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individu. hij leunt tegen een 
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inhoud 

vijf 
wat leeft er onder de 
cartoon 
	 ouderen? 

5 bazen aan 't woord 
libertijn- waarLijk lib.? 
libertijn- welk brein? 
libertijn- ieders refrein? 
libertijn- 	- klein? 
libertijn- zat ... lijm? 

huu 
10 jaar n.j.g. 
jouw mening gevraagd 
liberdeliris 
lof der zotheid 
dat is nog geen standpunt 
constructief - 

destructivisme 
onze plaats 	 
agressie en ~derf 
relativiteit - heidenen 
tweezijdige monoloog 
dominee! 
humanienws 

ti 

UN VERS TEITSBIBLIOTHEEK UTRECHT 

iu 
3828 8746 

dit is een beetje een feestnummer 
waarom? 
omdat onze LIPERTIJN 5 jaar oud is 
daarom! 

geen historische uiteenzettingen 
geen waarderende beschouwingen 
geen ''svat waren we toch weer goed" 

wat,dan wel? 

nou,we mogen toch wel.even zeggen 
dat 
we 
41 
5 (-vijf) 
jaar 
bestaan 

we schreven, we tikten, 
we stencilden 

we kregen copie en geen copie 
ik las , jij las ,hij las ,wij lazen.... 
'AZEN WIJ ? 

vijf jaar zwaarwichtige/ 
luchthartige" 

vijf jaar goede/slechte mrtikelen" 
vijf jaar letters/tekeningenA) 
(")doorhalen wat niet  

gewenst,yprdt) 

enfin 
lees maar 
dan zul je wel zien dat dit zo'n 
beetje een feestnummer is. 
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• • 
(felicita e-artikel van een bevriende organisatie) 

Het bericht dat het Humanistisch Verbond onder het motto 
"geen tijd" _Z*1 feestartikel voor de Libertijn heeft _opgeschort 
tot ons tweede lustrum, viel als een bom in de redaetie-r • 
vergadering. Nadat ontsteltenis, vreugde en onthutsing waren 
geweken, heeft deze tijding toch nog onvermoede krachten in het 
redactioneel bestel losgewrikt. 
	 llrij zijn blij dat het H.V. alle tijd dus 

!kennelijk besteedt aan de. vele taken die zij 
heeft te verrichten. Het eerste resultaat 

onze krachtsinspanning is dan ook dat 
ook voor t:tj 	t-wij hier- het H.V. van harte feliciteren met  
de 	 zijn tweede "lustrum: nog vele jaren met een 

de 	
tsteeds groeiende activiteit! . 

In ieder geval kunnen wij nu-eens lekker 
Libertijn W' 

	

	deze 02engevallen pagina  zlf.vorkladden  
met onze luisterrijke nonsens, die iedereen 

1  toch maar leest om te weten wat er staat. 
4 Z:-.:: 

 .----- vanzelfsprekend zullen wij nooit de origi_ 
(- 

	

\k 	I 	
nele wauwel-toon kunnen treffen, maar we 

-(i-liZ5-› 	
van 

mogen toch wel eens ons best doen? liet 
alsmaar plaatsen .van de nonsens-meningen 

anderen begint ons te vervelen; maar  

// we moeten wel, want wij zijn echte, 

	

i
....2~-...,-- 	 nisten. Heel andere kerels  zijn wij trIl ;.v.  

6/ 	afe  -  , nee (ja mier?) wij noemen.geen 

zijn. Beter, meer van zoals echte humanisten zijn. Op 
namen. Neen, wij zijn blij  dat wij heel  

zenden wij onze leefregels gaarne toe. Voorlopig doen jullie het 
maar met dit extra dikke nummer (alhoaiel grotendeels door 
anderen geschreven). 

am misverstand te  voorkomen: de titel boven dit stukje is 
wat misleidend. Maar hij stond er nu eenmaal, en  we  vonden'het 
zo 'n aardig zinnetje. 	

, 	 de redactie. 	- 

Eik) i 
• . 

, 'r 1 	-~-7 
-..- 

in de' kou maakt de kachel aan
J 	 

met 5 jaargangen Lib. -- 9 _ 

huisvrouw 



jubileumjaar: 10 jaar humanistisch verbond 
5 jaar libertijn 

7C-2_1 
L0 )0 ) 

Q 
 

ij  

( 	
, 

\i/ 
_t 

het HS.: "en dat je in de komende jaren eindelijk 'es wat 
dikker mag worden 	 

de Libertijn: 	en dat jij in de komende jaren eindelijk' 
:,os wat beter in je kleren mag komen te zitten !" •• 	• 
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ZO N BEETJE 
EEN FEESTNUMMER 

Omdat dit zeihbeetje een feestnummer moet worden, Ibbbenwe 
gemeend dat 	alle vier de oud-hoofdredacteuren, respectie-
velijk -redactiesecretarissen (plus de gne die nog in actieve 
dienst is) , maar eens in hun pen meesten k1inin n.  We hebben hen 
toen een briefje geschreven, waarin we een verplicht onder-
werp voor een artikel opgaven. Daar we ze alle vijf in 
vertrouwen hebben gezegd dat er nu eens eindelijk één goed 
stukje in de Libertijn moest komen, kregen we de copy prach-
tig op tijd binnen. Een fraai resultaat. Henk Gijsbers heeft 
ze nog even naar het leven uitgetekend,om de geheugens van 
de lezers op te frissen. Eveneens een fraai resultaat. 
Enfin, zie zelf maar eens. 

Van de tegenwoordige redactie 
van de "Libertijn" krijg je als 
eerste hoofdredacteur van het blad 
de vraag voorgelegd: Was "De  
Libertijn" waarlijk libertijn? Nu kun  
je twee dingen doen. Je kunt diep-
zinnig gaan filosoferen over het 
begrip "libertijn" en dan hieraan 
gaan toetsen de artikelen in deze 
vijf jaren verschenen. Je kunt ohk 
-- en dat heb ik gedaan -- de 
nummers van de "Libertijn" weer 
eens doorbladeren en dan proberèn 
je mening te vormen. Uiteraad» 
maak je het jezelf in dit geval 
iets gemakkelijker. 

Welke inhoud stond ons voor 
ogen, toen wij -- het toenmalige 
H.J.G.-hoofdbestuur en de toen-
malige redactie -- in februari 
1951 met het eerste nummer van 
"De Libertijn" in zee konden gaan? 
Die voorgenomen inhoud was lang 
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niet mis: "alles wat jonge 11~1-listen kan interesseren" "Het 
opnemen van artikelen van principiele aard zal niet worden 
geschuwd.... Vooral dus artikelen van levensbeschouwelijke 
aard...." Al` zeer belangrijk werd ook gezien het beterderen en 
onderhouden van het kontakt tussen de plaatselijke gemeen-schappen. 
Bovendien zouden artikelen over de verschillende vormen van 
kulturele arbeid worden opgenomen. 

De naam "De Libertijn" werd gekozen, ondanks het feit, dat 
deze naam slechts een dóél van onze humanistische levensbe-
schouwing tot uitdrukking brengt: het vrije denken; maar dan ook 
een belangrijk deel! In een gestencilde "Mededeling" Vóór het 
uitkomen van het eerste nummer werd hieraan nog toegevoegd, dat 
ook eventuele "ketters;"r- Ideeën;uiteraard naar voren zouden 
mogen komen; "wij moeten waken -voor verstarring!". 	• 

Nu mag ik wel zeggen, dat mijns inziens..7-- en hierbij werd 
mijn mening nogmaals bevestigd bij het doorlezen van de oude 
nummers -- al deze vijf jaren er een, ik mag wel zeggen verwoede 
strijd is geweest. 	Strijd tussen de opeenvolgende redal-ties, 
i.c. de hoofdredaktenren (resp. redaktiesekretarissen) enerzijds 
om 'Be Libertijn" tot een spreekbuis te- maken van het vrije den-
ken, en de hoofdbesturen van de H.J.G. anderzijds, die in het 
algemeen Wars waren van "ketterse ideeën" en-liever aan de 

:leiband wensten te lopen -i-an het "officiële hilmálisme", lees: 
de denkbeelden van de-leiders van het Humanistisch Verbond. 
Het is toch wel tekenend, dat alle opeenvolgende hoofdredakten-
ren meer of minder spektakálair wegens hun redaktioneel beleid 
door andere werden -vervangen! 

-En:.als ik dan de vijf ,jaargangen doorblader, .dan moet ik 
zeggén,'dat'Ondanks tegenwerking de "Libertijn" zijn - trotse naam 
tóch. heekt - hooggehouden. Vanzelfsprekend zijn er naast hoogte-
pUnien'Obk - inzinkingen geweest, die echter bijna steeds• over-
wonnen:Zijn. Ik heb-nooit goed kunnen zetten, dat de ondertitel 
"maandblad voor. buitenkerkelijke jongeren" veranderd werd in 
,"maandblad voor jongeren".. Mocht er niet gezegd worden, dat wij 
buitenkerkelijk zijn? 

