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slopen die scheidsmuren 
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gebieden 

"In sommige huiskamers hangt een 
spreuk aan de wand die luidt: "Is 
het een masker of je eigen gezicht?" 
Daarmee wordt gevraagd: Zie ik je 
wel zoals je werkelijk bent? 
Er is een tijd geweest dat deze 

vraag in bijzonder van toepassing 
was op buitenkerkelijke en niet—
godsdienstige mensen. Zag men ze 
wel zoals ze waren? Wat wist men 
anders van ze, dan dat ze niet naar 
de kerk gingen en dat de godsdienst 
ze niet bevredigde? Dat leidde er 
toe dat men ze alleen maar als 
anti—godsdienstig of onverschillig 
beschouwde. Zonder dat men het 
merkte, zette men die mensen een 
masker op. Maar het kwrtii ook voor 
dat sommigen van hen zichzelf een 
masker opzetten, door vnn zichzelf 
te zeggen: "Tk ben niets", als men 
hen naar hun overtuiging vroeg. 

Dat is alles in de laatste tien 
jaar veel duidelijker geworden. Men 
heeft leren inzien,dat vele buiten—
kerkelijken en niet—godsdienstigen 
een eigen-  gezicht hebben. Zij zijn 
hrmrmisten.Door het bestaan van het 
Humanistisch Verbond hebben zij dit 
van zichzelf ontdekt. En dat is van 
grote betekenis, want het geestelijk 
leven knn  er alleen maar bij winnen, 
als steeds meer mensen zich bewust 
worden van _wat ze eigenlijk zijn." 

DT. J. P. van Praag in 
zijn radiolezing dd. 9 okt. 1955:.  
"Tien jaar Humanistisch Verbond" 
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Hebben we een eigen gezicht als humanisten?. 
Ja. 
biaar durven we dat eigen gezicht ook te laten zien? En dan 
niet alleen met ons tienduizenden samen, - dat is niet zo 
moeilijk 	maar ook ieder van ons alleen. Durven we ook, zo 
maar in ons eentje temidden van andersdenkenden, of zelfs 
binnen onze eigen kring, ons gezicht te laten zien, ook als 
dat er een beetje anders uitziet dan men normaal vindt? 
Durven we het normaal"(en nu werkelijk normaal) te vinden dat 
we. een eigen gezicht hebben? 
Durven we het dus 'ook te accepteren alè een ander dan ook 
van.k  een ander gezicht toont dan wij zelf hebben? 
Waarderen we die ander ook met zijn ander gezicht?.  
Hebben .we geen geestelijk rassen-vooroordeel, 'én zijn We ook 
niet bang voor het (geestelijk) rassen-oordeel van anderen? 
Andere gezichten die verschillen van ons eigen gezicht, op 
grote belangrijke pinten,. rif= ook andere gezichten die 
Slechts in kleine trekken van het onze verschillen, Moeten 
we accepteren om hun eerlijke durf openlijk anders te zijn dan 
het onze. Accepteren, .bn het recht geven anders te zijn dan 
wij zelf zijn. 
Dht recht eisen we immers ook voor ons zelf! 

• Open'aerlijke . politieke gezichten mogen we ook eisen - in de 
komende verkiezingsstrijd voor de tweede-kamer-verkiezingen ! 

- Juist de jongeren hebben recht op eerlijke voorlichting in 
verkiezingstijd. Met scheldpamfletten zijn noch de kiezers, 
noch de - politieke partijen, is evenmin de demokratie gebaat. 
Op deze eis-  aan de Nederlandse politieke partijen zullen we 
in de komende nummers terugkomen. 

Een eigen gezicht mogen we pas vnn  anderen eisen, als we 
het zelf ook tonen, 'bi als we een eerlijk open gezicht•van 
anderen leren aanvaarden. 

t' ZIJN? ZIJN ERGERE VORMEN VAN ARMOEDE DAN GELDGEBREK. 
Jean de Boisson 
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10 jaar Humanistisch Verbond -- 
10 .weken vraagt het H.J. aan 
ieder lid in totaal f  10.= 
bij te dragen voor het 
praktisch humanistisch werk 

een G -p. DELT REGEN 

  

 

or VERGULDE REGEN? 

