toriaal geregeerd land. Ook al hadden de studenten 
van Barcelona er onder geschreven met kleine let-
ters "voor Hongarije". 
Resultaten in Spanje: uiteengemepte betogingen en 
sluiten van universiteiten 	 

Ons gemoed stroomt vol bij de gedachte aan de aan-
staande voetbalmatch. Wie zal er winnen?? 0, weInn-
nen het niet langer ophouden, we moeten zo nodig 
op....... 
het dak klimmen en en en en het uitroepen, het uit- 
schreeuwen, uitbrullen 	 HUP HOLLAND HUP...... 
LAAT DE LEEUW NIET IN ZIJN- HEEEEEEEMMMP 	  
Hier kunnen we niet verder. Wij rollen van het dak! 



e 
In het Haarlems Dagblad van Woensdag 19 december 1956 
lazen wij een artikel "Staatsburgers. tweede klasse?", 
waarin stelling werd genomen tegen de methode van de 
vereniging "Vrede en Vrijheid". Deze organisatie blijkt 
ongevraagd lijsten rond te sturen met wat zij, "blijk-
baar op grond van door hoarzelf aangelegde maatstaven", 
'communistische 7..antelorganisaties i  noemt. En tevens een 
lijst met een aantal personen die worden "besci-.reven als 
'ean greep meween die, '_1(ewel zelf niet co=nistise)1, 
het 00=1-en:isme stei'nt' op grond von het feit dat deze 
lieden (onder wie zich vooraanstaande predikanten, ge- 
neesher 	nmbtenaren, le raron en kunstenaars bevinden) 
herhaaideiijk hun sympathie zouden heb-hen betuigd -Iet 
'7redesact-..es', waarin de eemmunisten nen e-verheersende 
rol spelen." 

De heer Simon K 	r este, hoofdredacteur van het Haarinms .  
5)a2blad prc.testeert len scherpste te jen deze endemocra-
tJsche Mac-Oaeetlny-aehtige manier van doen. Over "V -ede 
en Vrijheid" schrijft hij dat deze zich tet tank schijnt 
te hebben gesteld "de vrede binnen de Nederiande,e natie 
te verstoren en de vrijbe:'_d van ha 	staatsbuigers te 
beknotten". 

Wij sb).iten ons gaarne bij het protest 1-an het Haarlems 
Dre7blad aan. Dergelijke methodes vermogeel sloe::ets onze .  
vercnimisting te wekken, eenals 	 reac-i,ies op 
de Hongaarse gebeurtenisen: Remme, die de C.F..M. nu 
mao,r wil ve:c.bieden; letterkundigen die tot ketterjacht • 
geneigd blijken. te 11j7.1,  en 	Eet ergste Was ,;;J1 (Lat de 
Ut.ceelt-'t;se 1:-)11..t.7..e. do wettelijk geboden._  

et s3 eihtn. een annfluitinj 	demo 
c??,Aie, maar Yo,n elke rechtsstnat. Eij'mijn 
zeiets 	vrajer-;tijd niet vooi gevallen in Nederland se- 
dort de jaren tachtig van de vorige eeuw, de tijd van 
de ergste hetze tegen de socialisten. 
Berichten van deze aard laten zi 	dat het met de vrij- 
heidsrechten die aan (politieke en andere) tegenstanders 
toekomen in ons staatsbestel niet zo rooskleurig is ge- 

- .10 - 



r 

steld. Op dit kardinale punt, de typisch liberale vrij-
heidsrechten uit de 19e eeuw, is onze democratie er de 
laatste decennia niet op vooruitgegaan. 

Beschouw bijvoorbeeld eens de ontwikkeling binnen &e 
partij-organisaties. De communisten in verschillende 
landen trachten thans aan de verstarring die hun dicta-
tuur meebrengt te ontsnappen door in de partij een wat 
democratischer gang van zaken toe te laten. Bij ons 
echter, waar de democratie leeft doordat er meerdere 
concurerende partijen bestaan, wordt binnen de partijen 
zelf de democratische geest steeds meer uitgebannen. In 
allerlei verenigingen, politieke partijen en vakbewegin-
gen merk je dat de leiding in de praktijk alles bedis-
selt (al wordt de verenigingsdemocratie formeel in 
stand gehouden). Als voordelen van de democratie noemen 
wij altijd de vrijheid van woord en geschrift, van kri-
tiek en meningsverschil, de aanwezigheid van openbaar-
heid en gelijkberechtigheid. Maar in de eigen kring 
moeten we de 'eenheid' bewaren, 'tegenover de buiten-
wacht'. Een gezonde frisse oppositie in eigen huis is 
taboe. Naar zelfkritiek zal men in de meeste vereni-
gings- en partijorganen lang moeten zoeken. Zoals be-
kend gaat de Nederlandse pers er trouwens in het alge-
eieen niet op vooruit wat betreft objectieve voorlich-
ting en eerbiediging van de tegenstander. 

