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DE DERDE

FLES.

Nu de reorganisatie
van
de HJG op stapel staat,
verdringen zich velen
rond de helling met een
redactie~
fles champagne om het
Ineke Cleij
schip te water te laten.
Rob Schut
In de Libertijn van
Klaas Swaak.
juni pleit Piet Schipper voor het onderbrengen van de H.J.G.hoofdredacteur~
administratie
bij het
Klaas VV. Swaak,
administratief
apparaat
Oosterhamriklaan
207,
van het Verbond.
G ron
i n gen.
De HJG moet dan een
federatief lichaam
administratrice~
worden zonder A.V.
Annechien Kok,
De leeftijdsgrenzen
Larixlaan 17,
worden van 22 en 28 à
Nw- Loosdrecht.
30 jaar, terwijl de
Libertijn vervangen
moet worden door een
ge jaargang - nr. 6.
jongeren-rubriek
in
juli-augustus 1959.
IVl.&W.
Piet Schipper sleept
twee heipalen aan om zijn bouwsel te funderen.
a. De HJG is voor velen een centrum geweest
en is Qat nog.
b. De HJG heeft een basis nodig voor het gesprek met anderen, voor het eigen gezicht
etc. Met deze basis bedoelt Piet het Verbond en zijn beginselen.
'-vaaropkomt de oplossing van Piet in we zen
neer? De HJG heeft nu de status van gemeenschap binnen he t Verbond. '.·'Janneer
de administra tieve werkzaamheden
vi/orden 'gede legeerd !
aan het Centraal Bureau, worden de HJG-ers
in feite een onderdeel van de plaatselijke
gemeenschappen
van het RV. De HJG markeert
zich nu ten opzichte van de plaatselijke gemeenschappen
door een eigen bestuUrs1.

Er is m.i.ecn oplossing die ongeveer het midden
houdt tussen de opvatting van Piet en die van
H.

en r ,

a. Maak de HJG los van het HV
b. Bepaal de status van deze'losse' groep op
'een federatie van humanistische
jongeren
gemeenschappen'
c. Voer het principe van de decentralisatie
door.
d , Be paaI, de "p.l aa t s" van het human i smc .
e. Vorm een feders.tiebestuur V2n drie mensen,
gekozen door de gemeeüschoppen.
I8dere gemeenschap heeft één stem.
f. Geef de prnctischc tant van het humanisme
oen' kans. Samenv,'erki1'lg
met het HV is mogelijk.
g. De Libertijn wordt contactorgaan.
Sobere uitvoering. Redactie bij toerbeurt laten voeren
door de gemeenschappen.
h. Elke gemeenschap
bepaQlt de eigen leeftijdsgrenzen. Plaatselijke
fusering met de HJB
staat ter beoordeling van de gemeenschappen.
i. Het federatiebestuur
heeft een coördinerende
taak: sommige activiteiten uit de plaatselijke gemeenschappen
kunnen gecoördineerd
worden.- Het bestuur is evenwél louter 'uitvoerende macht'. De 'wetgevende' b~staat
uit de gemeenschappen.
j. Stel zo weinig mogelijk richtlijnen op,
doch geef ruimte aan GeL vrije ontplooiing.
e

Déze oplossing heeft noch het bezwaar van Piet
Schipper's opvatting~ dat de tIJG te nauw verbonden raakt met het HV, noch het bezwaar van
Ben Harteminks en 0ijnand Thoomes' oplossing
van de HJG eE:n aantal verspreide'werkgroepen
humanisme' te willen maken.
Over de ideële inhoud Vcln het 'nieuwe' hum8.nisme kan hier niets gezegd worden. Voor alles
zal de HJG zich moeten bepalen tot dat wat binnen haar bereik ligt en ~iet naar ver verwijderde d081en streven.
4.

Geef de HJG de ruimte en een nieuwe koers.
Zn laat de HJG niet zo vaak te water tot zij
zinkt!
,Fries de Vries.
Amsterdam.