  

\“\-5 ci--)ft- ile 
is een nieuwe H.Y.-brochure: "DIT WORDT GEDAAN !", prettig 
uitgevoerd, makkelijk leesbaar, geschikt das voor luie mensen 
die iets willen weten over het inderdaad vele dat het 
Humanistisch Verbond deed en vooral doet. En dat is meer en 
belangrijker dan menigeen vermoedt! Werk, dat zeker een ton 
waard is! - 3 - 
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10 jaar Humanistisch Verbond -- 
10 weken -vraagt het E. V. aan 
ieder lid in totaal f  10.= 
bij te dragen voor het 
praktisch humanistisch werk 

een GOUDEN REGEN 
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Twee nieuwe r o oms-katho 1 i ete bisdommen in Nederland! 
Dit betekende, dat onmiddellijk geheel niet-katholiek Neder-
land op haar kop stond: hiermede versterkt immers de Rooms-
Katholieke Kerk haar greep op de gelovigen. 
Waarom protesteren dan direct zovele protestanten hiertegen? 
Ontegenzeggelij k is het waar dat deze  uitbreiding van het 
aantal bisdommen, - een uitbreiding - niet alleen in Neder- 
land 	past in het kader van dé vanuit. 'Rome geleide 
propaganda-áktie in geheel noordwestropái . -die al jaren, 

• lang aan de gang is. Is dat echter .niét• het goed recht van 
de rooms-katholiekén? 
Al dit protesteren,/ al .dit zich beroepen op een oude .wet uit 
1853 tot regeling van het toezicht op de .onderscheidene 
kerkgenootschappen, komt voort uit dezelfde onverdraagzaam-
heid, dié men de .rooms-katholieken. -vaak - verwijt. 

Een ander punt is echter, los van oude wetten, of de 
rooms-katholieken recht kunnen doen gelden op vardraagzaam 
held, zolang niet onomstotelijk vaststaat dat andersdenkenden 
bij een rooms-katholieke meerderheid in Nederland diezelfde 
verdraagzaamheid zouden ondervinden. 
}Jen kan toch waarlijk niet beweren dat de ervaring die onder 
andere de humanistische arganisaties in zuidNederland- -met 
een rooms-katholieke meerderheid - ondervonden :?.n nog  
ondervinden, ons erg veel vertrouwen in. die rooms-katholieke  
verdraagzarmheid geeft en zal geven. • 

Toch zijn wij het direkt eens met ieder .c i.e beweert dat 
kerk en staat gescheiden dienen te zijn, met andere woorden 
dat de overheid zich niet heeft te bemoeien met de kerkelijke 
organisatie-aktiviteit. Echter, door enerzijds gebruik te 
willen maken van deze stelling bij het uitbreiden van het 
aantal bisdommen, hebben de rooms-katholieken anderzijds 
de verplichting dan ook in andere gevallen kerk en staat 
gescheiden te houden. 

711  vrat moeten we in dat verband denken. van .de  71:. -V,2. en, 
de 11.N.P., die, gehoor gevend aan de Vermaningefi in het .bis-
schoppelijk .mandement,_ een fusie, aangaan. en eendrachtig 
een -21.1r.P.-kringres.  ' 	gewijd aan 'de komehde. verkiezingen - 
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durven te beweren dat het niet gaat om progressieve of 
konservatiete. politiek, doch slechts om .katholieke 
("rechtvaardige") politiek, 

.Dus bij de politieke ,voorbereiding van de vorrring van een 
nieuwe landelijke overheid in 1956 geen politieke, maar 

- levensbeschouwelijke begrippen en tegenstellingen! • 
En dat II.V.P.z-kongres valt.dan samen met de mededeling uit 
Rome over de twee nieuwe.bisdommen. Toeval? 

