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"Jeugd wil een toekomst", 
dat was de leuze van de grote 

jeugd-meeting, die in Amsterdam werd gehouden, tijdens 
het tiende jubileumcongres van de World Association of 
World Federalists en van onze jongerenorganisatie 
"Young World Federalists". Die leuze deed de grote zaal 
van Bellevue volstromen, terwijl helaas nog velen teleur-
gesteld door het bordje."uitverkocht" werden terugge-
stuurd. 
De jeugd heeft geen belangstelling, zegL men, Och kom; 
je kunt beter zeggen: De jeugd laat zich niet voor ie-
der karretje spannen. Er is altijd een gezonde botsing' 
tussen de generaties geweest. De ouderen, die de touw-
tjes in handen hebben vertegenwoordigen een stuk ach-
tenswaardige traditie en ervaring, maar ook een stuk 
- veelal onbewuste - brutale huichelachtigheid. De jeugd 
is critiséhy terecht. De jeugd stelt de schuldvraag 
meestal ten onrechte. Men mag de normen van juist en 
fout en zelfs die van goed en kwaad niet  -klakkeloos 
door de tijd trekken, naar het verleden, naar de toekcjmát 
De ontwikkeling van de normen en van de formele organi-
satie van iedere samenleving loopt altijd achter bij de 
dynamiek van de totaliteit van de inhoud ervan 
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in zijn veelvormige aspecten._ Het is deze achter 

wrichting, barbarij,. 	

stand, 
die ot explosies leidt, Revoluties, oorlogen, ont-

Dezelfde achterstand baart profeten en heiligen, den-kers en pioniers. 
Vandaag is die achterstand zoo:root J-,zwOrdeny.  dat je  stekeblind moet zijn om het nis:b te kiihnen zien. 
om schreeuwt de huichelacht'')-heid je van alle 1,— muren te- gemoet. 

en daar- . 
 

We moeten met elkaar kunnen leven in een wereldgemeen-schap, of we gaan ten onder in ons knus binnenhuisje, 
in ons opgepoetste bejaardencentrum. 

 De jeugd heeft geen belang 	voor halve olossin-gen. Pappen, nathouden en'betduveld
g 
 worden ir een

p 
 sfeer 

van principes en idealen, die eet halve eeuw geleden  even waarachtig waren als zij nu onwaarachtig j'. 	 geworden 

Jeugd wil een toekomst.  Dan gaat het niet om het "ik". 
Dan gaat het om het voortbestaan van de mensheid in 
zijn worsteling door de generaties. Die toekomst, dat v
oortbestaan; ze kunnen vandaag rog slechts gefundeerd 

worden op de solidariteit v.,)n het menselijke ras. . Een 
groots ideaal, dat eer onontkoombare noodzakelijkheid s geworden. 
De jeugd heeft lak  -,a,n de burgermansnormn,  w3-2raan  wij de ander meten.-  :iet de doodsstriid van het-ebrek naast 
de deur en de waterstofbom in de lucht zijn het de leu--gens van ons leven.selDat geldt vooral wanneer wij de wen-ijkheid, ja de noodzakelijkheid van een werkelijke we-
reldsamenleving, een wereldrechtsorde wel belijden, maar 
de verwerkelking ervan als uto-  .  -stap voor te behoeven verzetten. Zeg 	

verwerpen, om. er geen 
Zeg  ilt 

 "Straks is het mogelijk de snelheid van het licht 
te benaderen", of "Volgend jaar worden er kunstmanen ge 
lanceerd, die-om de aarde zullen cirkelen" of-- -

"Morgen kan een gehele provincie door één bom ver- 
woest worden" ...., Iedereen zal me geloven. 
maken dat immers mogelijk, 

De technici 

Wij, wereldfederalisten geloven, dat het 	-1-  is bin-
nen afzienbare tijd een redelijk organisatie van de  

mogelij, 	
l_ 

kerengemeenSchap te bouwen. Maf3r wij, vijzell' de volke-
ren der aarde zullen dat mogelijk moeten maken. 
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"Wij de volkeren der aarde... ' zo begint ook het hand-
vest van de Verenigde Naties. aa, wij zullen die Vere-
nigde !Naties de middelen en bevoegdheden moeten geven 
om de meest wezenlijke taak, waarborging van vrede en 
veiligheid, te kunnen vervullen. Het is onze gezamen-
lijke kans; het is onze gezamenlijke plicht om dat te 
doen.... Nu! 
Wij streven niet naar een wereldstaat. Ons doel is een 
federaal wereldorgaan, dat bevoegdheden en middelen ' 
heeft om vrede en veiligheid in de gehele wereld te 
waarborgen. Men zegt Het is al zo moeilijk om Benelux, 
om een Verenigd Europa tot werkelijkheid te maken, wat 
willen jullie dan? Wat wij willen is veel beperkter van 
opzet, maar veel beslissender van uitwerking. Het Euro-
pees federalisme is een goed jm zich zelf en de daar-
voor te brengen offers alleszins waard. Tiet geeft echter 
niet de oplossing voor de urgente rroblemen van onze tijd. 
Daarom gaat de vergelijking tiet op. 
Natuurlijk hebben wij onze doelstelling uitgewerkt. Vele 
knappe koppen hebben plannen opgesteld, waarvan de 
grootste waarde is, dat zij aantonen, dat onze doelstel-
ling heel nuchter te concretiseren is. Wij appeleren niet 
zonder reden op het verstand. Wij weten ons echter daar-
naast gedragen door grote geestelijke leiders en voorgan-
gers van de mensheid. 
Einstein was één der onzen, zoals dat zijn Albert Schweit-
zer, l'abbe Pierre, Toyohiko Kagawa, Bertrand Hussel 
en zovele anderen. 
Humanisten, die zich bewust zij:_ van le enorme potenties 
van de mens kunnen nooit die' geringschatting van de mens 
aanvaarden, dat hij niet in staat zou zijn orde op eigen 
zaken te stellen. 
"Orde op zaken stellen", dat is onze wekroep voor de 
mensheid. 
Dat is de zaak, die ons aangaat. Pak aan! 

Chr. N. van Wijngaarden. 

, 

In verband met de discussie over sexualiteit, die thans 
gaande is in de HJG, menen wij er goed 	te doen veel 
aandacht aam dit onderwerp te besteden in deze Libertijn. 