Nogmaals, de typisch individuele vrijheidsrechten, zo-
als vrijheid van woord, van pers, van overtuiging,' heb-
ben de wind niet mee. Ook het humanisme dat grotendeels 
een product van deze vrijheidsideëen is, heeft wat dit 
betreft tegen de stroom op te roeien. Nu gaat het mij 
hier om deze vraag: Doen de humanistische organisaties 

en de humanisten dit ook? 
Roeien zij in voldoende 
mate tegen de on-vrijheids-

' lievende stroom op? Ik moet 
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Het gaat mij nu om een andere kwestie, of wellicht is 
het beter te spreken van een andere kant van dezelfde 
zaak. En wel het tekortschieten binnen de humanisti-
sche organisaties. Ik vind dat in onze organisaties te 
zeer de hierboven geschetste anhumanistische praktij-
ken in andere verenigingen als norm worden genomen in 
stede van het humanisme. Het organisatiebelang en de 
'eenheid' gaan prevaleren boven het innerlijk belang 
(het zich laten gelden door de beginselen). 

Ook bij ons komt de opvatting tot uiting dat je in 
het belang van het HV en de HJG soms je mond moet hou-
den en maar wat moet slikken. Theoretisch heeft de HJG 
het recht zo kritisch mogelijk te zijn; velen in het 
HV en in de HJG hebben toch eigenlijk maar liever niet 
dat die kritiek ook in feite geleverd wordt. Ondanks ons 
recht zelfstandig op te treden en een eigen standpunt 
te bepalen (zie referendum over de regeling van de or-
ganisatorische positie van de HJG binnen het Verbond), 
heeft het hoofdbestuur van het HV ons aanwijzingen wil-
len geven met betrekking tot onze kampen. En er zijn er 
heel wat in de HJG die zoiets eigenlijk maar vanzelf-
sprekend vinden. Mijns inziens ziet het hoofdbestuur 
van- het Humanistisch Verbond cus Verbond teveel als een 
centrale in plaats van een verbond van gemeenschappen. 
nét"-Mrdbestuur houdt het liefst alles in eigen cen-
trale hand en alles onder controle in plaats van de ge-
dachte van het federalisme en de zelfstandigheid der de-
len in de eigen organisatie te bevorderen. Beleidsbe-
slissingen die ook een bepaalde gemeenschap direct ra-
ken en binden worden door de hoofdbesturen van HV of 
HJG genomen zonder dat deze gemeenschap er in gekend 
wordt of op de hoogte wordt gesteld. Bij voorbeeld pu-. 
blicaties over de kampkwestie, verklaringen  aan  buiten-
staanders over fouten die gemeenschappen  maken. 

Men geeft er zich onvoldoende rekenschap  van dat ook 
degenen, die een afwijkende mening verkondigen evenzeer 
het belang van het humanisme en de humanistische organi-
saties ter harte gaan. Bij de kampkwestie  heeft  het HV 
gezegd dat de opvatting "doe wat U aanstaat" een ont-
aarding van het humanistische vrijheidsbegrip was; punt 
uit, wezenlijke kant van de zaak afgedaan. Bij een zo 
uitgelezen gezelschap van humanisten, wetenschapsmensen 
en pedagogen, als in de.hoogste regionen van het Verbond 
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verenigd zijn, schijnt het niet te zijn opgekomen zich 
de humanistisch-wetenschappelijke en didaktische vraag 
te stellen: Indien het waar is dat "doe wat U aanstaat" 
eens door een humanist als gemeenschapsregel verkondigd 
thans in strijd is met ons humanisme, hoe komt het dan 
dat juist die jongeren, die steeds de nadruk leggen op 
de H in de HJG (+ degenen die een grote kampeerervaring 
hadden !) tot een dergelijke opvatting konden komen? In 
deze gehele aangelegenheid heeft het HV zich er mijns 
inziens te weinig rekenschap van gegeven waar het zijn 
tegenstanders in deze om ging. Daardoor is bij zeer ve-
len de indruk gewekt en niet weg te nemen dat de hou-
ding die het Verbond innam vooral bepaald werd door het 
organisatiebelang '). 