Nog slechts weinig rooms-katholieken zijn zo ver in hang*  
geestelijke ontwikkeling, dat ze het .00k blijkens.hun daden-
eens zijn met pater S. Jelsma; die in een zeer lezenswaardig 
artikel van zijn hand in. net Parool van 14 oktober j.1. Mder. 
andere schreef:.  "Ik kan h priori niet'inzien, principigel en 
Onder geen .. omstandigheden, hoe een natie protestants Of-
katholiek of humaniátisch zou kunnen Zijn. 1 1  en eindigde met: 
"Dit Nederland, van protestanten, katholieken et hUmenisten 
kan slechts als N e d e.r.1 a n ds e natie iets betekenen 

een stimulerende beleving van solidariteit te zien geven"- 
E•B. 

x 	--- 500 
Onder deze titel publiceerde Henl- Bosselaar, algemeen 
voorzitter van de E.J.G., een artikeltje in het 
speciale aktie-nummer van "Mens en Uereld". 
10 x le . 500 ! .  
10 x 10 nieuwe leden brengen het totaal aantal leden 
van de H.J.G. ruim over de vijfhonderd. 
10 x 10 x tientallen jongeren zouden zich itauls 
voelen in de E.J.G., als ze deze maar kenden. 
Nodig je vriend, collega of kennis eens uit mee te 
gaan naar een H.J.G.-bijeenko=mst. Zich -als lid opgeven 
kan hij zelf dóen; maar stel jij de E.J.G. eens aan hem 
voor! 
Tien jaar Rui anistisch Verbond, 10 jaar best 
redelijk denken: 10 x 10 .,500 ? Ja I 

durven te beweren dat het niet gaat om progressieve of 
konservatiete. politiek, doch slechts om .katholieke 
("rechtvaardige") politiek, 

.Dus bij de politieke ,voorbereiding van de vorrring van een 
nieuwe landelijke overheid in 1956 geen politieke, maar 

- levensbeschouwelijke begrippen en tegenstellingen! • 
En dat II.V.P.z-kongres valt.dan samen met de mededeling uit 
Rome over de twee nieuwe.bisdommen. Toeval? 

Nog slechts weinig rooms-katholieken zijn zo ver in hang*  

geestelijke ontwikkeling, dat ze het .00k blijkens.hun daden-
eens zijn met pater S. Jelsma; die in een zeer lezenswaardig 
artikel van zijn hand in. net Parool van 14 oktober j.1. Mder. 
andere schreef:.  "Ik kan h priori niet'inzien, principigel en 
Onder geen .. omstandigheden, hoe een natie protestants Of-
katholiek of humaniátisch zou kunnen Zijn. 1 1  en eindigde met: 
"Dit Nederland, van protestanten, katholieken et hUmenisten 
kan slechts als N e d e.r.1 a n ds e natie iets betekenen 

een stimulerende beleving van solidariteit te zien geven"- 
E•B. 

x 	--- 500 
Onder deze titel publiceerde Henl- Bosselaar, algemeen 
voorzitter van de E.J.G., een artikeltje in het 
speciale aktie-nummer van "Mens en Uereld". 
10 x le . 500 ! .  
10 x 10 nieuwe leden brengen het totaal aantal leden 
van de H.J.G. ruim over de vijfhonderd. 
10 x 10 x tientallen jongeren zouden zich itauls 
voelen in de E.J.G., als ze deze maar kenden. 
Nodig je vriend, collega of kennis eens uit mee te 
gaan naar een H.J.G.-bijeenko=mst. Zich-als lid opgeven 
kan hij zelf dóen; maar stel jij de E.J.G. eens aan hem 
voor! 
Tien jaar Rui anistisch Verbond, 10 jaar best 
redelijk denken: 10 x 10 .,500 ? Ja I 

durven te beweren dat het niet gaat om progressieve of 
konservatiete. politiek, doch slechts om .katholieke 
("rechtvaardige") politiek, 

.Dus bij de politieke ,voorbereiding van de vorrring van een 
nieuwe landelijke overheid in 1956 geen politieke, maar 

- levensbeschouwelijke begrippen en tegenstellingen! • 
En dat II.V.P.z-kongres valt.dan samen met de mededeling uit 
Rome over de twee nieuwe.bisdommen. Toeval? 