3 	 Redaktie. 



K 	 SH-j  c-1 	 _ 

Duizenden jonge vrouwen en jonge mannen zitten op,  ol-
derkaners of "wonen op kamers (!)", gaan 's morgens 
naar hun werk en komen er 's avonds weer vandaan en ke-
ren dan in zich zelf. 
Deze "moderne" maatschappij is zeer materieel ingesteld 
en de mens wordt steeds gecompliceerder en daardoor ook 
kwetsbaarder. De vrouw is van nature kwetsbaarder dan 
de man ook alldoordat.haar opVoeding anderS is. 
Daardoor zijn er vele jonge vrouwen zeer in zich zelf ge-
k,eerd. Wat zich dan uit in veel roken, veel snoepen en 
zich optutten. Veelal zijn ze gefrustreerd omdat ze ge-
kwetst zijn door het materialistische optreden van een 
man, die hén geheel wilde; bezitten (lees beheersen), 
omdat die ook al geen raad wist met zijn liefde en deze 
slechts kon uitdrukken in een materiële vorm. 

Deze materialistische maatschappij levert materialisti-
sche mensen op, mensen die carrière willen maken, die 
een bromfiets willen hebben, een scooter, een televi-
sie-apparaat. Noem maar op. 
En daar "het werk voor het meisie gaat" komt de vrouw 
er dan niet meer aan te pas, of op de tweede plaats. 
De harmonie ligt in het midden tussen vrouw en werk. 
Want een man is van nature oen schepper, die wil cre-
eren, die zijn ideeën wil verwerkelijken. 
7u is het ongeluk van alles, dat - ook mede door de te 
grote emancipatie, die geen emancipatie meer is, doch 
een geestelijke en materiele na-aperii van de man - veel 
vrouwen geen man meer naast zich kunnen dulden. 
Enerzijds komt dit voort uit het feit, dat vele vrouwen 
een behoorlijk salaris hebben en dit niet meer wensen 
prijs te geven voor het eenmansinkomen van de man met 
alle bekrim.ninge--i van dien. En omdat zij meen afstand 
van de luxe kunnen doen. 
Anderszijds is dit een verkeerde. geestelijke instelling. 
In het gezin namelijk, dat, zoals Krishnamurti zegt, 
vaak een bron van gezinsegoisme is, waarbij de "UMwelt" - 
het vijandige gebied is, waar je uit moet slepen wat er 
te halen is, in dat. gezin is de patriarchale verhouding 
ook verbroken, doch deze heeft in onze Westerse wereld 
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niet plaatsgemaakt voor een kameraadschapsverhouding el 
.een gemeenschapszin. 
Zeer vele gezinnen hangen als los zand aan elkaar. En 
het aantnlechtscheidingen is legio, omdat men onder de 
dwang van de kerk en de omgeving (de schande!) niet 
meer bij elkaar blijft en gedwongen wordt tz -rl problemen 
op te .lossen, doch eenvoudig vlucht. 
Wie dagelijks dit soort werk te behandelen krijgt, zal -
dat kunnen constateren. We leven in het tijdperk van de 
vluchtende generatie. Een generatie: die consument is 
geworden door radio, film en televisie en die dreigt 
vol'.-o ien zijn creatieve vermogen te verliezen. 

Om nu op de hedendaagse jonge vrouw terug te komen,be-
treffende haar opvoeding in het gezin kan gezegd wor-
den, dat vele meisjes een geheel andere opvoeding krij-
gen dan de jongens in een zelfde gezin. 
Meestal zegt men als er wat aan de hand is "Ach, het 

.is.een meisje", en waar een jongen er flink van langs 
krijgt, zal (meestal) de vader ten opzichte van zijn jong: 
dochter(s) een oogje dichtdoen, omdat er van nature een 
binding bestaat tussen vader en dochter, die groter is 
dan de binding vader-zoon, terwijl de binding moeder-
zoon misschien wel 'even groot is als die van vader-doch-
ter, domineert in vele gevallen toch de verhouding 
vader-dochter, omdát - vooral bij de oudere 'generatie - 
de vrouw meer ondergeschikt was aan de man, dan de hui-
dige generatie, 
Daardool Zitten we nu met een generatie jongere vrou- 
wen waarvan velen (ik zeg bewust niet 	 spoedi 
ger kwetsbaar zijn, dan de mannen, omdat ze in dat ge-
zin te weinig met moeilijkheden te maken hadden en om-
dat de vader hen in bescherming nam als er moeilijkheden 
waren. Het gevolg van deze affaire is dan dat ze bij 
moeilijkheden met mannen spoedig gefrusteerd zijn en in 
zich zelf keren (ik schreef reeds: veel gaan roken, 
snoepen, glamour, etc.), of vluchten voor de moeilijk-
heden i.p.v. die samen met de man op te lossen. Dan 
"gaat men werken in het buitenland" of men moet zijn 
vrouwelijke zorg kwijt en wordt verpleegster. 

Dat dit.tot veel echtscheidingen leidt, is begrijpelijk. 

Deze materialistische maatschappij levert ook geen tota-
le bevrediging op voor velen in hun dagelijkse werkzaam- 
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heden en ook dit, dit gebrek aan een creatieve ontplooi d 
ing kan in vele sevallen een soort minderwaardigheids_'" 
complex geven, of leiden tot een onverschilligheid 
opzichte van de hele samenleving, inclusief tot de arie  
dere sexe, die men dan in zijn geestelijke armoede mede 
wil betrekken. 	 • , 
Het bruisende elan, van het betrokken zijn bij de maat_ 
schappij en bij de uitvoering van het dagelijkse werk, ollt _ 
breekt veelal, 
Alles is te veel een sleur en deze sleur voltrekt zich 
dikwijls ook in de verhoudingen tussen man en vrouw. 

Zij, die veel vrouwen boven de 25 janet, die nog niet 
trouwd zijn, kennen, zullen kunnen vertellen, dat er ve _ 
len teleurgesteld rondlopen, hetgeen voor een belangrijk 
deel uit het bovenstaande te verklaren is. 
Het is neer moeilijk Eet deze vrouwen een leven op te 
bouwen, omdat zij bang zijn voor het leven en het moeilijk. 
voor hen is, zich zelf nog eens bij de andel te verijs_ 
zen. 
Men moet veel tijd en geduld bezitten, om wat een ander  
door opvoeding of omgang kapotgemaakt heeft, te kunnen 
herstellen. Er zijn ook gevallen bij, waarbij het grond-
patroon van reageren zo verankerd ligt, dat een herstel 
daarvan niet meer mogelijk is. 
Speciaal wijs ik in dit verband op het glamour-type, het 
keiharde type, dat denkt dat de hele wereld om haar 
draait. Dat gewend is altijd haar zin te krijgen. Dat denkt 
dat de man  zich alleen en alleen maar op haar kan oriën-
teren en als creatieve man uitgeschakeld is. 
Pas als dit type tegen de 50 loopt, gaat het voelen, dat 
de glamour er af is en dan nog tracht het met alle mo-
gelijke smeerseltjes en plooiverwijderingen "haar stand 
op te houden". Het is een kramptoestand, die ongezond 
is, zoals de hele frustatie in wezen natuurlijk ongezond 
is, want het is de dichtgeknepen hand, die de werkelijk-
heid niet meer ziet. Het is de vicieuse cirkel, waarbij 
men als Narcis voortdurend in de spiegel kijkt en elk 
contactset de buitenwereld gaat verliezen. 