,Wat'de afwisseling van inhoud van ons blad betreft: het ie 
nu eenmaal verbazend moeilijk om alle facetten van de H.J.G. en 
het humanistisch- denken de hun toekomende plaats in het geheel 
te geven, 'Vooral ook omdat de "Libertijn" een aantal taken heeft, 
wcarVan de verwezenlijking van het één ten koste'Van het andere 
moet gaan:.  representatief-orgaan en diskussieblad, "kultureel 
tijdschrift" en kontaktorgaan, voorlichtingsorgaan en medede-
lingenblad  ' • 
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Misschien werd 	van mij ce~ aa.7:.dig stukje verwach van 
" die Libertijn, die het toch maar zo goed heeft gedaan!". 
Misschien is dit artikeltje dan ook wel den beetje 
"ketters" in het blijde spreekkoor van het eerste lustrum. 
Maar ondanks dit draag ik da "Libertijn" geen kwaad hart 
toe. Integendeel! Tk wil niets liever.dan::dat enze ,"Liber-
tijn" ook in de toekomst zijn naaM.waardik . zal blijken te -zijn. 
En ik hoop; dat -de tegenwoordige redaktie'en toekdmotige 
redakties zich niet zullen laten intimideren door. voor-
standers van een. slap kcapromiS. ,..doch het motto zullen: 
blijven voeren, dat ik in het eerste - nammet'veorop stelde: 
Impavidi progrediamar! Laten wij onverschrokken voorwaarts 
gaan! 

   

- Karel Hoymans, ‹Haarlem),. 

.... ,, 

.(/ 

Allereerst proficiat,„Liber-
tijn, met je vijfde verjaardag. 
Ik moet zeggen: je bent gegroeid 
in die vijf. jaar, -Van- twaalf blote 
bladzijden in,februari 1951 tot 

‘ 	maar liefs-  twintig paginA!s-Met 
. 	) 	e,,n kleurig jasje at,n nu. 	• . 

Het past wel niet om op een 
Verjaardag critiek apAe . jarige 
uit te oefenen,Amar ja.,-wat wil 
je als je bovenstaande . vraag te. 

,/

beantwoorden krijgt. Want, Liber-
tijn, heb je je in de afgelopen 
tijd niet een beetje veel..tot dé 
"massa" gericht? Tot de H.J.G.-
massa bedoel ik natuurlijk, die 
per definitie gelukkig nu een-
maal zoveel hoger staat dan die 
andere massa 	 - of niet 
soms? Ben . je niet teveel uitge-
gaan van het " elck-wat-wils" 
principe? Heb je niet teveel 

r  geprobeord . já to richten op dat 
wet de H.J.G.-leden wilden: Dit 

wil zeggen Op niets?. 
- 6. - 



"Ach ja, dnt wel natuurlijk:';; hoor ik je al zeggen, " maar..." 
en dan volgt die hele waslijst die elke oud-hoofdredacteur cd 
-redactiesecretaris na een jaar zwoegen zo vlot kan opspuiten: 
geen geld, geen mensen, geen tijd, geen copy, enz. enz. ; "geen 
richting" zeggen we alleen als we het over onze voorgangers of' 
opvolgers hebben. 

We hebben - en dat geldt voor de meeste Libertijn-redacties 
- te veel "voor ieders brein' willen schrijven en publiceren. 
Het rekening houden met -de belangstelling en het bevattings-
vermogen van alle H.J.G.-leden is eau loffelijk streven. Het 
kan als richtsnoer dienen bij de taal die we gebruiken en de 
keuze van de artikelen, maar pas_op: " Jede Konsequenz flirt 
zum Teufel". De Libertijn is geen gezelligheidsblad voor de 
leden; daar hebben we er al genoeg. van: Eibelle, Elsevier,  
Panorama, Okido, de Lach - enfin, zie de kiosken maar. De 
Libertijn, clize Libertijn echter draagt als onderkop "maandblad 
van de humanistische jongeren gemeenschap".en moet dus 	 

0, daar was ik toch bijna gaan preken en dat mag niet meer 
van Jim. Daarom wens ik de Libertijn voor de komende vijf jaar 
eenvoudig toe: een standpunt! (met een kleine látter, zetter!) 
De kop van mijn eerste artikel in Jaargang 1, no. 1, nu vijf 
jaar geleden, luidde: "Credo (Tula rationabile" (ik geloof, 
omdat het redelijk is). Nu zeg ik: Ik geloer in jou, Libertijn 
en ik hoop over vijf jaar, als,gepensionneerd H.J.G.-lid te 
zien, dat dat geloof redelijk is geweest. 

JEE. (Jan Homburger - Amsterdam) 
;5»  4.,,/ 

• 

• _s 	r 
5 	 4C2- 

De Libertijnredactie verzocht mij een antwoord te formuleren 
op bovenstaande vraag. 

Deze vraag aan ha) stellen is haar tevens beantwoorden: 
NEEN.En waarom dan niet? 

Men is redacteur of men is dit niet. Als men met overtuiging 
probeert redacteur te zijn, dan veelt men dat DE Libertijn een 
instelling - is, die een eigen geluid laat horen,•  en die gezag 
kan hebben. Vn journal, eest un monsieur. De Libertijn heeft 
geen'bestaansrecht,.wanneer zij maandelijks velgezwoegc1moet 
worden met stukjes, verkregen onder het motto; "Lieve Mientje, 
toe, schrijf jij nu ook eens wat, je kan het best 	"  Op_ deze 
manien.meet geen aandrang uitgeoefend worden. De Libertijn moet 
daarentegen, door de positie die zij inneemt, door de mening 
die zij vertolkt, de schrijvers aantrekken. Man moet zich als 
het ware "geroepen" voelen iets te gaan schrijven. En ook van 
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hetzelfde geestesklimaat zijn. 
Want de mening van de Libertijn is, 
de mening van de redactie. Haar 
mening moet tot uitdrukking komen, 
want een meningloos blad of een 
blad—voor—allen heeft geen bestaans—
recht. 

Gesteld dat er een dynamische 
redactie aan het werk is, dan heeft 
dit twee gevolgen: 
— ellenlange verhalen en taaie 

beschouwingen dienen geweigerd te 
worden (ook wanneer ze van de 
hand van da voorzitter zijn), om—  
dat ze sfeerbedervend werken in 
het blad; 

— ingezonden brieven en critische 
stukken van h.j.g.—ers met een 
andere mening dan die van de 
redactie kunnen geplaatst worden, 
voorzover men binnen de perken van 
het welvoeglijke blijft, men zich 
niet teveel op zijpaden begeeft, en 
de aanvallen niet (al) te persoon—
lijk worden.Voorwaarde bij plaatsing 
is evenwel, dat de redactie 
commentaar geeft. Laat de redactie 
dit na, dan weet dit of verwar—
rend voor de lezers of schept ze 
de indruk gecapituleerd te zijn 
voor de tegenmening. 
Te allen tijde moet de redactie 

haar oordeel durven geven. Let wel: 
de redactie geeft hier slechts haar 
eigen oordeel mee, zij kan nooit 

spreken namens de 11:JvG.—als—geheel. 
Ik zou deze 1  min mening, willen eindigen met een aforisme , 

van Greshoff (Deel 2 Verz.W.): "Als oprecht democraat eer—
biedig ik iedere mening: het is immers mijn buurmens goed recht 
om altijd ongelijk te hebben.". 

LIBERTIJN: veel succes! 

8 — 

ffilliam Hartman (Rotterdam) 

r 

ï 



" I* 

.4r 

1. 

	
f,,&/*7 j: 

Helaas meen ik te moeten concluderen, dat het enthousiasme 
voor de Libertijn voortdurend te gering is geweest. Het 'blad 
.schijnt teveel beschouwd te worden als het orgaan waarvan enige 
merkwaardige lieden (de zgn. redactie) zich bedienen om parti-
culiere meningen den volke kond te doen. Te weinig heeft men 
beseft, dat de Libertijn een " discussie-orgaan" is, dat voor 
iedereen openstaat, en waarin 
ieder lid de problemen die hem 
beroeren, kan beschrijven. De 
redactie is er dan 'om te zorgen 
dat er een zekere lijn (die be-
ruchte!) in het blad, komt, en 
blijft. 