STRANDLEVEN.
Naarmate de zomer vordert~ en naarmate een
iegelijk bruiner en bruiner wordt, niet in het
laatst ten gevolge van een intensief gebruik
van dát stukje Nederland, dat onder de na2m
van "stil strand"· doorgaat- naarmate er meer
en meer mensen (ingezeept met kostelijke oliën)
zich traag wentelen in de zon, dringt zich .
steeds sterker de vr aa.; aan mij o}): llGaat dat
nu zo maa.r ??
Gaat-dat-nu-zoma~r-??
In een zo intensief verzuild land, in een land wa2r alles ligt v2stgelegd, waar vele wetboeken- al of niet van strafrecht- ons steeds weer herinneren can datgene
wat niet mag ....gáát dat zomaar dat op één
strand mensen van allerlei geloven,sekten
en
goeds diensten in meer of minder ontklede staat
naast elkaar verblijven? J~n hóé dicht riaa s t 81kaar- lieve Le zers en lezerossen- onbeschri jfc:lijk. Lk zou z cggeri s liGe;.
op e en warme Zondag
eens naar het strand en overtuig U z eLv s ,"
En denk dan aaL de verschrikkelijke
gevolgen
als Gereformeerd
en Katholiek, als heiden en
gelovige elkaar in badp2k ontmoeten ...Voorbeeld?
Stelt U eens voor, een schone en zeer aantrekkelijk gewelfde jonkvrouwe, gekleed in 'twe e
minimale stripjes badstof en een zonnebril ligt
in de directe omgeving ven e~n jongmens- ach,
woorden schieten mij tekort als ik deze Tarzantors moet beschrijven
.
U begrijpt het al? Er worden lonkende en veroverende blikken over en weer gewisseld- en
het eerste afspraakje wordt gemaakt.
5.

Meerdere volgen, alles gaat zoals in een goed
verhaal hoort
te gaan, totdat- eenklapstussen'de twee gelieven dringen zich dominee
of pastoor, ouders en welmenende familieleden
en kennissen ...Ln natuurli jk gaat het mis.
En wie is de schuldige? Een slappe ov crhe i.d die
dergelijke wantoestanden
oogluilcend toelaat!
Opdat hier .direct een eind aan kome! Laten wij
met spandoeken gewapend een optocht houden,
laten we weloverwogen
voorstellen bij de Ramer
indienen- kome wat er VRn kome: wij schro~en
niet voor een Kabinetscrisis
als het om het
heil van het ganse Volk gaat:
Om nu een eind aan deze crgelijke toestanden te
makeh stel ik het volgende voor: l2ten wij het
st.r
and onmiddellijlc i I.•.stuk\:en- evenredig met
het aantal zieltjes- verdelen. We scheiden deze
stukken van elkaar door middel van hoge betonmuren-die zijn meteen uitstekend om er partijleuzen en r-ocLame s op bot te vieren, deze muren
lopen nog een flink eind in zee door natuurlijk.
De verschillende
stukKen strand worden da2rna
in passende kleuren geverfd. Suggesties?: het
~atholieke
strand in geel-witte banen, het gereformeerde strand in koele blauwen , het humanistisch strandje in rode tinten~ een warmrood
centrum met naar de periferie steeds lichter
wordende tint- helemaal a::>,n
de bu i t en kan t f dus
vlak tegen de betonmuren aan) een smal strookje zeer blank strand .....
Zo kan een ieder naar believen C0n kleurschema opstellen.
Tenslotte nog de voorlichting
a2ll de strandbezock\":-rs,medunkt dat een vrolijk gekleurd
prospectusje uitstekend zal voldoen, dit wordt
dan-gratis-uitgereikt
bij allerlei 'be12ngrijke
aankopen: ijsjes, tubes zonnebrandcr~me,
zakjes
patates frites etc. Binnen zeer korte tijd is
icldereen aan deze indeling gewend, en aan een
ondragelijke toestand is op een goedkope en efficiênte B2nicr ~fdocnd een eind gemaakt.
Coby S-Paardekooper.
6.

YERELDVLUCHTELING~~cAA_.

1 59-60.