Al deze problemen zijn belangrijk bij  de verhoudingen der 
rexen en voor een belangrijk deel epalen zij onze huidige 
samenleving. 

herwan den hartog 



Avond 

Dit was de wereld - ik hoorde geluiden, 

het ruisen.der zee en geblaf van een hond, 

een rijdende tram in oneindige verte 

en vallen van blaadren op vochtige grond. 

Als de torenklok zuiver het uur beiaardiert 

puurt de klank als een drop door de ruimte 

de eeuwigheid ademt. 	Het leven legt 

zijn hand op de wereld en zwijgt. 

Noor de Vries 



DE SYLLABUS VAT DE ANDERE*KANT. 

Misschien is het goed, dat in eerste instantie niet 
een van degenen, die als schrijvers van-de syllabus* 
"Liefdesverhoudingen bij jonge mensen" zijn aangeduid, 
antwoord geeft op de kritiek van Dick de Boer. Vandaar 
dit artikeltje van de.  hand van iemand, die wel de "ba-
rensweeën" van het.  "boekske' van zeer nabij heeft meege-
maakt, maar aan de tot standkoning daarvan toch niet 
meer heeft gedaan dan de arts of vroedvrouw kunnen doen 
bij het proces van een natuurlijke geboorte: goede raad 
geven dus en af en toe een helpende hand bieden. 

Uit deze inleiding blijkt al, dat Dick de Vries be-
paald* wel anderen bij het ontwerpen van deze syllabus 
heeft betrokken; ik was nl. niet de enige die deze taak 
heeft verricht en onder die anderen waren tenminste drie 
vrouwelijke HJG-leden, die in meerdere of mindere mate 
hebben meegewerkt. Inderdaad waren dit allen NVSF-leden. 
Dat DdB dit uit de tekst van de syllabus heeft geproefd 
lijkt mij echter te grenzen aan helderziendheid. Immers, 
tussen de inhoud van. Verstandig Ouderschap, het maand-
blad van de 1TVSH, en deze syllabus bestaat - begrijpe-
lijkerwijs overigens - een hemelsbreed verschil. De  7iVSH 
heeft een voorlichtende en hervormende taak voor een zo: 
uitgebreid mogelijk publiek, deze syllabus dáarentegen 
heeft slechts de taak de.discussie, het gesprek over 
deze-onderwerpen mogelijk te maken tussen de leden wan -
de HJG. In dit opzicht nu-lijkt mij de syllabus zeker ge 
slaagd. Dat wordt alleen al bewezen door het artikel 
van DdB *en mijn reactie daarop. 

De discussie wordt al direct geopend als DdE, in te- 
genstelling tot DdV konstateert, dat allereerst zo dui- 
delijk mogelijk vastgesteld had moeten worden wat men on- 
der liefde verstaat, waar de andere Dick slechts ver- 
wijst naar de kunstenaar. Het spijt mij nu toch wel:, dat 
DdB hierbij blijft staan en geen poging doet zelf tot .een: 
omschrijving van het begrip liefde te komen. Wie  bijv.' • 
het prachtige sculptuur 'de kus" van Rodin of de liede-
rencyklus "Frauenliebe und Leben" van Schumann kent, be-
grijpt, dat DdV het terecht niet heeft aangedurfd "het, 
wonder van de liefde" in een definigrende omschrijving. 
samen te vatten, doch Zich beperkt tot een vermelding 
van slechts enkele kenmerken van een goede liefdesver-
houding. Dat deze kenmerken ook zouden inhouden het 
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"zichzelf-wegcijferen-voor-de-ander" ben ik echter be-
paald niet met .DdB eens. Integendeel dit "wegcijferen" 
houdt in, dat men zich anders gaat voordoen dan men is. 
En heeft onze partner niet juist het recht ons te leren 
kennen zoals we werkelijk zijn?Het gaat hier, zoals DdV 
m.i. terecht stelt, om het "rekening-houden-met-elkaar' 
maar dan ook door vrije ongekunstelde mensen, die zich-
Zelf niet bij voorbaat voor de ander hebben "weggecijferd", 

Juist alm men dit laatste wel zou doen dreigen de 
moeilijkheden, bijv. die welke DdV met instemming van DdB 
schetst van meisjes bij hun periodieke ongesteldheid. 
DdB vraagt zich hierbij af  ,of er veel meisjes zullen zijn 
die dit nog moeten vertellen, een vraag die m.i. duide-
lk bevestigend beantWoord noot worden. Juist door die, 
naar mijn mening funeste houding van het "zich-wegcijferen', 
komt het meisje er niet voor uit dat ze ongesteld is, 
camoufleert ze dat ze zich niet zo prettig voelt,-zodat 
de partner - zeker in het begin van een kennismaking -
niet weet wat er aan de hand is en gemakkelijk tot  Ver-
keerde `.volgtrekkingen kan komen. Dat dit de moeilijk-
heden voor het meisje en voor de verhouding nog sterk 
vergroot zal duidelijk zijn.. Denk maar eens aan het geval, 
dat de jongen in een dergelijke periode voor het eerst 
tot wat verder gaande intimiteiten zou trachten over te 
gaan. 

DdB mist hier node de mening van een vrouw. Welnu, 
juist dezer dagen sprak ik met een jong meisje van een 
van de Waddeneilanden. Zij vertelde mij, dat zij haar jon-
gen met wie ze al 2 jaar (!) "ging" en met wie ze al die 
tijd - zoals ze het uitdrukte "eerlijk" was omgegaan, niet 
durfde vertellen dat ze ongesteld was, toen hij haar voor-
stelde naar het strand te gaan om te gaan zwemmen. Ze 
moest dus zeggen, dat ze wel mee wilde naar het strand, 
mar geen zin had om te gaan zwemmen. Toen hij daarop zei, 
dat hij haar helemaal niet gezellig vond en dat hij haar 
dan wel met kleren en al in zee zou dragen, is ze maar 
heloi.aal niet naar het strand gegaan. Pas later heeft 
ze het hem verteld en heeft hij haar vreemde houding kun-
nen begrijpen. 