Nog slechts weinig rooms-katholieken zijn zo ver in hang*  

geestelijke ontwikkeling, dat ze het .00k blijkens.hun daden-
eens zijn met pater S. Jelsma; die in een zeer lezenswaardig 
artikel van zijn hand in. net Parool van 14 oktober j.1. Mder. 
andere schreef:.  "Ik kan h priori niet'inzien, principigel en 
Onder geen .. omstandigheden, hoe een natie protestants Of-
katholiek of humaniátisch zou kunnen Zijn. 1 1  en eindigde met: 
"Dit Nederland, van protestanten, katholieken et hUmenisten 
kan slechts als N e d e.r.1 a n ds e natie iets betekenen 

een stimulerende beleving van solidariteit te zien geven"- 
E•B. 

x 	--- 500 
Onder deze titel publiceerde Henl- Bosselaar, algemeen 
voorzitter van de E.J.G., een artikeltje in het 
speciale aktie-nummer van "Mens en Uereld". 
10 x le . 500 ! .  
10 x 10 nieuwe leden brengen het totaal aantal leden 
van de H.J.G. ruim over de vijfhonderd. 
10 x 10 x tientallen jongeren zouden zich itauls 
voelen in de E.J.G., als ze deze maar kenden. 
Nodig je vriend, collega of kennis eens uit mee te 
gaan naar een H.J.G.-bijeenko=mst. Zich-als lid opgeven 
kan hij zelf dóen; maar stel jij de E.J.G. eens aan hem 
voor! 
Tien jaar Rui anistisch Verbond, 10 jaar best 
redelijk denken: 10 x 10 .,500 ? Ja I 

durven te beweren dat het niet gaat om progressieve of 
konservatiete. 'politiek, 	doch slechts 	om .katholieke 
("rechtvaardige") politiek, 
.Dás bij de politieke .voorbereiding Iran de vorming van een 
nieuwe landelijke overheid in 1956 geen politieke, maar 
-levensbeschouwelijke begrippen en tegenstellingen! • 
En dat H.V.P.z-kengres valt.dan samen met de mededeling uit 
Rome over de twee nieuwe.bisdommen. Toeval? 

Nog sleChts weinig rooms-katholieken zijn zo ver in hun  
geestelijke ontwikkeling, dat ze het --;ook:blijkens.hut daden,-
eens zijn-met pater S. Jelsma; die in een zeer lezenswaardig 
artikel van Zijn hand in :het Parool van 14 oktober 	aiader. 
andere schreef:.  "Ik kan h priori niet'inzien, principigel en 
onder geen omstandigheden, hoe een natie protestants of-
katholiek of humanistisch zou kunnen zijn.'", en eindigde met: 
"Dit Nederland, van protestanten, katholieken et hamanisten 
kan slechts als N e d e.r.1 a n d's e natie iets betekenen-
ea een stimalerende beleving van solidariteit te zien geven" 

E03311 

10 x 10 =500 
Onder deze titel publiceerde Henk Bosselaar, algemeen 
voorzitter van de H.J.G., een artikeltje in het 
speciale aktie-nummer van "Mens en Uereld". 
10 	10 . 500 ! 
10 x 10 nieuwe leden brengen het totaal aantal leden 
van de H.J.G. ruim over de vijfhonderd. 
10 x 10 z tientallen jongeren zouden zich ,timais 
voelen in de E-J.G., als ze deze maar kenden. 
Nodig_: je vriend, collega of kennis eens uit mee te 
gaan naar een H.J.G.-bijeenkaast. Zich-als lid opgeven 
kan hij zelf doren; maar stel jij de 	eens aan hem 
voor! 
Tien jaar Humanistisch Verbond, 10 jaar beest 
redelijk denken: 10 x 10 .,500 ? Ja ! 

- 5 - 



Wanneer een groepje studenten, die wellicht denken ook 
een groepje intellectuelen te zijn, samen de redaktie vormen 
van het "Amsterdams Studentenweekblad sinds 1890", ook wel 
genaamd "Propria Cures", dan interesseert het de lezers van 
de "Libertijn (sinds 1950)" wellicht, dat deze intellectuelen 
ons humanisten voor een groepje idem dito aanzien. 
Wij willen de redaktie van Pro-)ria Eeres hier echter op een 
verschil wijzen: wij vinden het ook wel eens leuk iets af te 
kraken; .wij doen dat dan echter liever gefundeerd. 
Propria Cures, dat onlangs nog weer eens fel de "Telegraaf-
jocumalistiek" bestreed, plaatst in haar nimmer van 22 okto-
ber jl. een artikel "Deeg voor stenen" over het Humanistisch 
Verbond, waarop de Telegraaf jalours kan zijn. 
Als de redaktie van Propria Cures na de rel in haar blad 
over de rooms-katholieken, nu een rel over de hrimnisten uil 
uitlokken is z-°-  te beklagen geen betere medewerker daartoe 
te hebben kunnen vinden. Had het ons maar liever gevraagd, 
jongens ! 