Het gaat echter niet alleen om de leiding in het Ver-
bond en. in de HJG. Vooral onder de leden ontmoet men een 
ontstellend gebrek aan plaatsbepaling aan 'rekenschap 
van het humanisme'. Slechts enkelen gaan na of de daden 
van besturen en hoofdbesturen wel te verantwoorden zijn 
of protesteren als zij menen dat er gehandeld wordt in 
strijd met besluiten van een algemene vergadering. De 
meesten geloven het wel, of laten het maar lopen , of -
vinden dat er belangrijker dingen zijn, of willen geen 

ruzie krijgen, of geloven- 
en vinden en willen hele- 
maal niks! 
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weken en maanden eenvoudi 50 op antwoord laat wachten. 

Verontrustender is dat meerdere leden niet meer verwach-
ten dat stukken met kritiek door het Verbondsorgaan op-
genomen worden of dat eventuele plaatsing serieus be-
sproken wordt en zich hierbij neerleggen. En zie eens 
hoe onze leden handelen als zij in andere verenigingen 
of in partijen worden geconfronteerd met onvrijheidslie-
vende praktijken en theorieën, Doorgaans blijkt dan ner- 
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gens uit dat zij zich humanist voelen, dat het moderne 
humanisme voor hen een 1ouding, een levend iets is. Al 
deze verschijnselen zijn evenzovele symptomen van een 
ontwikkeling in de humanistische beweging die ik slechts 
verontrustend kan noemen. De eigen organisaties schie-
ten tekort volgens onze eigen maatstaven. Dat er bij de 
leiding of de gewone leden sprake zou zijn van boos op—
zet of bewust cynisme ten opzichte van eigen normen en 
idealen geloof ik beslist niet. Ik zoek het inderdaad 
in de richting van een tekort aan 'rekenschap van het 
humanisme' in het HV, zowel aan de basis als aan de 
top; in onvoldoende verontrusting en een niet verant-
woord optimisme over de gang van zaken in de wereld 
waarin wij leven. Ds. K.H. Kroon had gelijk toen hij 
in de Groene Amsterdammer (18 februari 1956) schreef: 
"Maar evenzeer moet men constateren, dat het Humanis-
tisch Verbond ook niet steeds de indruk maakt, de aard 
en omvang van de problematiek, die het zelve heeft aan-
gesneden, te bevroeden, en zodoende evenmin altijd blijk 
geeft van een overmatig begrip voor wat er in deze tijd 
in onze menselijke historie aan de gang en aan de orde 
is". 

Schrijvende over hetgeen hij verwachtte over het geor-
ganiseerd humanisme, gebruikte Dr. J.P. van Praag in 
zijn boek "Modern Humanisme. Een renaissance?" het 
woord Gideonsbende. Inderdaad karakteriseerde deze 
term hetgeen men bij de oprichting van het Verbond in 
het verschiet zag. Wij zouden een Gideonsbende zijn 
of wij zouden niet zijn. Thans meen ik te kunnen zeg-
gen dat we noch het een noch het ander zijn. We bun-
gelen er een beetje tussen in. Wat mij persoonlijk be-
treft, ik voel mij altijd na een poosje bungelen wel 
wat wee worden. 

RUDOLF DE JONG 

') Van de zijde van het Dagelijks Bestuur van het 
Verbond is mij overigens zeer nadrukkelijk ge-, 
zegd dat men er daar eerlijk van overtuigd is, 
geen aanleiding gegeven te hebben voor het 
wekken van deze indruk. 
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Naar aanleiding van het voorgaande artikel schreef 
ing. B. J. Max, algemeen secretaris van het Humanis-
tisch Verbond: 

"Beste 'Rudolf, 
Tegen publicatie in de "Libertijn" van het artikel, 
dat je me deed toekomen, heb ik geen bezwaar, al ben 
ik van- mening, dat je hierin van onjuiste premissen 
Uitgaat en dat enkele punten toch wel nadere argu-
Mentatie vragen, mits de opmerking over de Utrechtse 
Politie vervalt e- bewezen wordt. Bezwaar zou ik op-
pe-,7en tegen :eublicatio van een artikel; waarin fei-
Gelijke gegevens al dm niet opzettelijk onjuist of 
verdraaid zouden worden weergegeven. Indien je - het 
Wituk toch zoudt willen laten plaatsen, kan je - als 
ie vilt - de redactie vragen deze brief als onder- 
ehrift op te nemen. Een brief overigens, die ik je 

Ineer als priversooll dan 	secretaris van het Hu-
manistisch Verbond schrijf, omdat - zoals je weet -
de gedachtenwereld waaruit ook jij put, mij gevormd 
heeft, waardoor ik echter ook de gevaren van afglij-
den naar een opp nsitie ‘211 de oppositie, van te wor-
den ader Geist der stets verneint" zo goed ken. 