Ik vind—het voorts te prijzen, dat de syllabus niet 
té veel onderwerpen tegelijkertijd overhoop heeft gehaald, 
maar zich beperkt tot een klein aantal problemen, dia 
een bespreking in onze kring stellig waard zijn Ik deel 
dan ook niet de mening van DdB, dat specifiek één 
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psychologische school zou zijn gevolgd en dat daaruit 
de opzet van de syllabus zou voortvldeien. Eerder is 
naar mijn mening het aanstippen van die problemen het 
doel geweest, die de jonge mens van deze tijd, hier en 
nu dus, het meest wezemli-k beroeren. Dat hierbij het 
lichamelijke aspect(in zoverre dit althans los is te. 
denken van het geestelijke) van de sexuele relatie wat 
sterker werd beklemtoond, lijkt mij dan ook alleszins 
verantwoord. Immers, juist op dit terrein vinden wij de 
gevolgen  van  tweeërlei dubbele moraal, enerzijds die 
volgens welke het meisje aan andere, strengere eisen 
zou moeten voldoen dan de jongen, anderzijds de diepe 
kloof tussen wat "men" zegt dat.zedelijk juist is en 
wat men doet. 

Een laatste runt in de kritiek van DdB, waarop ik 
nog kort wil ingaan, is zijn vraag of bij het gebruik 
van voorbehoedmiddelen nog wel van "volledigheid" kan 
worden gesproken. In deze vraag nu lijkt mij een mis-
verstand opgesloten te zijn. Natuurlijk zal een eerste 
gebruik van voorbehoedmiddelen of -methoden de omgang 
iets vaan  zijn spontaniteit ontnemen. Bij _grotere gewen-
ning.hieraan, dus wanneer dit gebruik als een zinvol 
onderdeel in het totale liefdesspel wordt opgenomen 
(iets wat - daar ben ik heus wel van overtuigd - zeker 
door ongehuwden niet altijd even gemakkelijk zal kunnen, 
zeker niet in onze cultuur, waDrin helaas nog veel te 
veel stiekem moet gebeuren), kan ook bij een dergelijke 
omgang zeker van volledigheid worden gesproken. Gezien 
dit door DdB aangeroerde probleem echter ben ik blij, 
d-t de syllabus nu ook eens openlijk de "petting to 
climax" bespreekt, die tot dusverre nog veel te veel al-
leen maar met zgn. zwoele nachtfeestjes van h.b.s.-ers 
e.d. wordt geassocieerd. Intussen doet de vraag van DdB 
bij mij twee andere vragen rijzen. Wil Dick met deze 
vraag elk werkelijk intiem kontakt voor het huwelijk 
afwijzen? En zo ja, hoe men zich dan in het huwelijk 
moeten gedragen? De tijd, dat vrouwen elk jaar een 
kind kregen, ligt toch gelukkig achter ons. Dat er hier 
problemen lighen ben ik met DdB eens, maar die zijn er 
dan om opgelost te worden. 

Samenvattend sluit ik mij dus aan bij de slof, die 
DdB de samenstellers ondanks zijn kritiek toezwaait. 
natuurlijk heb ook ik wel een enkele bedenking, het 
meest misschien nog tegen die weinige plaatsen waar de 
syllabus gaat moraliseren, Maar dat is dar gelukkig al-
leen maar  daar waar teveel de invloed blijkt vanJH

H 
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Als er eens iemand was, die alleen het stuk van Jali  

had gelezen, dan zou hij, daarop afgaande, moeten 
concluderen, dat ondergetekende een uiterst conser-
vatieve figuur is. Nu weet ik wel, dat dit vrij scherp 
gesteld is, maar dat komt, doordat Jan dingen in mijn 
bespreking leest, die er beslist niet in staan. Laat 
ik hem punt voor punt antwoorden, zo kort mogelijk, aan-
gezien ik niet de indruk krijg, dat ik hier diep op in 
aoet gaan. Niet de gehele intentie van het stuk staat 
op het spel, maar enkele hieruit gelichte delen. 
Allereerst: Het opschrift. Ik sta niet aan de andere 
kant. Ik sta in het geheel niet aan de een of andere 
kant. Suggereert Jan hier misschien een N.V.S.H.-kant 
.3n een conservatieve club? Noch bij de- ene groep, even-
min bij de andere voel ik mij thuis. Velen schijnen in 
de h.j.g. een bepaalde toon aan te slaan om maar voor-
al modern, of om vooral niet modern te - lijken. _ 
Verder heeft Jan niet weerlegd, dat er van N.T.S.H.-
invloed geen sprake zou zijn. Waarom hij zo zijn best 
doet om mij hier te verbeteren, weet ik niet, want ik 
heb hier geschreven: " ---- dit is geen enkel bezwaar". 
Het gewrocht 'van'Elcidin en Schumann's liederencyclus zijn 
mij bokend. Ik kan hier nog wel meer namen aan toevoegen, 
maar dat neemt niet weg, dat daarom geen goede omschrij-
ving van het liefdesbeg!ip gegeven zou kunlen worden. 
Grappig is, dat Jan mij verwijt, dat ik het meisje zwijgr  
plicht t,o.v. haar menstruatieperiode zou hebben opge-
legd. In het begin, maar dan ook alleen in het aller-
eerste begin, zal een jongen niet zo snel bemerken, 
dat een meisje zich ongesteld voelt. Zegt het meisje 
hem dit echter niet, dan zal hij dit toch zelf spoedig 
bemerken. Ik geloof, d't dit bij iedere verhouding an-
ders ligt. 

Het zich wegcijferen voor de ander betekent, dat niet 
de ego overheerst, maar dat men( en zeker als jongen) 
gelijk een monteur aan een service-station voor de 
partner klaar moet staan. Ovidius zei reeds "Een wens 
van haar lippen, nauwelijks uitgesproken, moet de Ro-
meinse jongeling al doen heenvlieden om hieraan zo snel 
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mogelijk te voldoen". 
Men doet zich dus niet anders voor, neen men laat al-
leen de belangen van de partner zoveel mogelijk pre-
valeren boven zijn eigen wensen en verlangens. Eigen 
karakterfouten leert men zo ook overwinnen. 
In de kameraadschappelijke—tijd van Adolf Hitler en 
daarna houden wij maar zo'n beetje "rekening-met-
elkaar". 