In het betreffende artikel-staat geen zin die juist is.De 
schrijver van dat kunstwerk, L. Nuis, hier te bestrijden lijkt 
ons zinloos: hij is blijkens zijn artikeltje te dom om lektuur, 
hoe eenvoudig geschreven ook, te begrijpen. Arme Nuis. 

Op verzoek plaatsen wij- -VERKLARING 

Ons kwam ter ore, dat een gerucht de ronde doet volgens 
hetwelk wij als candidaten voor de redactie van de"Libertijn", 
tijdens de A.V. reeds copy voor een nummer van de "Libertijn" 
bijeen zouden hebben gehad. 

Volgens bedoelde geruchten zouden wij voorts de copy niet 
aan de gekozen (tegenwoordige) redactie hebben afgestaan. 

Wij stellen er prijs op te verklaren, dat dit gerucht van 
A tot Z onwaar is. Wij hebben geen letter copy -noch van 
onszelf, noch van anderen- in ons bezit gehad. 

!Jij betreuren het ten zeetste, dat een dergelijk bericht is 
verspreid. 

16 september 1955 

Wij hopen dat hiermede aan deze ongeloof-
waardige geruchten, welke ook wij betreuren, 
definitief een einde zal zijn gekomen. red. 

Nelly Hoort 
Arthur de Jong 
Rudolf de Jong 
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Zijn hoge 
vervolgens uit geschi 
Vijftien rozijnen en ee 
had hij erop geplakt, 

in terpentijn, 
lderd met_2rodent. 
n enkele krent 
in rechte lijn, 

C/".  

hoed had hij gedrenkt 

De beul vanEaarlem heeft één dezer dagen een vonnis vol-
trokken aan een E.J.C.-ster. ij heeft haar voor levenslang 
tot de zijne gemaakt, en heelt daardoor geen tijd gehad om het 
17onanieuws te schrijven. 
In plaats daarvan maakte hij, na de leidensweg: "traditionele 
trouwkleding of niet?" te hebben doorlenen, het volgende 
poëtische kunstwerk: 

Ik ga vertellen van de man die trouwen ging; 
in welke dracht hij naar 't stadhuis tee ging. 
(Al zeg ik dit niet uit mijn hoofd, 
toch hoop ik dat men mij gelooft.) 

-Eerst hing hij om zijn hals een autoband, 
versierd met rode peterselie. 
In 't linker neusgat stak een blanke lelie, 
hem gul geschonken door een -predikant. 

1.-7ij  droég.een kostbaar overhemd van oude kranten, 
vel advertenties, damesondergoed, 
zéér tot verontwaardiging van een oude tante, 
die vlak vooraan liep in de stoet. 

- 
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Zijn hoge hoed had hij gedrenkt in terpentijn, 
vervolgens-uit geschilderd met_Prodent. 
V ijftien rozijnen en een enkele krent 
'had hij erop geplakt, in rechte lijn. 

droeg. een kostbaar overhemd van oude kranten, 
vel advertenties, damesondergoed, 
zgér tot verontwaardiging van een oude tante, 
die vlak vooraan liep in de stoet. 



Aan elke oorlel hing een 
keurig- kaartje, 

met opschrift: "Aan de deur 
wordt niet gekocht". 

aecht op zijn kin had hij 
een extra haartje, 

dit om geen last te hebben 
van de toeht. 
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L---\ \\ n uit zijn rechterbroekzak, 	 

stak een cocosnoct 
heel kundig ingezet met 

diamanten, 
saffieren, paarlen, stukjes 

hondebrood, 
en hier en daar zelfs enkele 

pruimedanten. 