Voor het uitkomen vin een nummer 
van de Libertijn werd mij meestal de., 
vraag gesteld: "wanneer komt-ie?". 
Was hij er eindelijk, dan hoorde ik 
wel critiek als "maar Sallie hadden 
toch over dit . of dat moeten 
chrijven!". Daarbij werd uit het 

oog verloren dat redactieleden 
evenals  iedere mens - een bepaald 
interessengebied, waarin zij werke- 	r 	 -.„ , -;_:.-. ._- 7‘ .... ',...„  lijk thuis zijn, hebben, en niet / iP zonder meer over alles en nog wat I  / 

"v,. 	
7-=/"." \ 

.1 1.•/.. 

kunnen schrijven ( om te voldoen 	 \ 

Trouwens, hot lijkt mij principieel 
fout om de Libertijn zuiver als een 

en tevens gefundeerde inhoud). 

spreekbuis -van het hoofdbestuur -Le 	 11..1,7ITir (..-..-----;1 

	

JIJ' 	'Ll47-  
aan di wens van een govarièerde 

beschouwen. Door het gebrek aan  
3( medewerking heeft het er af en toe. 	 Y 

wel eens op geleken. 	 ----J 
 

Onder de lezers van de Libertijn 
zijn er zeker velen, die een gefun- 

dat in een artikel kunnen samewr 	 --'-.---.\?>\._,»\̀ ( 
vatten. Het is voor de redactie- 
secretaris een ondankbare taak, 	(4-(.4 {\`‘,4se,S 
wanneer hij en zijn mede-redactie- 

belangrijke - problemen hebben, en 
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leden steeds zelf het blad moeten vullen en dan achteraf 
horen dat de inhoud lang niet je-dát was. Daarom zou ik 
alle leden nog eens willen opwekken: schrijf eens een arti-
kel, of tracht het althans eens! En wees niet kwaad, wanneer 
het niet direct, of helemaal niet opgenomen wordt. (De 
Libertijn is tenslotte nog geeri Elsevier - en op dht blad is 
zelfs zo nu en dan iets aan te merken!!)- - De'll.J.G. heeft 
bijna 500 16den, die minstens het tweede vijftal jaargangen 
kunnen vullen! 
	  Hans Mozes (Amsterdam) 

.„ 	 2 
,, . 	.„.,,,g..,.... .,,,... ,,,,, 

‘. ,e, 	i,i,---2, , «,..., ',-,  É,.-.2", ,,, 
S,7 "Er zit geen lijn in de Libertijn" is een 

vaak geuite - vage - kweet. Het•  probleem is 
echter niet "één lijn of geen . lijn", maarr"welke 
lijn?". Of er een lijn-  in de Libertijn is geweest 

,gedurende de afgelopen vijf jaar,Aiangt er van 
af - of de verschillende redacties een beleid 
hebben gevoerd. Dit nu is mijns inziens niet 
aan twijfel onderhevig. 

Ontegenzeggelijk waren - het vijf meer of 
minder verschillende lijnen: iedere redactie 
had haar eigen opvattingen. over het te voeren 
beleid, zoals ook de huidige redactie die 

/ 1 	
heeft! Deze redactie, die dus tot de a.s. 

/ Algemene Vergadering in maart de Libertijn nog 
redigeert, heeft de artikelen in de Libertijn, 
die persoonlijke meningen weergaven, niet van 
een praedicaat "wel/niet goedgekeurd als DE 

! \.. humanistische mening" willen voorzien, omdat 
zij meent dat privé-meningen bijna altijd niet 
DE, maar -PEN  humanistische opvatting weergeven. 

Binnen het humanisme is, uitgaande van 
dezelfde grondbeginselen, een grote verschei- 
denheid van meningen over de praktijk, - dat is 
onze levenshouding, mogelijk. Dit is een 
typisch kenmerk van het humanisme, dat van de 
mens eist zblf zijn opvattingen steeds weer op 
hun redelijkheid te onderzoeken, in plaats van 
ze op gezag van anderen klakkeloos te aan-
vaarden. 

Trouwens, als er werkelijk over Ieder 
- 10.- 



probleem DE (enig ware) humanistische opvatting.. zou bestaan, 
zou de redactie de binnengekomen artikelen niet- op hun huma-
nistische_ juistheid hoeven te beoordelen: dan zouden de 
schrijvers (humanist of niet) dit zelf kunnen beoordelen aan 
de hand van het dan noodzakelijke hufflanistische wetboek. 
Of zijn er H.J.G.-ers 'die menen dat zij dit bij voorkeur dienen 
te beoordelen, omdat ze zich het recht aanmatigen, Zichzelf 
als betere humanisten dan de andere H.J.G.-ers'te zien? 

De huidige redactie ziet dan ook als haar voornaamste..  
taak: 	 • 

te beoordelen ,of de schrijvers een. duidelijk verbandleggen 
-bissen hun levensbeschouwing-(de.hamanistische uiteraard) en 
de door hen gewenste praktische levenshouding, omdat zij (privé) 
deze'levenshouding-als een redelijke gevolg. van hun-levensbe- 
-Siehouwing zien; ," 	 • 

te zorgen .voor artikelen over 'onderwerpen die. in de. H.J.G. 
actueel zijn,..door zo nodig bepaalde H.J.G:-,ers te vragen over 
een bepaald onderwerp Inin mening te geven,..liever -dan als 
redactie-te reageren, juist:omdat de lening van de redactie met 
een zekér-gezag geponeerd wordt.( zoals'WilliamHartman terecht 
schrijft); - 	 • 
- zo nodii"natuurlijk ook-  artikelen over de interne gang van 
zaken in de H.J.G. te plaatsen.  -- 
Door deze 'lijn in haar redaCtiebeleid te volgen, kan* eeirrédactie 
Verstarring in de inhoud van .de Libertijn voorkomen, en kan zij 
zoveel mogelijk de persvrijheid in de H.J.G. 'bevorderen; daarom 
ook is. de redactie.geen verantwoording verschuldigd aan het 
heofdbestuur,.voor, 	het geval een hoOfdbestuur "ketterse" ideei;i1 
zou- willen weren uit de Libertijn (zie ook - het artikel van Karel 
.Heymans over de oorspronkelijke opzet van de Libertijn).'Bovendien 
krijgen bij een dergelijk redactiebeleid de buitenstaanders pas • 
werkelijk een - beeld van wat "er leeft onder de jongeren".' Tevens 
geeft een gefundeerde onderlinge kritiek een- beeld van de 
interne kracht van een organisatie! 	• 

.. :Welke lijn dus. in de Libertijn? Dat hangt dus af van de op-
vattingen van de, Algemene Vergadering en van de redactie:. 

Zat er ben lijn in de Libertijn? Ja. En natuurlijk waren'. er in 
ieder,Van de afgelopen vijf jaren wel H.J.G..-.ers, die het met 't 
gevoerde.beleid niet eens waren.- En dat is gezond! 
• Bas Mánniksmw(Haerlem). 

)4".•-• -1 ik 
z6 boeiend is de Libertijn! 
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I.E 	S 

Omdat de Nederlandse Jeugd Gemeenschap, N.J.G.,10 jaar 
bestaat, heeft ze een groot qpngreilgehouden in Amsterdam, 
waar veel mooie woorden zijn gesproken. De H.J.G. heeft nu een 
prachtige brochure ontvangen, "10 jaar N.J.G.", ook vol mooie 
woorden. Allemaal woorden van heren op een leeftijd, dat een 
gewoon mens hen niet meer tot de jeugd rekent. Op de mooie 	• 
foto's ook allemaal dames en heren. "Zelfgekozmn afgevaardigden 
van de aangesloten jeugdorganisaties" zegt de N.J.G. Formeel 
organisatorisch gezien is dit misschien juist, maar ik betwijfel 
of de nederlandse jeugd deze dames en heren eigenlijk wel kent, 
en weet wat ze precies zeggen, willen en doen. Waarom waren de 

1  
jongens en meisjes zelf vrijwel niet te vinden op het jubileulD- 
congres? 	 . 

De r.k. Mgr. Dr.A.C.Ramselaar schrijft in de jubileumbrochure 
ever de waarde van het gemeenschappelijke gesprek en werk. 
MAr was het dan toevallig alleen in Haarlem, dat de katholieke 
jongeren zich op last van de r.k. geestelijkheid moesten terug-
trekken uit gemeenschappelijke werkzaamheden? En is het dan 
toevallig alleen in Haarlem dat veel N.J.G.-geld, bestemd voor 
gemeenschappelijk gebruik, tingebruiki bleef liggen, omdat aller-
lei initiatieven werden afgestemd door de katholieken? 