Natuurlijk kan een syllabus niet alle hierbij komende 
onderwerpen behandelen. Dat heb ik ook niet beweerd. 
Ik vond alleen, dat er maar enkele punten uit de veel-
heid naar voren waren gekomen. Dat heeft echter niets 
te maken met het volgen ener psychologische School. 
De syllabus had wel tien onderwerpen kunnen bevatten, 
dan was toch de opzet Freudiaans geweest. Wie de idee-
ën van de samenstellers kent, weet dat zij ook moeilijk 
anders kunnen. Zij zouden, indien zij de ombuiging van 
Jung of Adler(al is het bij deze laatste minder) in de 
leer van Freud volgen, twijfelen. Deze hercn geven niet 
zo'n klaar-in-de-pan oplossing als Freud. Het mooie in 
de theorie van deze laatste is, dat het een afj7erond ge-
heel toont, bij de anderen(zie prof. Carp -Jung) moet 
men zoeken, omdat deze mensen. zelf nog zoekende zijn. Dit 
komt ook omdat Jung het geestesleven van de mens dieper 
gepeild heeft dan Freud, ook al omdat hij de natuur-we-
tenschappelijke weg verliet. Maar het natuur-wetenschap-
pelijke denken en het hiermede in verband staande afge-
ronde geheel van aflossingen heeft zijn tijd gehad. 
Alhoewel niet te bewijzen, biedt b.v. de droom vele mo-
gelijkheden (Jung: De mens op weg naar Zelfontdekking). 
Omdat nu veel op losse schroeven is komen te staan, moe-
ten wij aan alle oplossingen, dus ook aan die van de 
N.V.S.H., een relatieve en vooral niet allesomvattende 
maatschappelijke waarde toekennen. 

Het sexuele probleem wordt niet door een vereniging, 
maar slechts door individuen(het meisje en ik) tot een 
niet-probleem gemaakt. Voor mij hebben op dit terrein 
nooit moeilijkheden gelegen, doordat ik ze niet oproep. 

Dick de Boer. 
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DE DUITSE PROCES .  

Het bekende na de oorlog herrezen Duitse satyrieke 
weekblad "Simplicissimus" bracht onlangs een cari-
catuur met het opschrift "De Duitse processie". 
De tekening stelde de Wetsduitse minister voor Econo-
mische zaken, prof. Ehrhardt voor, die met een dikke 
sigaar en een nog dikkere buik onder een baldakijn 
voorwaarts schreed. Naast hem arbeiders, burgers en 
autoriteiten met brandende kaarsen. Daarachter een te-
levisietoestel, een volkswagen en een ijskast bij wij-
ze van processie. 
Als onderschrift: "En zij droegen een gouden kalf on-
der een baldakijn en stelden nog meer afgoden ten toon 
en verdeelden aandelen onder de menigte. En het volk 
wierp zich neder en riep: Iaat ons dezen kiezen". 

De caricatuur heeft vele Katholieken geschokt en de ' 
voorzitter van de Katholieke actie te Augsburg heeft 
tegen de redactie een aanklacht ingediend. De klacht 
werd echter afgeWezen, omdat er geen sprake was van 



belediging van het instituut der processie als zoda-
nig en omdat de tekenaar kennelijk de bedoeling had de 
voorrang aan stoffelijke boven geestelijke goederen te 
laken. En het Protestantse "Deutsches Tfarrerblatt" 
sloot zich da?xbij aan. Die caric3.tuur had vooral de 
christenen nog wel het een en ander te zeggen, al'us 
het orgaan der Duitse predikanten. De nieuwe auto, de 
ijskast, de vakantiereis en het televisietoestel waren 
voor al te veel mensen veel belangrijker dan het lot 
van hun medemensen. 

Wim Wolthuis. 

Het agrdige stukje van Wim geeft aanleiding tot het vol-
gende drieledige commentaar. 
a.Het Duitse volk heeft i.p.v. Adolf Hitler thans de 

C.D.U. alb leider gekozen. Natuurlijk spreekt het van-
zelf, dat het peil, waarop Hitler zich aan het volk 
openbaarde totaal verschilt van het optreden van de 
combinatie Adenauer-Ehrhardt, maar ongetwijfeld is er 
bij "de massa" dezelfde wijze van aanleiding. 

b.ilet Katholieke volksdeel voelt zich door deze cari-
catuur ernstig gekwetst. Men ging er van uit, dat 
hie de processies sterk omlaag gehaald werden, maar 
vermoedelijk zal hier wel een politiek(C.D.U.) adder-
tje onder het gras hebben geschuild. liet is toch dui-
delijk, dat deze tekening niet_uit religieuze, maar 
uit zuiver politieke overwegingen is sal.lengesteld. 

c.Aansluitend op b blijkt, dat de Protestantse predikan-
ten de situatie beter aangevoeld hebben. Dit bewijst 
alweer de onzuiveYheid van kerkelijke en ook van al-
gemeen christelijke partijen. • 

Niettegenstaande bovengenoemde punten kunnen wij toch 
wel bewondering gevoelen voor het Duitse wonder van Mi-
nister Ehrhardt. Het is geen wonder, dat de C.D.U. erin 
geslaagd is de verkiezingen tot een voor haar goed einde 
te brengen. Vooral haar streven naar samenwerking in 
N.A.V.0.-verband spreekt erg aan. Zij heeft met deze ver-
kiezingsuitslag de instemming voor de door haar gevoer-
de politiek van neer dan de helft van het Westduitse 
volk gekregen. 
Het Duitse wonder nu is in wezen niets anders dan wat 
men onlangs op de te Oostende gehouden conferentie 
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definieer,'e als het neo-liberalisme. Door de- enorme 
werkkracht van het Duitse volk, dat zich zonder enige 
bemoeienis valide Staat vrijwillig voor de 'wederopbouw 
heeft ingezet en het typische eigen Duitse van  "organi-
sieren" en "Griindlichkeit", is men er in geslaagd in 
Europa weer de eerste viool te spelen. 

Alhoewel de S.P.D. de nationale gevoelens zeker geprik-
keld zal hebben met de eis: Eerst Duitsland één, dan de 
N.A.V.O., toch is de vrees bij de bevolking terecht of ten 
onrechte voor het communisme groter, dan het verlangen 
naar eenheid. Vandaar dat de S.P.D. niet voldoende trekt. 
Bedenkelijker is echter, dat de regering van Adenauer tot 
dusverre niet geheel brandschoon was, wat betreft de keu-
ze van zijn medewerkers. Ik herinner hier aan een figuur 
als Dr. Hans Globke, staatssecretaris op de kanselarij-
van Adenauer. Ook onder Hitler had dit heer een invloed-
rijke staatsbaan. Een socialistisch afgevaardigde sprak 
eens over hem als volgt: "Globke was bij Seyss-Inquart in 
Den Haag, bij Biirckel in Metz en bij vele anderen. Ieder-
een weet, dat vanuit deze steden en na deze conferenties 
het bloedspoor der gemartelde en vermoorde Joden naar de 
vernietigingskampen leidde." 
Adenauer houdt hem de hand boven het hoofd! 
Verder lees ik in "De Groene" van 17 augustusj.1., dat er 
een proces in MUnchen is gevoerd omdat het "Presseamt" 
van de Bondsregering maandelijks tenminste twintig duizend 
mark aan de aartsreactionnaire (nazistische) Deutsche 
Soldaten Zeitung spendeert. 
Een citaatje uit dit lezenswaardig,orgaan? 