Algeri jnse. Vluc~tc~i~J.;en in grote nood.
Op 3 juni j .1. we r-d m8t::;e:ninleiding van H. I\'L de
Lon i ng i n in Ned erLerd h et we r-eLd vLuch te L'inge njaar ingeluid.
Ingesteld op voorstel van de Vorenigde 1dties
heeft dit wereldvilchtelinrJnj23r
'59-'60 ten
doel nog eens ex t r., de aar; ~·lltte vestigen op
het prol:5leem
VCUl '::.~,,;
twee mL.~)2n vluchtelingen en
displaced perGons in de we 11- een proOleem, W32rvoor nog geen opLo ss i ng iS,2vonden.
Voor groepen van deze v Lucct e La.ng en , met name die
in de Europese vluchtelingt~~2mpen,
hopen de
V.N. in dit ja2r een blijvccie oplossing en volledige opheffing van het plnblceillQogelijk:te
make n , Voor anc er-en wor-d t c,». me newaa rd i.ger bestaan en een begin van een 0plossing nagestreefd.
In het bijzonder voor cte vl~chtelingen, die, ~ls
gevolg Vdn de langdurige oo~log in Algeri~, uit
d.i t land na'...
r .'uni s en i,laro~\..~co
2;ijn-gevlucht, is
nog een voorziening in de allereerste behoeften
no od zakc Lt jk . Het is een "emergency case '! , dat
geen uitstel gedoogt. Daarom brensen ~ij deze
oproep, reeds v66r de grote inzameling voor de
vluchtelingen in october 2.S. onder Uw c.2.ndacht.
T'ïlEEHOl:DLRDDUIZEITD

ALG.fRIJNSE

VLU~HTELING2N

ZWERVEN ROND, van s6hier alles verstoken.
In een beslui t, aangenomen deor de;F.lgemene vergadering van de V.N., in nove~b~r '58, wordt de
Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen verzocht
zi:n actie in het bel~ng van de vluchtelingen in
Tunesië op grote schae.L voort te zetten en een
zelfde actie voor de vluchtelingen in î;jIarokko
te organiseren. De Hoó\.; Comm i s sr.r-Le richt nu-een
opro~p totd8 Te~8ring::n OD een h u.Lppr og.r-amn;a
van ~.2.240.000 (f.8.5~2.000) te steunen voor de
voeding van deze vluchtalingen.
Een hu.Lpo r-garu aa t i e inl'unis voor de vluchtelingen
in 'I'urie
si en I,~o.rokh:o,
ve r-b on den 8.2,nhet Tunesische
en .!'.18I'okko.2.nse
Rode hl'J.is,
7.
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deelt over de situ~tie en de behoeften van deze
vluchtelingen
het volgende m~d8~ .
I-ieedssinds vier jdar vluchten au i z.enden imvoners
van Algerijes
verjaagd door de oorlog uit hun
steden en dorpen. Te voet~ beladen met het weinige~ dat ze mee konden nemen, komen ze in hele
families, met vrouwen, kinderen 8n ouden van
dagen, bes chutting zo eken in Tunesië en Ma rokko ,
Ze hebben alles verloren. Zodra ze de verschrikkingen van de oorlog ontkomen zijn, sto~pen z~~
in de nabijheid v~n de grens, W~2r het in de
winter koud is en waar iS zome2:'sde "Sirocco",
een hete woestijnwind,W2ait.
150.000 vluchtelingen
zijn dakloos. Er zlJn
slechts 400 tenten voor ~e zieken. Mensen uit de
hele wereld h i dpe n hen in de voorb.ije w in t er ,
mae r nu zijn hun kLeren in vodden v er-cndc rd , de:
dekens kapot. Ze hebben gebrek aan voedsel~ de .
honger dreigt epidemieën als onvermijdelijk
gevolg mee te brengen. Kinderen sterven in groten
getale. &~~NoQdk~~~!.
Het dringendst he~ben de
nlgerijnse vluchtelingen
nodig~ kleren, medicamenten en voedingsstoffen.
~oe het is- en hoe het moet.
Op"Li-- me'l"J . T. s'chreef de Eoge Commissaris voor
de vluchtelingen
van de V.N. 0.2.:
;'Verre'vveg
de meesten hebben absoLuu t niets om
v~n te leven en hebben toevlucht gezocht in
streken 'J.::.a.r na uweli jks voldoende voe dseI is,
zelfs o~ de eigen bevolking te voeden. OV0r het
.Lg eme cn beschouwt men 900 c2.1orieën per dag
c.ls h e t ui ters te minimum om V2.n 't e Lev en , m2.2.r
in 1957 schatte een missie van het In-ternstinaal C0mit~ van het Rode hruis na~r Larokko,
da t 90;~ van de vluchtelingen
in da t Lan d minder
dan 90() calorieën orrtv Lng" (In Ne dc r-La nd is het
_3middelde gebruik on~eveer 3000 c3l.per dag)
iDe Li~2 van Rode Kruis verenigingen stelt 0ich
ten do~l ongeveer 1600 c&lorieën per dag pcr
1srsoon te verstrekKen,
iets meer voor kinderen .
..8.