Waarom wordt in deze jubileumbrochure geprobeerd met al die 
mooie woorden de werkelijkheid te maskeren? Want wie z'n oor te 
luisteren legt hoort heel andere geluiden. Waarom worden de 
problemen niet gesteld zoals ze zijn? Is het soms niet zo, dat 
er door ons - zuilensysteem een machtstrijd aan de gang is, ook 
in de N.J.G.? Dat het politieke spel zich ook van de N.J.G. 
probeert meester te maken? Is het soms niet zo, dat veel 
rapporten, resultaten van onderzoekingen en besprekingen, in 
de kast verdwijnen, omdat de "samenwerking" zo goed is? Is het 
soms niet zo, dat er aan "de goede vriendschap, die de sfeer 
op het N.J.G.-secretariaat kenmerkt", wel eens wat ontbrak, 
ook in-het afgelopen jaar? Is het soms niet zo, dat het er in 
de N.J.G. ten onrechte voornamelijk om gaat hoe men de 
geldpot zal verdélen? 

-12- 



Inderdaad -wordt in deze brochure terecht opgemerkt, dat het., 
resultaat van 10 jaar N.J.G. niet meetbaar is in grafische 
vroor_ stellingen en statistieken. Maar we hadden na 10 jaar toch 
wel Iets van resultaten willen horen. In plaats daarvan vinden 
we in deze brochure echter verslagen van een stadionspel, een 
massale samenzang, koninklijke redevoeringen, en voedselhulp 

2 een India. Of zijn deze "hoogtepunten in 10 jw .r N.J.G." soms de 
belangrijkste resultaten, die beschreven kunnen worden? 

Er zijn scheppen geld uitgegeven aan congressen en vergade=, 
ringen, aan salarissen van functionarissen en aan nieuwjaars—
wensen. Ook mensen die deze bedragen kennen, vragen zich, 
evenals ik hier, af 2 of Jantje en narietje in de nauwe straatjes 
-wan onze grote steden hier nu zo erg veel baat bij hebben gehad. 
Is het aantal speelterreinen in onze grote steden er iets door 
toegenomen? En het aantal elmbhuizen'en redelijk betaalde 

/jeugdleiders? Wat is er nu eigenlijk gedaan met het rapport 
"maatschappelijke verwildering der jeugd", uitgegeven in 1952? 
De regering heeft een schep geld uitgegeven veer dit onderzoek. 
Is er iets gedaan om b.v. de, ontstellende toestanden op sexueel 
gebied, die zo duidelijk uit dit rapport blijken, te verbeteren? 

Moeten we het zien als een typerend bewijs van de zwakheid 
van de N.J.G. dat al deze vragen niet eens aangestipt worden in 
deze jubileumbrochure? 

In de brochure wordt een beroep gedaan op de jongeren, die 
zelf nieuwe vormen willen zoeken. Van het meedoen van de.jeugd 
Lal het voortbestaan van de N.J.G. afhangen, wordt gezegd. 

'1re vragen ons echter af of die 
jongeren zin hebben in het door de N.J.G. voorgestelde gesprek 
tet de dames en heren van de N.J.G. We vragen ons dan ook af, 
er er door de dames en heren, die een zo- oncritische brochure 
de wereld insturen, wel geluisterd zal. worden. 

De H.J.G. kan een woordje meespreken, omdat ree via het 
Humanistisch Verbond en via de Moderne Jeugd Raad. (M.J.R.) 
aangesloten is bij de N.J.G. De daarmee opgedane ervaringen zijn 
echter teleurstellend. Toon en inhoud van de jubileumbrochure 
zijn wéér teleurstellend. Welke houding moet de H.J.G. in de 
toekomst aa4hemen tegenover M.J.R. en N.J.G.? 

Dick de Vries (Amsterdam). 

  

05, 	b 	 doe met Vim uw voordeel 

/lik 	 ... 	 en met de Libertijn 	 
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JOUW MENING GEVRAAL7D_._. 
Dat de HJG.-Haarlem meent zich als groep principieel uit te 

moeten spreken is natuurlijk haar goed recht - en gelukkig ben 
ik geen lid van Haarlem, want ik zou roet in het eten hebben 
gegooid door me-er principieel tegen te verklaren. 

Wat ik echter, zelfs na lezing van het artikeltje in 
"Standpunt" nr. 2 betreffende de "zeer verhelderend gewerkt 
hebbende" bijeenkomst over deze kwestie met het BB (a, 
roerende, nietszeggende slotzin over het uitein:lelijk brocdJ2-
lijk een café inschuiven; dat had men toch ook kunnen d-en al 
waren de meningen niet nader tot elkaar gekomen), no .; steeds 
niet begrijp,is, waarom hiervoor een apart blaadje moest _ 
worden uitgegeven. 

Juist omdat deze artikelen bestemd zijn voor de A.V. is het 
toch zwel een eerste vereiste dat elk lid deze ter Iczing 
krijgt.. Hoe kunnen de leden nu op ire--"Sa-énvergaderirgen in de 
afdelingen, waar de stukken van de A.V. ter sprake komen, een 
oordeel geven, terwijl + 2/3 van hen "Standpunt" niet ontvangt 
en de artikelen dus ook niet gelezen heeft? 

En als men veel, misschien wel zeer veel, plaatsruimte in 
de "Libertijn" nodig had om een goed algemeen beeld te kunnen 
geven van de Haarlemse "standpunten", dan zou' er toch wel, 
neem ik aan, :'.21 overleg net het HB en de redactie van de 
"Iábertijn", een weg te vinden zijn geweest om deze zaak te 
regelen, b.v. door een heel nimmer  van de "Libertijn" hieraan 
te wijden of door een dubbel-nummer uit te geven. 

Zou het misschien nietienigszins begrijpelijk zijn, als - én 
door de verklaring van Neily Noort, Arthur en Rudolf de Jong 
in de "Libertijn" van oktober 1955; hn door de verklaring van 
BELJ Monniksma, met onderschrift, in "Standpunt" nr. 2; én 
door het uitgeven van "Standpunt" naast de "Libertijn" - de 
leden elders een lichte neiging niet geheel zouden kunnen 
onderdrukken, zich af te vragen of de praktijk van de theorie 
der verdraagzaamheid bij dit alles niet wat uit het oog 
verloren is? 

Clari Passchier (Den Haag) 

14
1
/ 
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vlieg er eens uit 

x mrt de Libertijn ! 
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Elke maand wordt herboren in het ochtendgloren 
met e.mi zucht, uit- een vloek en een wee-
moedig 

 
gepèny 'ei's de hospita's slapen: 

de .vrucht van ons brein 
de Libertijn 

maandblad van de H.J.G. 

"-.n~rim-r  
Vijf jaren :gingen 

redacties 
te moegeschreven 
doorgedraaid cL--_nl 
opgevouwen 
vertikt en in hun koffie verstikt 
om op de A.V. nog-terug te jouwen.  

Menig stukjesschrijver verteerde met zijn ijver, 
als het blaadje in de kachel verdween: 
de Libertijn.isgemeenzaam wie even eenzaam/ 
en onregelmatig  verscheen. 

hun gangen 

Juichén 	 Henen 
ter. Jubelionen 

Looft 
de 	stam-pa's  dit 	blad 

Karel Hey- 
. . mans als hij .. 

     

 

(0 

( 

(ten geleide 
zie ommezijde 

red.) 
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1953 

 

was geen hoofd genaamd redacteur: 
"Impavidi progrediamr" 
commandeert hij: onverschrokken 
-woorwaa.rts getrokken: 
"Je maintiendrai". 
En op wat.Heg zee 
hebben Jan, Karel, Tim, 	 c 	J '  
Henk, Will en Wim 
hun sokken uitgetrokken 
om voor het hnmanistisch woord te knokken 

  

  

  

  

  

    

    

     

1952 

De tweede hoofdman 
Homburger, Jan, 
was in het geheel 
niet minder principieel: 
geen noester en forser 
beginselenvorser: 
we aten als breod met haring ' 
broodjes beginselverklaring "':y 
en spoelden hapjes derde vrek. 'frT- 
met wat optimisme weg. 	 ". 
Opeens heeft ons het gevoel b6-kropen 
dat de H.J.G.op dood spoor 'ras gelopen: 
"Levenshouding, discussiëren, of' 

gezelligheid kent geen tijd?" 
Wie schafte raad? 

 

En inderdaad 
ook Wimpie,Hansje,Henk)en Vrin 
zagen de toestand donker in: 

Onr goed old William "f or ever" 
.ms 'n hard man, 
in hart en lever. 
Met 3nmag, Cees en Henk becritiseerde hij 
de mens in de moderne. maatschappij: 

.•  —16 — 
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in /955 	 

voerden Bas, Erik, Egbert, Cor en 
de Libertijn.staf al wat beter: 
de Libertijn \7 \-7 

V  \-
7 47) 

mag er zijn.. .00(5 0  0  
Maar de betweter 
zegt: 't Kan nog beter! 
al kijkt een enkele principieel 
bij het lezen •-we I wat scheel: 

Libertijn, verwacht een andere heer. 
Maar bedenk steeds weer: 

-s-- verhef je stem, laat je niet kisten, 
blijf een libert ij n onder de 

\\ 
	

`
humanisten! 