• "Ehemalige RAD-Angeh.órige (RAD = Reichs Arbeitsdienst), 
soweit sie seit 1932 in FAD (= Freiwilliger Arbeitsdienst 
standen und 1935 zum RAD ubernommen wurden, sollen dem-
n.áchs--; mit Anerkennungsurkunden uber ihren 25 ghrigen 
Einsa-cz und die zeitlose Arbeitsdienstidee unseres ver-
ewien Konstantin Hiárl ausgezeichnet werden. Erhasst 
sind bisher hierzu alle im RAD-Handbuch 1955 verzeichne-i. 
ten RAD-Fiibrer und UnterfUhrer!" 
Ligt dat niet bekend in het gehoor? 
Maar mogen wij nu zeggen: "Die Duitsers leren het nooit!" 
Ik geloof van niet. Drie reizen en enige weekends heb ik 
in Duitsland doorgebracht. Ik heb er met. vele Duitsers 
gesproken, vooral jongeren en juist onder deze groep 
heerst een gezonde opimistische sfeer. 
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Weliswaar kampt men met het probleem de "Halbstarken", 
maar hebben wij niet onze "Nosems"? 
Het blijkt duidelijk in de kringen S.P.D. en aturfreun-
de jongeren, dat men zich schaaMt over het 12-jarige 
bestaan van Dolf de schilder, maar men vraagt van ons 
een onbevangen tegenvoettreden en medewerking. 
"Yin wieder Krieg" doet hier opgeld. Ik sprak met een 
17-jarig meisje uit Berlijn, die zich bijv. interesseer-
de voor de Engelse litteratuur; deze heeft staaltjes 
verteld van Berlijn in de 2e Wereldoorlog. Zij hoopte en 
verwachtte meer samenwerking tussen de jongeren van 
Oost en West om gezamenlijk te trachten het oorlogsspook 
te verjagen. 
Laten we niet vergeten, dat wij wel graag Duitsland be-
critiseren, maar meen enkel bezwaar hebben met dit lan-
hardel te drijven. Dat moeten we dan ook wel, want het -
Duitse achterland hebben wij hard nodig. Verder is Duits-
land een bondsstaat en dat betekent, dat b.v. 3eieren 
zelfstandig "is en de buitenlandse politiek voor deze 
inwoners tevens ook de politiek van de andere Duitse 
Staten insluit. De zog. "Deutsche" geest bestaat niet. 
In Beieren heeft men net zo min veel op met de ex-na- 
zi's 

 
als hier. 

D. J. de Boer. 
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"De kerk was de ommuurde ruimte met kleine ruitjes. 
Door die ruitjes keek je, vooral wanneer je oud werd, 
naar de hemel. De kerk was er toch bijna uitsluitend 
om de mensen de  weg naar de hemel te wijzen. Een soort 
geestelijk reisbureau. Het komende koninkrijk Gods was 
dikwijls niet veel meer dan een ptomemorie-post. Zij 
was geen avontuur, zoals in Handelingen 2 en zoals 
Paulus, toen hij gehoorzamend aan een droom (wie ge-
hoorzaamt er nu nog aan een droom?) in een klein 
bootje, tussen manden en balen, overstak naar Europa. 
Geen avontuur, veel eerder een veilige verzekering 
tegen het avontuur. Vandaar het gevoel van veilige ge-
moedelijkheid of gemoedelijke veiligheid, zich uitend in 
heel wonderlijke gebruiken, tenminste in de dorpskerken. 

-Voor veel mannen was de
i 

pruimtabak een rechtvaardiging 
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van het bord met het opschrift "Niet spuwen". Voor de 
vrouwen het zilveren lodderijndoosje met 't sponsje, ge-
drenkt in eau de cologne dat onder de preek van neus tot 
neus ging 	 
Maar ... door die ruitjes keek men niet alleen naar de 
hemel, maar ook naar de wereld. Zo onderkende men geva-
ren die van alle kanten dreigden in al het nieuwe dat 
opkwam dagen,en dat het dierbare oude dreigde te verdrin-
gen. De kerk heeft gepreekt tegen dé eerste trein, heeft 
geprotesteerd tegen de eerste experimenten van de vlie-
gerij, tegen de korte haren van de vrouwen enz. En waar 
zij had moeten protesteren, bij het grote maatschappelijke 
onrecht, daar zweeg zij, omdat zij dit aanvaardde "Als 
haar Gods bestel". 

(Dit artikel werd overgenomen uit het weekblad 
"De Hervormde Kerk", waarin ds. Straatsma, 
schrijvende over de kerk van vroeger, herin-
neringen ophaalt aan de dorpskerk van zijn 
jeugd.). 

11 en 12 mei 1957 werd te Enschede het 2e interne stu -
die congres van de N.V.S.H. gehouden. 
Thema: Seksualiteit in een veranderende samenleving.  
Hieronder volgen enige citaten uit de inleiding "Mens 
en seksualiteit" van H. E. Derksen. 

"Freud zelf was geen seksueel hervormer. Tot op ze-
kere hoogte achtte hij een grotere vrijheid, een positie-
ver instellen op seksueel terrein gewenst. Maar hij zag 
verder dan de meeste hervormers en meende dat dat bescha-
ving en sociaal leven strijdig waren met dit deel van 
een menselijke aard. In 1930 schreef Freud: "De tendens 
tot beperking van het geslachtsleven is even duidelijk 
als die tot uitbreiding van de werkingssfeer van de cul-
tuur. Reeds de eerste cultuurfase, het totemisme, brengt 
het verbod van de incesteuze.objectkeus, wellicht de 
diepst ingrijpende verminking, die het menselijk liefdele-
ven ooit is toegebracht. Taboe, zeden en wetten brengen 
verdere beperkingen voor vrouwen zowel als mannen. Niet 
alle beschavingen gaan hierin even ver, ook de economi-
sche structuur van de samenleving beïnvloedt de mate 
van overblijvende seksuele vrijheid. 