Je stuk dan, heeft mij hevig teleurgesteld. Ik heb 
e:0  elke positieve gedachte in gemist. Je baseert je 
uitweiding op een aantal stellingen, die je eigenlijk 
..7() maar uit de lucht grijpt, nl.: 

dat het HV zou vergen van zijn leden, dat zij hun 
mond houden in het belang van het HV als organisa-
tie; 
dat het 1W de beginselen van het humanisme zou ver- 
doezelen in het belang van de organisatie of om 
maar groot te worden; 

c. dat hdt standpunt van het Hoofdbestuur van het HV, 
terzake van de besluiten van de AV van de HJG. van 
10 en 11 maart jl. over de kampen van de HJG be-
paald zou zijn door.het organisatiebelang; 

d. dat de democratie binnen het HV in gevaar is. 

Al deze stellingen zijn onwaar, en omdat dit nu reeds 
zo vaak uitdrukkelijk betoogd is, en overigens ook 
geen feiten aangewezen.  kunnen worden, die ook maar - - 
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enige grond aan deze stekingen geven, begint het steeds 
maar weer opnieuw poneren daarvan op een welhaast zie- 
kelijke idée-fixe te lijken. 
Voorts nog een paar detailopmerkingen: 
1. Als je-met je opmerking over de Utrechtse politie 

mocht doelen op de relletjes in Utrecht op 4 en 5 
november"j1., meen ik dat je bewering (nl. dat van 
onthouden van bescherming sprake zou zijn) toch wel 
nader gestaafd zou dienen te worden. Immers de N.R.C. 
van 5/11/56 meldt:, "Te Utrecht is het de hele zondag-
avond onrustig geweest in de binnenstad. Zeker 150 
jongens en meisjes trokken joelend door do straten. 
Om halftien ging de eerste steen door de ramen van 
het pand aan de Mariaplaats, waar een bijkantoor van 
De Waarheid is gevestigd: Spoedig volgden er meer. 
De politie werd gewaarschuwd en voerde enige char- 
ges uit. 
Later verplaatste de tierende menigte zich naar de 
Korte Smeestraat waar het kantoor van de E.V.C. het 
moest ontgelden. Ook hier werden de demonstranten 
door de sterke arm verdreven. Tot laat in de avond 
zijn de jonge mensen aan het protesteren gebleven 
en overal waar zij langs trokken verwekten zij tu-
mult." 
En Het Parool van 6/11/56: 
"Voor het eerst is in Utrecht de brigade "harde bij-
stand'; bestemd voor woelingen van grote omvang, in 
actie gekomen. Burgemeester De Ranitz had reeds aan-
gekondigd, dat hij tegen wanordelijkheden streng 
zou laten optreden. Zestig man van de "harde briga-
de", gewapend met geweren en traangasbommen, joegen 
honderden jongelui uiteen. Tot omstreeks midder-
nacht duurde het rumoer. Acht jongelui, tussen de 
15 en 23 jaar, zijn naar het politiebureau gebracht. 
Zij zullen voor de kantonrechter moeten verschijnen." 
Terwijl de. N.R.C. van 6/1 1/56 meldt dat reeds op 6 
nov. een deel van de gearresteerden door de kanton-
rechter veroordeeld werd. 

2. Waar, door wie en op basis waarvan werd betoogd dat 
het georganiseerde humanisme niet steeds militant 
genoeg was in de verdediging van de gewetensvrij-
heid? Als hiermede bedoeld wordt dat het HV zich 
niet geroepen voelde om steeds wanneer maar ergens 
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ter wereld de gewetensvrijheid in gedrang kwam, 
een papieren protest te laten horen, dan heeft de 
criticus ongetwijfeld gelijk. Overigens is het HV 
in dit opzicht - zij het niet steeds via de weg van 
de openbare protesten - veel actiever (ook via de 
internationale contacten) dan die criticus waar-. 
schijnlijk vermoedt. 

3. Zelfs wanneer een humanist eens verkondigd zou heb-
.ben, dat "doe wat u aanstaat" een gemeenschapsre-
gel zou zijn (het lijkt vooralsnog meer waarschijn-
lijk dat hier van een onjuiste interpretatie spra-
ke is), .dan blijft-dit toch in strijd met de huma-
nistische opvatting over de vrijheid en de verant-
woordelijkheid in de gemeenschap. (Overigens ook 
met de sociani-anarchistische opvatting: zie Clara 
Meyer-Wichmann, zie Bakoenin). En het is natuurlijk 
zeer te betreuren, dat juist "die jongeren die 
steedsde nadruk leggen op de H in de HJG" dit hu-
manistische begrip van de vrijheid en de verant-
woordelijkheid nog zo weinig hebben verstaan. 