- 1-1 - Fries de Vries (Hilversum) 
HENK (2YS•PveR, 

de "Trijheid""waarin wij leven, 
de bewapening, doel van het leven! 
TUssen H.B. en redactie 
ontstond enigeaCtie: 
maar was •  een spelletje kaart 
de Hoogste Troef wel warrrd? 
Schoppen was troef! 
En het eind. heel:droef,. nou droef: 
.handje, schouderklopje 	 

ri  

1954 	••• 

Aan het jaar van Hans Mozes, Yong en de 
twee Henken 

zullen we niet veel aandacht schenken: 
bij velen verhuisde de krant: 
regelrecht naar: de prullemand. (ö JA ) 
Toch zij men voer. Hans clement 
bijna alleen deed hij 't werk, d'arme. vent! 
"Bemoei je er niet mee" , Br,nnik, eendjes 

foppen 	 
in dit jaar van 

it proppen. 
niemand deed iets anders 



stichtinfx D E- A R " 
Humaniïisch vacantie- en conferentiecentrum 
Belvé4relaan 14, Nunspéet.-Tel. K.3412-2404 

Vele H.J.G.-ers zijn nog nooit-in ". De Ark " 
geweest, sommigen weten van het bestaan vaneen 
eigen vacantie- en conferentieoord niet eens:af! 

Toch zijn zij minstens ovedfrelkom- als 
gast dan ook, in de vficantié, 'net Baas-, 
Pinkster-, Eerstkampen .  "Of- H.J.G.-weekends, 
individueel en groepsgewijs. 

De Ark ligt midden in de bossen en 
gemakkelijR;bereibaar: 

dat de H.J.G. van dit huis profitere ! 
1 

2.• 

Het nieuwe jaar wordt ingezongen door een veelstemmig koor 
dat a capella de lof der onvolprezen zotheid bezingt. 
Een fraaie solopartij geeft het Limburgs Dagblad op 30 december 
voor ons weg. Het gaat over de K.V.P. te Kerkrade. Ziehier een 
greep uit de partituur:. "Dan zijn er propagandaclubs en tot 
slot nog knokploegen (voor de jeugd beneden 17 jaar), die ll  
ingeschakeld worden bij verspreiding van propagandamhteriaal- • 
Bravo! bravo! 

In de vergadering van de Generale Synode der Hervormde 
Kerk werd een zangerig realtatiefje ten gehore gebracht door 
de afgevaardigde van Gouda. De tekst, die geïnspireerd is 0P 
het debat over vrouwelijke dominees en kerkerandsleden, ver-
meldt met prijzenswaardig samengevatte zotternij dat in de 
bijbel te lezen staat dat de man de heerschappij over de vrouw 
zal hebben! Ziedaar taal naar mijn hart vrienden! 

Een nieuwe ibtheids-song wordt &vei- het voetlicht geworpen 
te Haarlem, N.H., (nee, nee, geen H.J.G.-bericht). Daar hebben 
de zotten thans een eigen hogeschool opgericht. Neoreliáj.e,  

-18- 



en usyohoeurintologie wordt hier door mijn geestverwanten 
g-z.:doceerd•(ook lebriftelijk). Er is een profeet, er is cel) 
heilsleer, en vele nieuwbakken academici hebben deze tophit • 
der zotheid met fortissimo-geluiden de - wereld ingezondr71. ectm 
laude. Bis. 

Na dit liefelijke geluid zou ik eigenlijk direct moeten 
eindigen, doch het publiek dwingt door-hardhandig applaus om 

-boegift. Vooruit, daar gaat ie dan. Een duet, gezongen - 
&oer het bestuur vau het Humanistisch.Verbond en door ho r.k. 
blad "De Nieuwe Eeuw"! Onderwerp: het aantal buitenkerkelijken 
in Nederland. Solist dr.J.P.van Praag zin in een intervienv 
met de pers aldus: "zeventien procent van het Nederlandse volk 
oftewel 1,7 millioen zielen". (Het woord "zielen" 15a al een 
tassenapplausje Waard,) Maar luistert verder vrienden. Solist, 
redacteur De Nieuwe Eeuw, zingt aldus: "De jezste onderzoe-' 
kingen hebben wel met vrij grote zekerheid aangetoccad, dat de 
feitelijke onke-.ekelijkheid boven de 50 pct. ligt". Bravo, bravo, 
bravissimo. Ik zeu er graag een trio van maken door de, r.k. 
kamerleden hun deuntje te laten meezingen over het geestelijk 
werk onder dat kleine aantal heidenen in onze christelijke 
natie, maar de ruimte is me ontzegd daartoe, Dit was dus het 
laatste zangnummer. Met een gedempt hoeraatje op de zotheid 
neem ik afscheid. 

BELANGRIJK! 

Het administratie-adres van de Libertijn is: 
0. Klein, Noorderweg 178, Hilversum. 
Stuur daarheen alle adreswijZigingen, opgaven van nieuwe 
abonnementen, klachten_over niet ontvangen nummers. 

Abonnementsgelden (f 2.-- per jaar) overmaken op postgiro-
rekening 584802 t.n.v. penningmeester Humanistische Jongeren 
Gemeenschap te Beverwijk. 	. 

Copy inzenden aan de redactie-secretaris: 
Bas Munniksma, Noorder Tuindorplaan 64, Overveen. 

neem -voor het naar bed gaan een Libertijn (mee 
-.I9- 



fj11 IS NOG GEEN STANDPUNT I 
In oude spelling (tenzij de Libertijn"zetter" deze gaat 

moderniseren, want die Humanisten zijn toch oh, zo Modern...) 
zou ik enige gewaarwordingen willen spuien naar aanleiding 
van "Standpunt", door nijvere Haarlemse handen uitgegeven als 
contra-Libertijn. 
Toen ik, als HJGer in ruste, het eerste nummer in December 
jl. ontving, kreeg ik aanvankelijk een-prettige gewaarwording: 
er pruttelde weer iets in de HJG-brei. Er werd = voor de 
zoveelste keer - weer reveille geblazen. Echter: de muzikan-
ten zijn overbekend en volledig ingestudeerd op het Leitmotiv: 
"BIAVEL" (of voluit: BLaadjes en VErenigingetjes Leiden). 

Zij willen als maar BLAVEL spelen. En als ze succes hebben 
op de A.V., dan blavelen ze er het volgende verenigingsjaar 
weer lustig op los: in de HJG, in de Libertijn. 

Ik weet het maar al te goed, want ik heb jarenlang 
enthousiast meegespeeld in dezelfde Harmonie. Met Will, 
Karel, Cor, Jan, Hans, Ron, Rudolf, enfin,. noem maar op. Het 
klinkt als een "mea culpa", maar ik overdrijf beslist niet, 
als ik stel, dat ik van harte meegeblaveld heb. De pech was 
alleen: ik zat meestal een toontje te hoog, dan geredeneerd 
vanuit HJG-standpunt. De Harmonie-gemeenschap werd verl-
stoord, en op A.V.'s zelfs gestoord; met resoluties,bijv.: 
wie had nu kunnen hopen dat een A.V. van HJGers tot een 
begin van meningsvorming zou kunnen kernen. Dat zou toch al 
te dol worden! Tot iets besluiten, neen zeg, dat gaat niet, 
dat is niet democratisch meer! 

Om de zaken weer ernstig te nemen: in de Libertijn van de 
laatste maanden trad te weinig de meningsuiting naar voren. 
"Standpunt" leek even anders, maar de lezer ervan werd al 
spoedig ontnuchterd. Het heet nl. hierin: "De HJG dient een 
principieel humanistisch beleid te voeren" (blz.l); en"van 
het hoofdbestuur (van de HJG) kan dan eindelijk een HJG-
beleid verwacht worden" (blz. 31. 

In de lIJG zouden wij allen v66r zijn, ware het uitvoerbaar. 
Echter: de HJG is een afdeling van het HV voor jongerenwerk, 
maar beslist niet voor humanistisch beleid in de hier 
aangegeven betekenid. Dit beleid werd onmogelijk vanaf het 
moment dat de HJG haar zelfstandigheid prijs gaf, nu reeds 
vele jaren geleden; iets wat ik nog (en met mij slechts 
weinige anderen betreur. 

- 20 - 
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de nieuwe Libertijn is uit ! 

Maar dan is het ook een oneerlijke verkiezingsstunt dit 
beleid voor te staan, dat bij in practijk brengen uitholling, van. 
het HV-beleid zou gaan betekenen. 