17 	
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Wij weten reeds, dat de cultuur daarbij aan do dwang der 
economische noodzaak gevolg geeft, aangeZien ze aan het 
geslachtsleven een groot gedeelte van de psychische 
energie moet onttrekken, die ze zelve nodig heeft. 
Daarbij gedraagt de cultuur zich tegenover het geslachts-
leven als een volksstam of een bevolkingsgroep die een 
andere aan haar uitbuiting heeft onderworpen. Angst 
voor de opstand der onderdrUkten leidt tot strenge vei-
ligheidsmaatregelen. Onze Westeuropese cultuur toont 
een hoogtepunt van zulk een ontwikkeling. Het is psy-
chologisch volkomen gerechtvaardigd dat de uitingen van 
het kinderlijke geslachsleven worden bestraft want het 
indammen van het seksuele lustleven der volwassenen zal 
niet slagen, wanneer het niet in de kinderjaren wordt 
voorbereid. Maar het is op generlei wijze te billijken 
dat de samenleving zover is gegaan dat ze ook het be-
staan van deze gemakkelijk aantoonbare en zelfs opvallen; 
de verschijnselen loochent" 

De keuze is tussen het geluk van onbelemmerde driftbe-
vrediging en de levenszekerheid, de culturele prestaties, 
die voortkomen uit drift2rnstatie. 
De beschaving is een gevolg van repressie en daardoor 
zelf oorzaak van psychisch lijden, van culturele onlust." 

"Creatieve liefde, die de seksualiteit insluit, als in- .  
nige relatie tussen man en  vrouw, waarbij ieders persoon-
lijke zelfstandigheid en persoonlijke integriteit intact 
blijft, brengt pas geluk en vreugde met zich. 
Fromm merkt hierover oD: 
"De mensen menen lief -Se hebben, wanneer zij alleen maar 
wat verliefd zijn. En liefde noemen zij evenzeer hun af- 

_ hankelijkheid als het tegendeel: hun behoefte de ander 
te bezitten. In feite geloven zij dat niets gemakkelijker 
is dan lief te hebben, dat de moeilijkheden alleen te 
meken hebben met het vinden van de 'juiste beminde. In 
werkelijkheid is liefde echter het tegendeel van al de-
ze verwarde gedachten en wensdromen. Het is een zeer 
specifiek bestanddeel van het menselijk gevoelsleven, 
waartoe ieder op grond van zijn menszijn in staat is, 
maar waarvan de verwerkelijking een van de moeilijkste 
vervullingen van zijn leven betekent. Echte liefde wor-
telt inde creatieve mogelijkheden van de mens" 

Als wijze van gericht zijn op de buitenwereld kan de 
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liefde worden onderscheiden naar de aard van het bemin-
de: liefde van een moeder voor haar kind, erotische 
liefde tussen man en vrouw, de liefde tot zichzelve of 
de liefde tot de-mens als zodanig. Hoe het ook zij, al 
deze gevallen hebben enige kenmerken gemeen, ze mogen 
varieren in tijdsduur, intensiteit, historisch verloop 
of wijze van contact. Het Zijn zorg en verantwoordelijk-
heid, respect en inzicht. Liefde is in deze zienswijze 
een activiteit en niet een complex van emoties, waar-
door men wordt meegesleurd' of een affect, dat op ons 
inwerkt. Een activiteit, ook in dit opzicht dat men werkt 
voor degene die men beMint. Dat men bereid is tot luis-
teren en antwoorden, tot verantwoordelijk zijn; dat men 
in staat is tot resi.,ect, d.w.z. iemand kan zien zoals 
hij of zij is. Respect wil hier zeggen, dat men oog heeft 
voor iemands individualiteit en uniciteit, hetgeen pas 
mogelijk is wanneer men hem of haar kent,'dus inzicht 
bezit. 

Dit alles heeft niet zo bijzonder veel van doen met ver-
liefdheid. Hoe charmant dit gevoel ook zijn kan, het is 
nooit meer dan een aanleiding, een beginpunt van liefde. 
Men koestert nogal eens het bijgeloof, dat liefde voort-
komt uit een mysterieuze aantrekkingskracht, een charme 
of sex-appeal, als een gebeuren, dat plaatsgrijpt buiten 
do persoon en zijn handelen. Eenzaamheid en seksueel ver-
langen doen iemand gemakkelijk verliefd worden, dat ligt 
voor de hand. Maar niemand vu:Irdt bemind als gevolg van 
een toevallige ontmoeting, het zijn het eigen vermogen 
tot liefhebben, de eigen "lebensbejahung" die het bemin-
nen door een ander aanmoedigt, e aantrekkelijkheid 
schuilt in het eigen vermogen tot liefhebben." 

"In het lichamelijke aspect doen de seksuele verlangens 
zich voor op een wijze die overeenstemt met andere hon-
gergevoelens, maar het object is hier niet  iets  dat wij 
kunnen veroveren, grijpen en inslikken - maar een mens 
als wij, met gelijke rechten en aanspraken, verlangens en 
behoeften. ,De volkomen bevrediging van het aanvankelijk 
vage, hongerachtige geslachtelijke verlangen is slechts 
mogelijk in de gemeenscahp van een tweetal vrije en zelf-
standige mensen, die voor elkaar "object" van begeerte" 
zijn. De seksualiteit is dan expressief van hoedanigheid 
en kan pas worden bevredigd door actieve responsie. Het 
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is niet langer een autonome drift, die passief wordt 
bevredigd, want dan hebben we.  te doen met een substituut, 
een gevolg van seksuele nood. Het seksuele verlangen ie 
mede geworteld in het vermogen tot liefhebben en het kan 
dan ook op meer dan een wijze worden gefrusteerd. Stoor-
nissen in de liefdesrelatie als geheel kunnen de seksu-
aliteit verlamii,en. Omgekeerd kan ook een voorafgaande 
vergiftiging van op de seksualiteit betrokken emoties en 
opvattingen het vermogen tot liefhebben blokkeren. 

Ik zou,in eerste instantie, een in opzet en bedoeling 
duurzame betrekking tussen een  man  en een vrouw als 
meest geëigend willen stellen. Het is beter hier het ver-
raderlijke woord ideaal niet te gebruiken, het gaat hier 
eerder om levensdoeleinden, om een basiselement bij de 
levensvoering. Een dergelijke monogamie zou ik niet pri-
mair als maatschappelijk instituut willen zien, maar als 
een personele relatie tussen twee vrije en onafhankelijke, 
niet-neurotische mensen, een relatie die grondslag is 
voor een gemeenschap om te leven, die de seksualiteit 
en erotiek insluit zonder er op te berusten. Dit is niet 
bedoeld als categorisch imperatief, als-gebod voor allen 
en voor altijd. De individuele verschillen zijn té groot, 
de sociale omstandigheden veranderen te snel om dergelijke 
geboden effectief te doen zijn. Nog afgezien van de vraag 
of ze de mens niet\ beledigen. In een wettische, mora-
listische zienswijze is men een beter mens, naarmate men 
de gestelde regels minder overtreedt, deugd is een batig 
saldo van de morele boekhouding. Maar de mens weet des 
te beter wat geoorloofd is, naarmate hij zijn menselijke 
roeping beter vervult, dan en pas dan is "das Moralische 
etwas Selbstverst.ándliches". 