I ar toen z.ij juist voor 't 
kraaien van de haan 

de deur achter zich dicht 
hadden gedaan, 

sprak hij vermoeid: 
Mijn liefste Trien, 

ik had je liever in het 
wit gezien". 
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Heerlijk, dat we steun kregen•bij het opsporen van dwaze 
toestanden; we hoeven hier Ilr.J.F.Hartsuiker, officier van 
Justitie te Amsterdam, maar te citeren; hij verklaarde in de 
zaak Anneke Beekman onder meer: "De vroegere pleegmoeder van 
Anneke Beekman, mevrouw 	 had in deze zaak leidihg 
van de kerk mogen verwachten, maar zij heeft die leiding niet 
gekregen. Ieder vermaan van geestelijke zijde heeft ontbroken. 
De kerk tracht echter wel leiding te geven in politieke 

• zaken, zonder evenwel sancties te gebruiken. In een verkla-
ring van de aartsbisschop-coadjutor wordt  uitgegaan van de 
principiële mogelijkheid Anneke Beekman achter te 11i:ouden voor 
de justitie. Van geestelijke en kerkelijke zijde is aan mevr.L..• 
zelfs daadwerkerjk- steun verleend. door haar medeverdachten, 
een pater en twee moeder-oversten." 
Het voortdurend gesol en zoek houden van Anneke Beekman, -die 
nog steeds niet terecht is -, zou geen ontduiken van de wet 
zijn volgens de verdachten! 

- Uitstekend slagen ook Rotterdam en Amsterdam er in de wet 
te ontduiken en'met meisjes te sollen door vooropleidingen 
Voor verpleegsters in.te stellen voor meisjes van 16 en 17. 
jaar. Be wet' eist 18 jaar. Ach ja, vooruitstrevend als Amster-
dam en aotterdam zijn, menen ze rustig 16 jarige meisjes aan 
de geestelijke spanningen, die bij dit beroep onvermijdelijk zijn, 
te mogen blootstellen. 

De Tweede Jamer nam een nogal wonderlijke wet aan betreffen 
kleuterschool. Kinderen in de godsdienstonderwijs op de 	 

gevaar, en 	 godsdienst in gevaar, als die tegelijk met 
1'w-ik-doekje leggen", "bijbeltje lezen" moet toepassen om aan, 
hangers te houden! 

"::;nieren in gevaar" konstateert ook het Brabantse blaadje 
"Be Kempenaar", want die lieve jongetjes van 20 jaar die in 
militaire dienst gaan, en daar (vooral geestelijk) zo zacht-
zinnig worden behandeld omdat het nog zulke kleine jongetjes 
zijn, worden nu ineens bedreigd! Dankzij het animistisch Thuis-
front dreigen ze de dienst nu niet ongerept te verlaten, zo 
leert ons de Ebmpenr,ar. 

Echt gevaarlijk wordt het als de mensen die als eersten de 
kans kregen werkelijk Euro-Deanen te worden, die kans niet grij-
pen. Zot Saarland, arm Europa. Er blijken meer onderontwikkelde 
gebieden te zijn, dan die waarvoor gelukkig iedere maand meer 
Nederlanders, ook in het buitenland, hulp eisen. 	- 10 
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Er zijn in de E.J.G. de laatste tijd nogal wat woorden 
gevallen over principiële kanten van praktische problemen. 

De meningen logen hierover soms sterk uiteen en onvrien-
delijke reakties zijn niet van de lacht. - NU is het misschien 
wel eens nuttig om zonder speldeprikken te proberen, de 
begrippen waarom het hier gaat te analyseren: 

VERLNTW 0 ORDEL1 J :111EIDI 	

en 

V ERDRAAGZAAMEEID 

We kunnen twee soorten verantwoordelijkheid onderscheiden, 
namelijk: die t.o.v. - jezelf en die t.o.v. je medemens. 

De eerste soort verantwoordelijkheid bemoeit zich niet met 
enig ander individu en richt zich uitsluitend op de persoon 
zelf. Met behulp van zijn persoonlijke verantwoordelijkheid zal 
hij zijn houding in het leven bepalen. 

De verantwoordelijkheid t.o.v. je medemens wil die 
medemens bewust een stok vrijheid ontnemen, daar deze niet in 
staat zou zijn (of geen toesterning heeft) om die verantwoor-
delijkheid zelf te dragen. Een typisch voorbeeld hiervan is 
de paedagoog: zijn functie is het de taak van het kind te 
verlichten door een deel der verantwoordelijkheid van zijn 
schouders te nemen. 