. 	Welk beleid overigens zou men voorstaan? De HJG lust geen 
resoluties, wenst zich niet uit te spreken over vul-Maar-inr  
en zo zij dit wel zou wensen, dient zij eerst de goedkeuring' van 
mama-HV te hebben. Organisatorisch is dit volkomen logisch: 
onze 400 leden-stem verklinkt als een roepende in de HV-woestijn 
van 10.000 leden. 
Als organisatie en terwille van de "machtspolitiek" (meer 
politiek dan macht voorlopig: zie Zondagsrust-, crematie- en ,  
bijbelonderwijsnederlagen) is het onduldbaar dat een groepje.  van 
4% eigen humanistisch beleid zou gaan voeren: op deze manier 
zouden er 25 humanistische. beleidjes mogelijk zijn. 

Waar de HJG het dan wel over mag hebben? Over kinder-
speelgoed. 'Vergiftig de jeugd niet met irreële en romantische 
drankjes" vertelt Standpunt op blz. 6 (nummer 1). 
Ik zie mezelf :al: in de oorlog heb ik  veel gespeeld.met een 
joods schoolvriendje, met zijn oerlogsSpeelgéed (toen we klein 
waren zeiden wo:nog gewoon "soldaatjes", maar dat klinkt nu 
niet cvertuigendgenoeg!). Het was van degelijk duits fabrikaat. 
Toen hij onderdook, kreeg ik een gedeelte van zijn speelgoed, ik 
Speelde er mee,. en met autootjes, vliegtuigen en treinen. 
Irreëel en romantisch:'ja gelukkig wel,.ondanks de oorlogs-
realiteit en ondanks moffenhaat. 
Stel je voordat ik toen al zou spelen met voorwerpen, die 
later realiteit werden en het nog wel 50 jaar voor me kunnen 
blijven: papieren, pen en potlood, en boeken. 
Zelfs de auto werd nog geen realiteit, helaas. Anders had 
Standpunt nog bijna gelijk gekregen. Zit hier misschien nog een 
mogelijkheid in voor een principieel humanistisch beleid?! 

William Hartman (Rotterdam) 
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jubileumbijdrage:. 

'DES 
• T 	.) 011 -"j1}1UCliVrfil(r-ij  

De Libertijn is een volstrekt waardeloos blad. Een 
eufemisme dat alleen reeds zijn rechtvaardiging vindt in het 
feit dat iedere maand weer nagenoeg alle H.J.G.-ers hun 
bordje Molenaars. kindermeel aan het ontbijt onderbreken - ot/ 

:naar buiten te snellen en hun sprietige evenbeelden'Uit.dés 
postboden handen te grissen.. Tot' degenendie hierna neg een 

enkel woord ter:verdediging van.hwdlijfblad zouden Willen 	. 
stotteren (wij stellig niet, red.), zij nog ter verduidelijking 
gezegd: de marktkooplui op het Waterlooplein keuren het blad . 
niet, waardig om als verpakking van hun oud-roest te 'dienen,' 

en de verse-visventers verwaardigen zich niet hun vis-vochtige 
vingers af te vegen' aan dit voortreffelijk voorbeeld ener, 
verachtelijk vlugschrift (excellent example af detestable. 
quick-writing).• 	 - • 	• 

Nog geen bewijzen genoeg? Welnu dan, laat ons. de laatste 

drie nummers ter hand nemen, •die door een misverstand nog., 
steeds op de lompenkoopman liggen te wachten. 
Het oktobernummer opent met viezionomies geleuter over. 
gezichten. Op bladzijde twee lezen.  we liefst twaalffmaal.het. 
woordje "gezicht"; flagranter bewijs van geestelijke armoede 
bij de redactie is. niet denkbaar. Er wordt de vraag gesteld: 
-erromrderen we de ander ook met zijn ander gezicht?"- - De 
redactieleden móeten dit wel dunkt ons, wanneer zij te/ 
vergelijking eens in de spiegel kijken. 
Op blz. drie wordt:ons een nieuwe B.V.-brochure aanbevolen,. 
o.a„ omdat zij zo gemakkelijk leesbaar is. De redactig heeft. 
blijkbaar geen hoge dunk van het gezichtsvermogen van haar 
lezers. Dan volgt op blz. vier een "gewichtig" artikel: 
"Katholiek recht of katholieke plicht". Wie het begrepen 
heeft mag de vinger opsteken. Juist als er een zin 
neergeschreven wordt die de moeite waard-is te overdenken 
(een citaat van een pater, sic!) eindigt het hele verhaal en 
gaat men ons proberen wijs te  maken. dat tien in het kwadraat 
'vijfhonderd is! Ja, ja. 
omslaand'vinden we•eén staaltje van rancuneuze Telegraaf-
journalistiek, getiteld: "Deeg voor stenen". Hierin wordt 
"Propria Cures" een veeg uit de zwijnepan gegeven, wat 
eigenlijk nog te veel eer is voor dit pseudo-intellectuele 
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pamflet. Hieronder vinden we dan werkelijk het 
enige lezenswaardige artikeltje in de hele 
Libertijn, maar dat blijkt toevallig niet van de 
redactie te. zijn! 

De aankondiging op blz. zeven, vawheirlande 
lijk herfstweekend, is het prototypevan'tómám-
ligheid.- Um alles inde goede (maar wat Was de 
goede?) volgorde te lezen moest men het"blaa- WeI 
drie keer in de rondte draaien, Zodat men met 
schele hoofdpijn naar bed moest. 

•- Liefst twee pagina's vindt men daarna gewijd 
aan een mislukte poging tot rijmen, mischien 
geschikt om voor te lezen aan ons kleine broer-
tje voor het slapen gaan, maar overigens een 
aanfluiting van ieder ernstig'principieel 
humanisme. Bah! 

De allergrootste walging wekt wel op de vraag 
onder aan blz. vijftien: "Wie wil zichzelf graag 
in de Libertijn bekijken?". Nu, wie zich hiertoe-
leent moet wel een ongeneeslijk nareist zijn, rijp 
voor een gesticht, Misschien moeten we de redac-
tie nog dankbaar zijn voor haar kiesheid dat zij 
niet sprak van "laten bekijken"?' 

Iaat ons eigenlijk maar zwijgen over de andere 
nummers. Wellicht zijn de lezers, geïnsp ireerd 
door het bovenstaande, langzamerhand zelf in 
staat tot critiek leveren! 

'Wouter Schuurman (Amsterdam) 

DE PLAATS VAN DE. JONGE HUMANIST 
TUSSEN DE ANDERE JONGERENLRGANISATIES 

theorie en praktijk 	deel I 

: Het behoeft geen betoog, dat het .met .de resp. jeugd- en 
jongerenorganisaties langzaamaan bergafwaarts gaat. Het is 
gebruikelijk de schuld hiervan ergens aan toe te schrijven. 
Laat ik in mijn eerste artikel enige oorzaken noemen. 

Tot ongeveer de jaren '30 berustte het vertrouwen van de 
jeugd hoofdzakelij k op de,• zij het vrij vage, moraal,in.christe-
lijke zin. Een gematigd vrijzinnige optreden vormde de boventoon 
in het Nederlandse jeugdleven. Vijf jaren oorlog .brachten 
hierin een totale ommekeer, Ren' men kórt na de bevrijding een 
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snelle toeloop naar de 7erschillende jeugdbewegingen waarnemen, 
al gauw behoorde dit verschijnsel tot het - verleden. Velen zagen 
in de opbloei een reprise van de vooroorlogse mentaliteit. Dat 
deze in het geheel niet meer onder de jongeren leefde, vond 
o.a. zijn oorzaak in de invloed van buitenaf, waarbij ik noem 
het zgn. Amerikanisme in gaede zowel als kwade zin, het zich 
dieper_, bewust worden van het falen van de christelijke kerk, 
communistische ideologieën en last but not least, het wegvallen 
van een behoorlijke fundering. In enkele kringen,en dit is m.i. 
het meest verheugende in de H.J.G., ontstond een nieuwe "way 
of life"., al is dit tot nu toe, wat geen wonder is nog vrij 
vaag. Speciaal - jongeren uit de zgn. linker groeperingen waren 
hier debet aan. Toch vindt:genoemd streven nog veel tegenwer-
king, en dit komt doordat uiteindelijk twee beginselen tegen-
over elkaar staan, n.l. het nieuwe, dat uitgaat van de mens en 
de realiteit, al dan niet gecombineerd met Godsvertrouwen, en 
de oude stelling die alleen weten wil van God en de daaromheen 
gevlochten moraaltheorie. Ik zou de laatste groep toe willen 
roepen: "Mijne Heren, ziet ge zelf niet uit de praktijk, dat Uw 
ideeén af hebben gedaan, dat de moderne jeugd deze niet  moer 
aanvaardt en zal aanvaarden?". Echter voor de anèere, de 
nieuwe idee, is de meerderheid van de jongeren nog lang niet 
gewonnen. Hoe komt dit? Men kent, meestal, de nogal zWaar-
wichtige theorie' wel, maar niet een concrete praktijk. Hee 
deze te verwezelijken? Hierin ligt naar mijn overtuiging eau 
taak, niet alleen voor de H.J.G. maar voor alle organisaties, 
die zich volgens deze nieuwe methode met de jongerenproblemen 
bezig houden. 