4. Dat je Ds Kroon's ietwat zure stukje uit De Groene 
aanhaalt om je betoog te staven, lijkt mij wat won-
derlijk, omdat Kroon op een heel andere problema-
tiek 

 
doelt als ik zijn stukje goed begrepen héb 

(en het overigens wel juist kan zijn, dat het HV 
die bedoelde indruk wekt, doch dat het niet juist 
is, dat het aard en omvang van die problematiek 
niet zou bevroeden). 

Beste groeten, 

B.J. MAX 

   

bij een brief 

 

    

    

Naar aanleiding van bovenstaande brief van de heer Max 
het volgende. Ik schrijf niet in de eerste plaats te-
gen de leiding van het Verbond. Het gaat mij voor alles 
om een geesteshouding binnen het Verbond, die mede 
het door de heer Max genoemde punt d .tot gevolg heeft. 
Over die geestehouding dit: ing. B. J. Max zei op onze 
algemene vergadering over de HJG: "Maar wat ons" (het 
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hoofdbestuur van het Humanistisch Verbond) "nu juist 
zorgen baart, is, dat uit wat tot ons komt uit het le-
ven van de HJG zo bitter weinig elan, vuur en geest-
drift blijkt." Het klonk toen "ietwat zuur" en het 
was gespeend van "elke positieve gedachte". Maar het  
was juist. En ik vrees dat één van de oorzaken ervan  
is dat in dit opzicht de HJG inderdaad representatief 
is als de jongerenorganisatie in het Humanistisch Ver-
bond; omdat ook van het Humanistisch Verbond "zo bitter 
weinigifelan, vuur en geestdrift" uitgaat. 

Waar is door mij gesteld, dat het Verbond van zijn le-
den zou vergen, dat zij hun mond moeten houden in het 
belang van het HV als organisatie? Ik heb gezegd, dat 
de tendentie om dit te doen aanwezig is. "Dat het 

Het door de heer Max genoemde punt c is niet door mij 
beweerd. 

Aangaande de detailopmerkingen het volgende: 

ad 1 Over het optreden van de Utrechtse politie schrijft 
het Nieuw Utrechts Dagblad van 5 november 1956: 
"9Aaar wij betreuren in hoge mate, dat de zes of 
acht politiemannen, die hadden toegezien hoe bij 
een winkel op de Amsterdamsestraatweg de ruiten 
werden ingegooid, daarna eensklaps inrukten en 
het pand zonder enige bewaking aan een groep van 
enige honderden opgewonden mensen overlieten, 
terwijl nota bene de bewoner" (een 73-jarige,RdJ) 
"met zijn vrouw in de kelder zat. De demonstran-
ten zouden de winkel niet binnengedrongen zijn 
als er een aantal agenten voor de deur was blijven 
staan. Dan zou men een schade van duizenden gul-
dens en een weerzinwekkend toneel hebben kunnen 
voorkomen." 

Pas de dag nadat dit gebeurde is de brigade "har-
de bijstanderoepen! Dat dit alles uit de 
citaten van de heer Max niet blijkt, bewijst dat 
heten ik over de pers schreef tenminste geen 
"idée-fixe" is! 

ad 2 Ik verlang niet, dat het HV dagelijks 
klaard of uitspreekt. Wel dat als het 
het dit goed doet. En-dat 	is niet 
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ad 3:  

ad 4:  

geval. Men denke aan de houding ten aanzien van de 
zondagswet en de crematiewet en aan de verklaring over 
Hongarije. In deze verklaring komt de volgende paSsage 
voor: 

"Als ook in de democratische wereld menselijke waar-
den gevaar lopán, kritiseert zij onverbloemd haar 
eigen fouten. Onder de dictatuur heerst de stilte van 
de dood." 

Ir. P. Schut heeft deze verklaring reeds aangevallen 
in een open brief aan het hoofdbestuur van het Verbond. 
Zie Ir. en Om, 22 december 1956. (En - een symptoom? -
waarom krijgt hij eenvoudig geen antwoord? Als hij ge-
lijk heetst dan erkenno men dit. Als hij ongelijk heeft 

tone zien het aan.) De eerste zin van boyenstaand 
citaat is een halve waarheid, wat doorgaans als erger 
Ineschouwd wordt dan een hele leugen; de tweede zin is 
eenvoudig  een  blunder. Is de grondgedachte van het 
ranisme niet, dat nooit, in geen enkele mensengemeen-
schap, dp stilte van de dood kbn heersen? 

Uit de geciteerde passage spreekt de zelfgenoegzaamheid 
van (vrij naar Tollens): "Wat wijfjelief deert het ons: 
Wij hebben warme democratie en pons!" 