Oe dit t~ bereiken is het in de eerste plaats
.:...fhé:..ükelijk
van de bijdr2g-Jn in nature V2.n de
N2tion~18 Rode Kruisverenigingen
en Rode Halve
K2c:.:nverenigL1.gEm.
""\.anh:open
zi jn nodig om te
zorgen voor alle goederen, die niet worden bijgedragen, en de mate, waarin dit mogelijk is
hangt af van de geldelijke bijdragen, ter beschikking gesteld van dé Liga of mijn bureau.
De actie heeft dringend hulp nodig. De norm van
1600 calorie~n wordt niet geh2ald, noch in
m,
• ..
l'
d
d le
.
.Luneslè,
noc h' ln T'~
lü::..roKKo
..TIe f onsen~
momenteel beschikbaar zijnl zullen ons slechts in
staat stellen tot een verminderde hulp tot 30
juni 3.S. (l.l.)i terwijl voor de periode daarna de bronnen V2n in.lwmsten nog gevonden moeten
wo r-den ;" De ellende is zo groot, da t alleen de
hulp van 211e mensen over de hele wereld het
leed kan vc r-z.r.ch
t en . Uni gave n worden bij voorkeur ontvangen in d~ vorm van geld te storten
op het gironr.195960.
t.n.v.de Stichting NederlRnds comité Vluchtelingenjaar
1959-1960, onder
bijvoeging ilh.lge;ri
jris'e Vluchtelingen;;.
A 0. 0 P t e~!'.~~~~inf
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D~ helft van de vluchtelingen
in TLnis en ~2rokko bestcat uit kinderen. ~en groot deel hiervan
heeft da ouders verloren. H~ngerend9na?r
lichaam
en ziel ver~a2rloosd,
zwerven ze rondt op zoet
near hun ouders, d i.kwi jIs nu eens in Alg2ri jEo 5
op~ejaagd tussen de strijdende legers, dan weer
in de vluchtelingenkampen
van T~nis en M2rokko.
Onverzorgd verwilderen ze, en vervreemden van
de mensen. D~ sterfte onder hen is zeer groot.
De .IS_'rviceCivil 1 t.e r-nat lona L'! , een werkkampbeweging, heeft in samBn~er~ing met de Liga van
LL)de r.r-u
i ave r-eni.g
i ng en en met de Tlmesische
2utoriteiten,
een be~in gemaakt met het opv2ngen
Vdn deze kinderen drür het stichten van een
kihdertehuis
in het stadje La E2rsa, bij Tunis.
Hierin zijn 100van de 60.000 in T~nis zwervende
kinderen opgenomen, om gevoed, gekleed en verzorgd te worden. De kinderen zijn v~n 5 tot 10
jaar oud.
9.
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Uit eigen kring kwam voldoende geld bijeen om
dit eerste tehuis in te richten en de eerste
zes maa~den te on~erhouden. V.;aT verdere verzorging vraagt de S.C.I. om hulp. Giften zijn
al begonnen binnen te stromens ill22rer is véél
nodig. Voor vo~ding, kleding en medische verzorging van één ki.nd is 1_. 2.Q~-=_.2~I-_1Il§:È:!l.Q
nodig
Vormt groepjes met leennissen, familie of collega's om gez2menlijk ma?ndelijks dit bedrag op
te brengen zolang dit nodig is, en zo een kind
het leven te redden. V,'nz21f'sprekend zi~n ook
?;iften ineens welkom. H- t gironum ...•
18r voor dit
speciale doel is 516263. t.n.v. Penningmoester
IL tcrna t Lont Le Y1'i jwillige Hl'Lpd i.en st , ~~
..s terdam.
( De I.V.H. is de N :dcrlandsc tak vaL de S.C.I.)
OiJ b ij e t r ook v c r-me Ld en rt' La L. rS,lIlS',·cr.
I.V.H.
Nwe.lnslag 16, BTeda.
S·ecié:ul be t r e f fen de het k i nuo r t ehu i s 2,,:1eon
raambiljet ~et IOtO van eeil kiDLerkoPJe worden
gedruKt. i\L..ddenstanders
811 bewon ers van benedenhuizen, die bereid zijn dit biljet op te hangen
worden verzocht zich in verbinding te stellen
met het Cociité _~.~L.gerij.r:se
Vluchtelin,0'en, Slot erkade 187. i i I I _•.JS t e r-dum , ;!.
Q ok_g~.2!':?
..
.:i~t§._kJ- ed.t.gRl
G:.bruikte !dedingt:::mit en stijl (loet rri e'ts ter
zake, ook wo LLe.n gOGel.is g escn i.kt j Iwè L schoon
en heel) speelgoed, né'~(ü-en ke ukcnge re i , franse
li t.c ra t uur , alsmede s t crkc k i. sten voor rle v c r=
. pa k.si.ng en verzending,
worden j_ngez ame Ld door
Mcvr.v.Lcemven-Hanedoes,
Zocherstr~2t 60.Asd.
Tcl.820749
die voor verzending naa.r het TWlesische Rode Kruis 'zorg drd2gt.
Dagelijks komen er mensen om van gebrek. Laat
ze in hun nood niet a lLe en I Do e wat U 'cun t .
.L~omi
tee "Hulp Algeri jnse Vluchtelingen",
Sckretaris:Tj.R.P.Bijlsm~,
Sloterkade 187' I , I
"~,sterdé.\m."7
.
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Reeds ge't r cuwd , op 13 juni j .1.
·,:illV2n ,Jieringen & .'1.1y' Verhoef .
Plannen