Terecht zegt Fries de Vries in zijn artikel in het september-

nummer: "Ook de H.J.G. echter lijdt (m.i.) aan het euvel der 
slapheid, het gemis aan spontaniteit, aan enthousiasme, aan 
werkelijke belangstelling.". Als doel geeft hij, kort samengevat 
een zeer ruimdenkende, ondogmatische, objectieve jenstnoga,-
nisatie aan. Hoe moeten we hier naar toe? 

Enige interessante richtlijnen legt Ds.N.O.Steenbeek vast in 
het speciale jeugdnummer van "Wending". (Ds. Steenbeek is 
voorzitter van de Nederlandse Jeugd Gemeenschap, red.) Hij 
gaat m.i. nog niet ver geneog. Voorop gesteld mag worden, dat 
deze de jeugdbeweging als geen ander kent, en wij kunnen hem, 
wellicht met enige reserves, tot de nieuwe richting rekenen. 
Ik mag hier wel even aan toe voegen dat men in kringen van 
V.C.J.B. en Jonge Kerk ook de problemen vanuit de nieuwe rich-
ting tracht te benaderen. 

Mag ik in een volgend artikel mijn theorie aan de m.i. veel 
belangrijker praktijk toetsen? Dick J. de Boer (Apeldoorn) 
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KANTTEKENI
NG\ 	bij het artikel 

van Dick de Boer 

In Dick' s artikel 2e alinea, staat: 
"Tot ongeveer de jaren '30 berustte het vertrouwen van de jeugd 
"hoofdzakelijk op de, zij het vrij vage, moraal in christelijke zin. 
",Een gematigd vrijzinnig optreden vormde de boventoon in het 
"Nederlandse jeugdleven.". 

Dit is historisch gezien niet waar. Vciór 1888 was er hoege—
naamd gé-én één jeugdorganisatie of —beweging. De slechte 
sociale omstandigheden noopten echter jonge socialisten met 
anarchistische inslag zich te verzamelen in de S.D.J.B. (Soc. 
Dem.Jongelieden Bond). Zij had anti—clericale, 
tische; anti-monarchale, en geheelonthouderskaraktertrekken. 
Deze S.D.J.B. werd in 1888 gesticht. Maar waar het om gaat is 
dat de voornaamste jeugdbeweging er toen. één was diepositief 
niet op christelijke leest of beginsel was geschoeid ( evenals 
toen de Soc.Dem.Bond). Dat zij de voornaamste moet zijn geweest 
blijkt uit het feit dat vanaf die tijd de sociale ontwikkeling 
een enorme wending nam. In 1898 ging zij ter ziele. Maar zij had 
de stoot gegeven. In 1894 trad Voor de Soc,Dem.Bond, waarin 
een scheuring had plaats gevonden, de S.D.A.P. (hoofdzakelijk 
bestaande uit jongeren) in de plaats. Kort hierop werd een 
nieuwe jeugdbeweging gesticht, welke alleen nog.  op politiek 
terrein werkzaam was. Dit scheen te mciéten. 	• 

In.1918 werd toen de A.J.C. gesticht. Zij had het moeilijk, 
maar zij vocht juist tegen de "zo vage christelijke moraal", en 
zij was de enige. Koos Vorrink was hier de grote stuwkracht van. 
Zijn zij het niet geweest die juist de stoot hebben gegeven voor 
de vernieuwing? 

Van 1930-1940 heeft de A.J.C. met de groei van de S.D.A.P. 
en met de crisis te -kampen, zodat het gevecht hoofdzakelijk 
intern plaats vindt. Hoewel zij in die tijd toch nog genoeg van.  
zich liet horen. 

oor de nobel (rotterdam). 

bij snelverkeer pt•• 
••• 

(g)een Libertijn 
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AGRESSIE EN VERDERF_ 
Dick de Vries heeft als vakman enige psychologische 

kanttekeningen geplaatst bij het artikeltje "Vredeswil of 
hakenkruis", dat ik onlangs in een bevriend blad schreef Al). 
Het heeft geen zin op deze plaats de argumenten te herhalen, 

die ik in het genoemde artikeltje naar voren bracht om te 
pleiten voor het afschaffen van alle oorlogsspeelgoed. 
Misschien is het echter wel dienstig op te merken, dat ik 
(hoewel niet-psycholoog) nog niet geheel en al achterlijk 
ben en vanzelfsprekend ook wel weet, dat ieder mens en 
misschien wel vooral ieder kind, agressieve neigingen heeft. 
Natuurlijk zijn Snij er met het afschaffen van het oorlogsspeel-
goed nog lang niet, maar ik ontken ten stelligste, "dat (het) 
er niets mee te maken heeft.".. -Het zal onze psychologen toch 
ook welbekend zijn, Alat-er betere middelen - zijn om de 
kinderlijke agressie te leiden: deze kan op talloze andere 
manieren worden afgereageerd én ik blijf van mening dat wij 
daardoor althans iets(hoe weinig misschien ook) bijdragen 
tot het-bereiken van een juistere hauding'ten opZiChte van ' 
"'das Militar". Agressie akkoord dus, maar op een positieve 
wijze opgevangen en niet in dienst van•-het verderf dat oorlog 
heet. 

Voor het overige, Dick, is "Standpunt". aanmerkelijk minder 
star dan- zijn tegenstanders willen suggereren, Alles wat er 

.in staat is nog niet "de enige ware" mening van de 
want vanzelfsprekend wil iedere humanist voor zichzelf 
denken en zich geen mening laten opdringen. ,2). Misschien 
werd dit in de geciteerde zin niet helemaal gelukkig gefor-
muleer0.j-  maar uit de talrijke positieve reacties op de 
uitgave is mij wel duidelijk geworden, dat er in brede kring 
behoefte gevoeld wordt aan een verantwoorde meningsvorming 
in plaats van een eeuwigdurende discussie tussen personen, 
die zelden of nooit enig concreet resultaat oplevert. 

Ron. de la Rie (Amsterdam). 

11) "'Vredeswil of hakenkruis":. "Standpunt» nr.1, dec.'55, 
blz. 4. 

^2) Mjvrezen dat met ons velen er steeds minder van 
begrijpen: Ron, medewerker van "Standpunt", formuleert 
hier een mening welke tegengesteld is aan click van het 
bestuur van-de H.J.G.-Haarlem, de uitgever van 
"Standpunt". 	red. 
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kijk zei ik tegen haar 
als al het groen nou blauw 
en al het blauw was groen 
(dus groen de lucht en blauw het gras) 
dan zou je zonder zoen 
ook weten dat ik van je hou 
ze knikte dat ze het begreep 
en daarom ben ik nu zo blij 
dat toch het blauw geen groen' is.  
en het groen geen blauw 	• 
want anders zou ik haar met goed fatsoen 
niet kunnen zeggen hoe ik van haar hou. 

zondachochtendversje voor heidenen 

de kerkklok beiert bim bam bam 
de priester preekt van de oude stam 
en van aartsvader abraham 
en 't orgel maakt weer veel tam-tam 
en ik? ik eet mijn boterham 
met roomboter en kersenjam 

peter molenaar (den haag) 
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Daar ik naar de zin van mijn leven zoek,,meen ik er 
goed aan te doen eens contact op te nemen met een 
jonge humanist.  
Is. er een stem die mij" een antwoord geven kan? 

Het Humanistisch Verbond bestaat in 1956 10 jaar. 
Luidsprekers zullen:culturele muziek ten gehore 
brengen. Er wordt een groots opgezette herdenking 
georganiseerd. Men heeft reeds slagzinnen de wereld 
ingeworpen. Men houdt toespraken over de behaalde 
ledenwinst. 

:Men zegt. dat de jeugd de toekomst heeft. Ik ben de 
jeugd. Waar i.S.de-toekcmst?Waarom zou ik naar een 
toekomst uitzien, indien er dé-en stem is die mij 
vertellen .kan waarom ik leef? 

De Humanistische Jongeren Gemeenschap telt thans reeds 
meer leden dan ooit tevoren, Wij beleggen bijeenkomsten, 
wij organiseren weekends, wij houden zomerkampen, wij 
doen aan meningsvorming, wij zijn zeer actief. 