"Doe wat U aanstaat" haalde ik aan, omdat dr. 
J. P. van Praag (vool'zitter van het Verbond) dit 
ook met instemming deed in het werkje Modern Hu-
manisme. Daar ging het hier trouwens niet om. Het 
ging om de houding, die wordt aangenomen als de 
consequenties van het humanisme aanleiding geven 
tot een werkelijke problematiek. 

De problematiek waar het mij - en naar ik meen 
ook ds. Kroon in zijn eerlijke stukje - om gaat, 
is het zich rekenschap geven van de eigen beginse-
len en vooral van de problematiek ván de eigen 
beginselen. Dit mis ik juist te veel in de huma- 
nistische beweging, 
buiten toe. 	

zowel naar binnen als naar 

Indien de heer Max mijn verontrusting  over het gebrek 
aan vuur, elan en bezieling der humanistische be-
weging als "oppositie 6m de oppositie" wil beti- 
telen dan ben ik zo vrij dat een idée-fixe van 
hem te noemen. 

RUDOLF DE JONG 



het woord is aan: 
enelibrdutnidAyrwjte% 

Als penningmeesters het woord vragen trekt men veelal 
een bedenkelijke frons in het voorhoofd: die lieden ko-
men nl. altijd om geld zeuren, of vertellen dat bepaal-
de plannen wegens geldgebrek niet door kunnen gaan. Dat 
ik mij op deze plaats tot alle leden richt heeft dan 
ook een heel speciale bedoeling: ik wil het hebben over 
de hoogte van de contributie. 
De tegenwoordige contributie is vastgesteld op de alge-
mene vergadering in december 1953. In die drie jaren 
zijn er loonronden en prijsstijgingen geweest; maar te-
gelijkertijd hebben de diverse hoofdbesturen de activi-
teiten aanzienlijk uitgebreid: propaganda, organisatie 
van weekends, uitgave van syllabi, verbeterde uitgave 
van de Libertijn. Daarvoor zijn andere bronnen van in-
komsten aangeboord  (subsidies,  advertenties, -abonnemen-
ten). Reeds op de algemene vergadering in 1956 was  er  
-een voorstel tot een algemene contributieverhoging, 
maar het toenmalige hoofdbestuur heeft zich daar (met 
succes) tegen verzet, omdat do begroting over.1956 geen 
tekort vertoonde. Wn. is ondertussen in twee gemeen-
schappen de contributie enigszins verhoogd. 
Bij het opmaken van de begroting voor 1957 is hot ech-
ter onmogelijk gebleken aa deze sluitend te krijgen. Er 
diende nl. rekening te worden gehouden met diverse prijs-
stijgingen (o.a. van papier) en verhoging van N.S.- en 
P.T.T.-tarieven, terwijl het huidige hoofdbestuur tevens 
van mening is, dat in het volgende jaar een intensive-
ring van het landelijke werk noodzakelijk is: betere 
werkwijze van de gemeenschapsraad, meer propaganda, in-
schakeling  van studie- en adviescommissies. 
Dit alles heeft het hoofdbestuur na lang overwegen doen 
besluiten om aan de komende algemene vergadering voor-
stellen te doen tot een verhoging van de contributie 
met ongeveer 1/3 gedeelte, ingaande 1 april 1957. Dit 
betekent dat de contributie voor de ongehuwden van 
f 0,75 op f 1,- komt, voor leden-echtparen van f 1,10 
op f 1,50 en voor algemene leden van f 0,50 op f 0,65 
per maand. Ruim de helft van deze verhogingen komt aan 
het hoofdbestuur, de rest aan de gemeenschappen. 
Voor het hoofdbestuur betekent dit een stijging aan 
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december 1956 
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contributie-inkomsten van ongeveer f 600,-, wat vol-
doende is om de prijsstijgingen op te vangen, en enige 
andere activiteiten te bekostigen. voor de gedetail-
leerde gegevens verwijs ik naar de voorstellen die de-
zer dagen bij de gemeenschapsbesturen binnen zullen 
komen. 

Het is misschien goed om hier nog aan te geven wat er 
in 1957 zal gebeuren met iedere gulden die het hoofd-
bestuur aan contributie zal ontvangen. 
Van iedere gulden wordt besteed voor: 

"bureau"kosten hoofdbestuur f 0,19 
reiskosten hoofdbestuur f 0,11 
reiskosten gemeenschapsraad f 0,04 
syllabi en gespreksweekends f 0,09 
propaganda f 0,09 
commissiewerk f 0,04 

.algemene vergadering f 0,10 
Libertijn f 0,24 
afdracht aan HV f 0,08 
diversen f 0,02 

f 

We beseffen dat deze woorden voor vele leden (militai-
ren, verpleegsters, studerenden) een onprettige bood-
schap brengen - dat is één van de redenen geweest waar-
om we ons zolang mogelijk tegen een, verhoging hebben 
verzet.We hopen echter dat de noodzaak ervan door al-
len zal worden ingezien- en tevens dat degenen die het 
werkelijk niet kunnen betalen, niet zullen aarzelen 
om zich tot hun gemeenschapsbestuur te wenden met een 
verzoek om gedeeltelijke ontheffing. 