Men zal als tegenstander van het voortijdig inplanten van 
sociale en culturele waarden (die als vreemde corpora in 
het psychische leven blijven), van economische en admi-
nistratieve dwang, bij zichzelf en anderen op een dosis 
risico moeten rekenen.Wanneer het welslagen  ven  een huwe-
lijk in hoofdzaak afhangt van een gunstig verlopende wis-
selwerking tussen de partners onderling en tussen hen en 
het milieu, 'dan is mislukking niet uit te sluiten. 
Voorhuwelijkse relaties met een oriënterend en experimen-
teel karakter zijn niet alleen onvermijdelijk maar in vele 
gevallen zelfs nuttig en nodig, ook wanneer opvoeding 
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en gezinsverhoudingen weinig te wensen overlieten. 
Tiet gaat er slechts om dat deze relaties hun functie 
in het levensgeheel op juistwijze vervullen. Ze dienen 
niet te worden gezien als een uitlaatklep, maar als 
aanloop tot meeromvattend partnerschap. Ook is het on-
juist, dit een proefhuwelijk te noemen. Een huwelijk kan 
slechts in volledigheid worden beproefd; het liaison 
heeft een eigen minder pretentieus karakter. Niet zo-
zeer het huwelijk, maar het gezin heeft de maatschappe-
lijke betekenis, waarop zo veelvuldig wordt gewezen. 
Men spreekt dan ook van gezinssociologie, terwijl het bij 
het huwelijk meestal gaat om psychologie of wijsgerige 
antropologie. Hu hebben de moderne psycho-analytici, 
zoals b.v. Anna Freud, Margaret Ribble, René Spitz en 
J. Bowlby op afdoende wijze aangetoond dat de verhou-
ding tussen moeder en kind, algemener: tussen ouders 
en kinderen, van enorme betekenis is voor een gunsti-
ge ontwikkeling van de persoonlijkheid van'het opgroei-
ende kind. Mij dunkt, dat in het licht van deze onder-
zoekingen er op gerekend moet worden dat degenen, die 
een gezin stichten, zich ten volle bewust zijn van hun 
verantwoordelijkheid; dat zij zich op hun zelfgekozen  r  
taak terdege .hebben voorbereid; en dat zij in staat zijn 
deze taak te blijven vervullen al zou hun huwelijk niet 
worden wat zij ervan verwachten, zulks totdat het jong-
ste kind de jaren des onderscheids heeft bereikt. 

(deze hele inleiding werd afgedrukt in het blad: 
Inzichten - eerste jaargang, no 3) 

Wie meent, dat de IIJG geen bei 
staansrecht zou hebben, wanneer 
zij niet'zonder meer in staat is 

.haar ledental te handhaven of te 
- verhogen, slaat hiermee de plank 
volkomen mis 
Immers, het humanisme in Nederland 
wordt door velen beschouwd als een 
staatsgevaarlijke, communistische 
mantelorganisatie, door anderen 
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als antikerkelijk. of anarchistisch—Op dergelijke gron-
den bestrijdt men dikwijls het humanisme, wanneer men 
er "iets over gehoord heeft". Anderen leven zo gevan-
gen in hun dagelijkse bezigheden en zorgen, dat zij er 
niet aan toe komen om te onderzoeken wat dat Humanis-
tisch Verbond of dié H.J.G. nu eigenlijk is en doet. 
Toch zouden velen van de ongeveer 2 miljoen buiten-
kerkelijken die ITederland telt zich in feite voor 100 
achter de beginselverklaring van het H.V. kunnen stel-
len, als .... ze deze maar kenden. 

Met de ongeveer 15.000 leden, die de humanistische 
organisaties samen tellen, wordt naar verhouding veel -
werk verzet. Toch zouden we allemaal zo heel graag 
willen, dat we meer konden doen; dat onze stem meer 
zou doorklinken bij de bepaling van de nationale en in-
ternationale politiek, dat Humanitas meer kinderen, 
meer gezinnen, meer ouden van dagen kon helpen, dat 
de H.J.G. meer jongeren de mogelijkheid kon schenken 
zich een verantwoorde levenshouding en -beschouwing 
op te bouwen. 

De laatste twee, drie jaar is het ledental van de 
HJG gestegen 	wat zeg je? Nee, gedááld van onge-
veer 500 tot bijna 400! 

Zo, dat is jammer, zul je zeggen, en het volgende 
artikel in de Libertijn gaan lezen. 'daar doe dat nu 
eens even niet, en denk eens na. Wanneer j dit ar-
tikeltje naast je neer legt, is er over enige tijd 
geen Libertijn meer en geen HJG meer, waarin je een 
intensief kontakt met andere jongeren kunt vinden. 
Dat kontakt, dat ons zoveel mogelijkheden biedt, en 
waarvan we allemaal zullen moeten erkennen, dat het 
ons veel gegeven heeft. 

Daarom is het nodig, hard nodig, dat we dat nare 
woordnpropaganda"weer uit de kast gaan halen. Ja, 
zet je stekels maar overeind, en je hebt gelijk. Voor 
het humanisme kunnen we geen propaganda maken. Maar 
wel voor die andere twee beginletters van onze naam: 
de J. en de G. En daarmee geven we dan toch meer 
bekendheid aan het humanisme, daarmee zal de HJG meer 
betekenen, zowel voor jou en mij en dat enthousiaste 
nieuwe lid, alá in de maatschappij. 

Dus, evenals drie jaar geleden is de leus weer: 

5 0 0 v6 ó r d è A. V.  
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In de Schijnwerper lazer we, dat ook 
de Deventenaren zich thans gaan af-
vragen waar we naar toe aan met ,de g 
HJG. Ligt hier wellicht  en moge- 
lijkheid voor syllabusschrijvers? 

Over syllabi gesproken, er schijnt gefluisterd te worden 
dat er een in voorbereiding is over het onderwerp "Hoe 
maak ik een primus aan?" , tenminste dit vonden we in 
het Haagse HJG-blad "Humus". In dit•blad vraagt men zich 
verder af, of erna de publikatie van de plaatjes Tuni-
sie, Marocco, Algerie, Egypte in de Libertijn,een  volgen-
de keer soms plaatjes uit een midden-afrikaans blad zul-
len worden overgenomen. Inderdaad zijn we er in geslaagd 
contact op te nemen met het blad "De Menseneter", waar-
uit we onderstaande prent van een primusaanmakende  neger 
overnemen. 
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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_ 
held 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, 
zelf 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 
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