in dezelfde

richting:

Piet Schipper
Ze trouwen

& Hanna Noort.

20 AGgustus

2.S.

te Velzen.

- .- .- .
Attentie,
Penningmeesterschap
is overgega2n van H?rdinxveld n22r A~sterd2m.
Het is nu: postgiro 584802 t.n.v. penningmeester
humanistische
jongerengcmeensch:::p te ~.~.
st er-d am.

B.BORGANISATlb-'iiTEEKBND

17-18 oktober

De discussies over de reor~anisatie z~n een
beetje verstomd in deze vacantiemaanden~
dat
wil niet zeggen dat 't zo zal bl~ven.
In het weekend 17-18 oktober brengen we de zaak
opnieuw voor het forum van de publieKe belangstelling. Het is dan nl. onze bedoeling met
éen of enkele beginsel-voorstellen
te komen.
Laa t je de mo ge Ljkhe t d niet ontgaan om die van
alle kanten te bekijken en te bec r.l r.Ls e.ren,
Houd ddarom nu al het weekend 17-18 oktober
vr-ij.

Een convo met "waar is het? It en "ho e gaa t het?
kan je volgende maand verwachten.
Het Hoofdbestuur.

11

H
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In de juni-Libertijn schreven WIj een artikel
over de reorganisatie van de hjg. ~it artikel
is overgenomen in het laatste nummer v an" In
en Om'; in het numrner van 18 juli 1959.
Als men inleiding 1.eest Lijk t het alsof in ons
artikel een H.B.mening wordt verkonulgd. En
het valt dan ook te begrIjpen dat het misverstand is gerezen dat9 nu 2 HoBo-leden als
enigen hun mening in "In en Om" plaatsten9
de zaak val1 de reo.rganisatie thans wel beklonken zou zijn.
Niets is minder waar.
Het artikel is "In en Om" geplaatst zonder dat
me t ons overl eg is gepleegd 9 wij waren stomverbaasd het er in aan te treffeno
Zoals du i d e.Lijk ui t dr inleiding van het juninu.nme r van de Libertijn blijkt: in ~tit artikel
hebben we. onze persoonlijke mening 9 over de
toestand in de hjg en over een mogelijke oplossing van de moeil~kheden9 naar voren gebracht. Daarblj k6mt nog dat het overleg op dit
terrein in juni nog lang niet afgesloten was
-zoals het ook nu nog niet is voltooid-~ het
was dus onze p er-eoo n l.ijke mening op dat ogenblik.
-De zaak zal pas beklonken worden
mene Vergadering in dEcember!

op de Alge-

Ben Hartemink
'fIjnandThoomes

,
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NIEUWS
DE KERKELIJKEN
zorgen voor hun wezen
door het instandhouden
van weeshuizen enz.

*

BUITEN-KERKELIJKEN
zorgen voor hun wezen
door zich aan te
sluiten bij

DE WEZENKAS
vereniging tot opvoeding en
verzorging van wezen op
Humanistische grondslag.

*

Vraagt inlichtingen omtrent het
lidmaatschap bij de secretaris,
J. Yssennagger,
Stadionkade 158,
Amsterdam-Z.

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

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