JIM VAN OPIJNEN 



• 
TAJWLIEFPEE.9(.1,-HIEPEh»7  

(14 I ha-  4C0 A FAI PEf; Pgrij,  
fotografie en tekst 
ED VAN DER ELSKEN 
Uitgave: De bezige Bij - Amsterdam f 14,75 

De indruk, die het fascinerende epos: "The Family of 
man" maakte, bewijst dat het mogelijk is om door het 
aaneenschákelen van foto's een verhaal op te bouwen. 
Ed van der Elsken is er in geslaagd ons in deze vorm 
een verhaal te "vertellen", dat een facet belicht 
van the family of man. Het verhaal van een liefdese-
schiedenis, die speelt in het Saint Germain des Pres 
van een paar jaar geleden, tegen een obcederend decor 
van kale cafétafeltjes en trieste, gore jongemensen, 
die leven aan de zelfkant van Parijs. 

De foto's zijn knap, geraffineerd en suggestief. On-
gewild kom je onder de indruk van de tragiek van dit 
bestaan. De-tekst is terecht heel summier gebleven. 
Hoewel ondergeschikt aan het beeld, zou het geheel 
waarschijnlijk nog meer indruk gemaakt hebben als de-
ze was verzorgd, door Lucebert b.v. Korte zinnetjes 
vestigen de aandaéht op het beeld, zoals de ander-
schriften van een film.... Ja, hier is de juiste ver-
gelijking voor dit boek, een Franse film, b.v. Jean 
Gabin in de mist langs de haven lopend met een siga-
ret in zijn mondhoek en zijn ziel onder zijn aria. 

• 
Over de morele kant kunnen wij kort zijn. Je hoeft 
dit aspect van het leven niet te bewonderen .om toe 
te geven, dat het een realiteit is. En tenslotte heeft 
de kunstenaar Van der Elsken het recht om de reali-
teit weer te geven, zoals hij die ziet. Hij morali-
seert niet en dis is de reactie van de gemiddelde bur-
ger afschuw. Dit boek is immoreel, het is pornografie.. 
Het is overigens een goed burgerlijk gebruik om een 
warme belangstelling te hebben voor "het zondige", zon-
der dat het al te veel in het oog loopt natuurlijk. (De 
eerste druk is al bijna uitverkocht!!) 
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Vijf dagen naar Parijs.... bezichtigen van de Eifel-
toren, bedevaart naar bed en bad van- Jos6phine de Beau-
harnais, bezoek aan een naaktrevue en.. aan- de exis-
tentialistische kroegjes, ( f 95,- geen fooien, alles 
inbegrepen!). Ze gingen van huis, ze gingen nog niet 
naar huis, (nog lang niet), ze verafschuwden knoflook 
en zo waren blij, dat ze tenminste niet zijn zoals zij. 

Zij, dat zijn dan die baardige 
ge, slonzige meisjes, die zo 
anders over liefde en vooral 
"sex" denken en die do hoofd-
rol spelen in deze beeldro-
man. Geen beeldromannetje met 
mokerende vuistslagen, half-
ontklede vrouwen en ratelende 
automatische pistolen, maar 
een Roman in Beelden. 
Beelden van een milieu dat 
men ontwricht en nihilistisch 
noemt, maar dat in elk geval 
eerlijk is. 

jongens en die langhari- 

Het verdient aanbeveling bij het beschouwen van dit.  
werk de oogkleppen van het vooroordeel af te doen. 

TRUUS DRIESEN 
KEES LUYENDIJK 

MET PASEN 

w e r k k a mp Schilderen 
Timmeren 

Behangen 
Kinderhuis "m,LINCHEM" 

inlichtingen: 

Tine Hoorn 
Middenweg 77 III 
Amsterdam-0. 
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NIEUWS VAN HET HOOF- DBESTUUR 