Aanvankelijk trachtte ik rustte vinden in-de kerk. 
Maar het geloof is een therapie. Een geneeswijze voor 
hen die het leven niet op eigen krachten aankunnen. 
Ik zoek geen therapie, Ik zoek de zin van mijn leven. 
Of is er geen zin? 

Onlangs nog zei de voorzitter van het Verbond dat wij 
pas aan.  het begin staan. Nauwkeurige gegevens leverden 
het bewijs dat een groot arbeidsterrein braak ligt voor 
actieve onkerkelijken. Statistici wezen ons de weg. Wij 
zullen voortgaan. 

Soms ie het mij of ik in een dikke mist loop. Steeds 
kom ik weer uit voor een blinde muur. Een muur die 
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zich eindeloos' uitstrekt. Waarom sta ik daar? Kan 
iemand mij dit zeggen? 

Wij zullen voortgaan en wij .zullen strijden. voor onze 
rechten. Men hield in de Kamer felle debatten. 

Ik tracht vergeefs in mijn werk bevrediging te zoeken. 
Ik vind in mijn slaap - een korte rust. Dagelijks gebruik 
ik mijn rantsoen werk, mijn rantsoen slaap, mijn rantsoen 
gemeenschapsleven, ik praat, ik eet, ik reis,-ik 
praat, ik praat. k denk soms, Maar waarom denk ik? 

Binnenkort is er een Algemene Vergadei'ing waar wij 
veel problemen gaan behandelen. Wij zullen de balans 
opmaken en wij'zullen een blik in de toekomst werpen. 
Wij jongeren zijn zeer actief. 

Vele vrienden heb ik gehad. Velen gaven mij raad. Mrar 
hun woorden vielen als dode Tegels voor mijn voeten. 
Menigeen reikte mij de hand. Geen had de muur zM.f 
gezien. Zij spraken slechts. Kent iemand de muur? 

;'&'•••-• 

Er. is een nieuw deeltje verschenen in de brochure—
reeks. Men zegt dat het zeer goed moet zijn. De kosten 
bedragen f 1.65. Kees Bruning schreef een voorwoord. 

De zin van het leven. Kent iemand de zin van het 
leven? 

Onze radiolezingen zijn zeer goed zegt men. Ook is er 
een grote som bijeengebracht ter gelegenheid van het 
tienjarig bestaan. 

Kent iemand de muur? 

Op korte termijn zullen wij een vergadering beleggen 
over een nieuwe organisatievorm. Men gaf reeds 
richtlijnen. 

De zin van het leven 

Een statutenwijziging is wellicht' noodzakelijk, vernam 
ik. 

De zin van 	 

Wij jongeren zijn zeer 
actief! 	

Egbert Warries (Amsterdam) — 29 — 
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de Libertijn is troef! 
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Naar aanleiding van het artikel "DURF JIJ?" «tan 
Jim. van Opijnen in het novembernummer ontving 
de redactie-onderstaande bijdrage: 

Aan de Weleerwaarde Heer Ds. Jim van Opijnen, 
pia. redactie "Libertijn". 

Wel, eerwaarde heer, 

Hoe werd ik gestight door Uw Preek! Sinds ik Uw Kerkeblad 
lees, ontmoette ik nimmer ene tereghtwijz.ing als dezulke Gij 
tegen de humanistische preekheren (P.H.) en lefhumanisten 
(L.H.) schreewft. Want het Evangelie zegt: 

"Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt; want met 
"welk oordeel gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden." 

(Maith. VI:1,2) 
Ziet om U,henen, dominee! Leffers en keffers, brood-

humanisten en jimmineegrs lopen met HUN Laatste Oordeel te 
koop en roepen U toe in Uw schulp: "Schurft Gij humanist te 
zijn?". • 

Neen: "Kritiseer, en Gij zult (arm-) zalig worden". Want 
er staat geschreven: "En wat ziet gij den splinter, die in 
het oog uws broeders is, maar den balk, die in 1.1.w oog is, 
merkt gij niet?". 

Schuwt de valse schriftgeleerden, dewelke schrijven: "Wij 
blijven op ons standpunt staan". 

Zo zijn wij op den goeden weg! Met Pakkerts Woord en 
Libertijnse Geest, geleid door Uw (n)immer geveinsde Wil om 
huichel-kaf van humanistisch vol-koren te scheiden; 

"Gemeente! 
Laat (niet) af! 
Leest de Leer!" 
Vreest de(ze) heer! 

een opregt humanist 
(Fries de Vries - 

Hilversum) 
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Als s art een onvergeeflijk .verzuim van de redactie trachten 
te herstellen: Een gelukkig Nieulirjaar aan allen-toegewenst! 

Een beroep op iemands geldbuidel wordt meestal 'OM psycholo-
gische redenen niet aan het begin van een-betoog gedaan. De 
beul doet dit wel, dan heeft hij dat tenminste weer gehad: -
H.J.G.-ers die "Mens' en Wereld" willen lezen dienen j 2..-= 
(gereduceerd tarief voor H.J.G.-ers!) regelrecht naar het HIV.. 
te sturen, postgiro 304960 t.n.v. Humanistisch Verbond te 
Utrecht. 
Willen de algemene leden hun contributie (f 0.50 por  maand) 
gireren,(liefst drie M-tctaden tegelijk) naar penningmeester H.J.G. 

Bev:erwijk; postgiro 584802 ? 
Mensen die de stukken .^voor de a.s. A.V. te Blaricum (10 en 11 
maart) willen docirworstèlen, kunnen ze bestellen bij Mettha de 
NacItegrial, Govert Flinckstraat 144",'A'damr-Z.- ,- met insluiting 
van f 0.50 in postzegels van 10 cent:. 	 . 

Hei zal'velen -plezieren te vernemen dat de Humanistische 
Kalender weer verkrijgbaar is bij het H.V: i  vooral hen die 
oorspronkelijk Streng christelijk waren en.na-hun.bekering tot 
het humanisme nog een heimelijk heimwee naar hun godsvruchtige 
scheurkalender, teksten én Verhaaltjes, in hun. hart meedroegen. 

Een triest bericht mag de lezers niet onthouden worden: 
het blad "Zo" van het Humanistisch Thuisfront is niet meer. 
Deze goed verzorgde krant voor de militairen (alle H.J.G.-
publicaties in de schaduw stellend) ging om financiële redenen 
ten onder; hieraan zijn de hoge kosten der militaire,tehuizen 
(veel te weinig overheidssteun) niet vreemd. 

Ter compensatie meteen maar een prettig bericht. In Delft, 
Deventer en'Alkmaar zijdnieuwe H.J.G.-gemeenschapjes geboren. 
De bebies-maken het-redelijk wel naar het schijnt. 

De'ff.J.G. klimt gestadig omhoog langs de intellectuelá; 
touwladder. We lezen dat in Den Haag DRS.D.de Vries een lezing 
houdt Over een probleem dat langzamerhand alle harten aanvreet: 
de sexualiteit. Misschien mogen wij binnenkert Professor.  
Swart ier. Amsterdam verwachten met een voordracht over "net 
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ook in de trein de Libertijn 

liefdesspel bij rheumatische giraffen". 
Wij misten het Humaantje ditmaal in Hilversum. Jammer, het 

scheen altijd zo vrolijk, nu was er alleen maar Huu, een 
miezerige dubbelganger van het introverte genie uit de.  
Libertijn. 

Een pluim op de hoed van de Zaanse molenaars, zij maakten 
de kop van Het Sloissie tot een meesterwerk, dat Ruysdael 
niet zou misstaan. Als schriel contrast moet vermeld worden 
dat het eens zo strijdvaardige Spuigat gedegradeerd, is tot 
een velletje met mededelingen ever beStuurswijzigingen in 
Haarlem. Sncu. 

Eventjes glimlachen tot besluit: een pater in Rotterdam 
betoogde dat Christus de eerste Humanist in de echte zin van 
het woord was, en dat wie Hem wil volgen in volledige 
overgave, de tweede Humanist zal zijn. 
Kom vrienden, wie? 	

De Beul van Haarlem (Amsterdam) 

i n 	d e 	H. J_ G. 

De tongen komen los! Steeds meer meningen 
komen naar voren over "De H in de H.J.G.". 

. Dit onderwerp wordt door het hoofdbestuur 
ter discussie gesteld op een binnenkort te hadden landelijke 
bijeenkomst (nog in februari). 
Na een tweetal inleidingen van Cor Hoek en Rudolf de Jong 
zullen hopelijk vele tongen los komen. 
Kennen we, willen we, mogen we, zullen me.  principieel 
humanistiseh zijn? Zo ja,- hoe, waarin, waarbij? 
Iedere H.J.G.—er zal nog een corxvo met 
nadere gegevens ontvangen. 	 red. 

' 
soms nemen wij teveel.... 
soms laten wij weleens 

over ons lopen.... 
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