De destijds ingestelde commissie, die het hoofdbestuur 
moest adviseren over mogelijke activiteiten van de HJG 
voor militaire en burgerdienstplichtigen(zie HB-nieuws 
in de Libertijn van mei 1956) is gereedgekomen met haar 
rapport.De commissie heeft bestaan uit Janske Peetoom, 
Rudolf de Jong, Kees Stelling (later vervangen door 
Enno Hoormes), Hetty Happé-van Bergem, Bas Munniksma, 
Fries de Vries en Jim van Opijnen. Het uitvoerige rap-
partbespreekt problemen in verband met de voorlichting 
aan aanstaande dienstplichtigen,de geestelijke verzor-
ging, contacten van dienstplichtigen met burgers enz.. 
Op tal van punten is voor de HJG stellig heel wat te • 
doen - het rapport bevat dan ook een hele reeks -ad-
viezen. 
Het hoofdbestuur heeft reeds een begin gemaakt met de 
uitvoering van een aantal plannen van de commissie. 
Voor de werkzaamheden die hier mee zullen samenhangen 
zal een permanente commissie worden ingesteld. Uit het 
rapport is zeer duidelijk gebleken dat de medewerking 
van de leden van groot belang is om de mogelijke acti-
viteiten te realiseren - op deze medewerking zal in 
de nabije toekomst meerdere keren een beroep worden 
gedaan, 

Willen de abonnees,-  die dat nog niet hebben 
gedaan, het abonnementsgeld voor 1957 
(f 2,-) storten op postgirorekening 584802 
ten name van penningmeester HJG te Rotter-
dam? 
U bespaart ons daarmee veel werk en kosten. 

HET HOOFDBESTUUR 

NVSH 	 NVSH 
In tegenstelling tot hetgeen in nevenstaande ad-
vertentie is vermeld, bedraagt de contributie van 
de Nederlandse Vereniging voor Sexuele Hervorming 
niet  -f 3,-,maar f 4,- per jaar.De NVSH heeft haar 
contributie namelijk per 1 januari tot dit bedrag 
Verhoogd. 

(Ingezonden mededeling) 
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N e eila the 
Vereniging voor 

Sexuele 
Hervorming 

* 

Lidmaatschap f 3.— per jaar 

In het „Verstandig Ouderschap" 

vindt U maandelijks een keur 

van artikelen over vraagstukken 

betreffende het menselijk 

' creslachtsleven. 

Inlichtingen bij het 

secretariaat : 

Bilderdijkstraat 39 

DEN HAAG 

NIEUWS brengen is: recente 
feiten en gebeur-

tenissen zo snel en zo getrouw mogelijk 
weergeven. 

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

Om het eigenlijke nieuws op de juiste 
waarde te schatten, is het nodig ook de 
achtergrond te kennen. Een goed nieuws-
orgaan geeft dus ook daarvan een zo zui-
ver mogelijk beeld, daartoe in staat gesteld 
door goed georiënteerde correspondenten, 
redacteuren en andere medewerkers. 

Critische beschouwingen dienen tenslotte 
verschillende kanten van het nieuws in 
het licht te stellen. 

Dat tezamen moet een getrouwe indruk 
geven, een heldere voorstelling van zaken, 
die voor de lezer de mogelijkheid schept, 
zèlf conclusies te trekken, zich een eigen 
oordeel te vormen of zijn oordeel te 
toetsen. 

Alleen een deskundige redactie, journalis-
tiek geschoold, kan een krant maken, die 
aan bovengestelde eisen voldoet. De N.R.C. 
met zijn merendeels academisch gevorm-
de, deskundige redacteuren, die als jour-
nalist hun sporen hebben verdiend, onaf-
hankelijk zijn van commerciële of poli-
tieke invloeden, streeft voortdurend naar 
het summum van betrouwbaarheid, zowel 
in haar nieuwsberichtgeving als in ver-
dere voorlichting op allerlei gebied. 

Als U geen NRC-lezer bent, gaat U dan 
eens na in hoeverre de NRC voldoet aan 
de hoge eisen, die aan een goed dagblad 
moeten worden gesteld. Graag laten we 
U daartoe de NRC enige weken op proef 
bezorgen, zander dat U dat enige ver-
plichting oplegt. Schrijft U even een 
kaartje of telefoneert U met de 

NIEUWE ROTTERDAMSE COURANT 

POSTBUS 824 ROTTERDAM TELEF. 111.000 



zie 
uwbelangen 

kies ,,De Centrale•,  cals uw 

verzekeringsbank 

Sluit uw verzekeringen bij „De 
Centrale", de bank waar soli-
diteit en solidariteit onverbre-
kelijk samengaan. De enige 
verzekeringsmaatschappij die 
haar winsten statutair besteedt 
voor sociale en culturele doel-
einden. 

De Centrale sluit alle vormen 
van levens-, studie-, uitzet-, 
spaar-, pensioen-, begrafenis-
en crematieverzekeringen. 
De Centrale-agent zal u gaarne 
geheel vrijblijvend over álle 
verzekeringen inlichten en ad-
viseren. 

DE CENTRALE 
ARBEIDERS-VERZERERINGSBANH 

Hoofdkantoor: Rijnstraat 28 - Den Haag 