Maar niet altijd hoeft hier sprake te zijn van een 
::machtsverhouding: de verantwoordelijkheid t.o.v. je medemens 
komt ook tot uiting in een gesprek, waarbij de één de nmder 
vertelt, dat hij het niet met diens mening eens is. 

Alleen - en hier ligt wel een principiëel verschil met 
het vorige voorbeeld - het ontbreken van de *machtsverhouding 
heeft tot gevolg, dat de goede raad nooit tot dwang kan en 
mag uitgroeien, of, met andere woorden, dat de raadgever de 
persoonlijke verantwoordelijkheid van de ander onvoorwaardelijk 
boven zijn verantwoordelijkheid ten opzichte van hem moet 
stellen. 

Dat betekent dus,dat de raadgever moet kunnen accepteren,, 
dat de ander zijn eigen weg gaat, beseffend, dat ook hij een 
volwaardig mens is, met het recht op een eigen mening. 

Rnile Mot. 
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hij zijn houding in het leven bepalen. 

De verantwoordelijkheid t.o.v. je medemens wil die 
medemens bewust een stok vrijheid ontnemen, daar deze niet in 
staat zou zijn (of geen toesterning heeft) om die verantwoor-
delijkheid zelf te dragen. Een typisch voorbeeld hiervan is 
de paedagoog: zijn functie is het de taak van het kind te 
verlichten door een deel der verantwoordelijkheid van zijn 
schouders te nemen. 

Maar niet altijd hoeft hier sprake te zijn van een 
::machtsverhouding: de verantwoordelijkheid t.o.v. je medemens 
komt ook tot uiting in een gesprek, waarbij de één de nmder 
vertelt, dat hij het niet met diens mening eens is. 

Alleen - en hier ligt wel een principiëel verschil met 
het vorige voorbeeld - het ontbreken van de *machtsverhouding 
heeft tot gevolg, dat de goede raad nooit tot dwang kan en 
mag uitgroeien, of, met andere woorden, dat de raadgever de 
persoonlijke verantwoordelijkheid van de ander onvoorwaardelijk 
boven zijn verantwoordelijkheid ten opzichte van hem moet 
stellen. 

Dat betekent dus,dat de raadgever moet kunnen accepteren,, 
dat de ander zijn eigen weg gaat, beseffend, dat ook hij een 
volwaardig mens is, met het recht op een eigen mening. 

Rnile Mot. 
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wel eens nuttig om zonder speldeprikken te proberen, de 
begrippen waarom het hier gaat te analyseren: 

VERLNTW 0 ORDEL1 J :111EIDI 	

en 

V ERDRAAGZAAMEEID 

We kunnen twee soorten verantwoordelijkheid onderscheiden, 
namelijk: die t.o.v. - jezelf en die t.o.v. je medemens. 

De eerste soort verantwoordelijkheid bemoeit zich niet met 
enig ander individu en richt zich uitsluitend op de persoon 
zelf. Met behulp van zijn persoonlijke verantwoordelijkheid zal 
hij zijn houding in het leven bepalen. 

De verantwoordelijkheid t.o.v. je medemens wil die 
medemens bewust een stok vrijheid ontnemen, daar deze niet in 
staat zou zijn (of geen toesterning heeft) om die verantwoor-
delijkheid zelf te dragen. Een typisch voorbeeld hiervan is 
de paedagoog: zijn functie is het de taak van het kind te 
verlichten door een deel der verantwoordelijkheid van zijn 
schouders te nemen. 

Maar niet altijd hoeft hier sprake te zijn van een 
::machtsverhouding: de verantwoordelijkheid t.o.v. je medemens 
komt ook tot uiting in een gesprek, waarbij de één de nmder 
vertelt, dat hij het niet met diens mening eens is. 

Alleen - en hier ligt wel een principiëel verschil met 
het vorige voorbeeld - het ontbreken van de *machtsverhouding 
heeft tot gevolg, dat de goede raad nooit tot dwang kan en 
mag uitgroeien, of, met andere woorden, dat de raadgever de 
persoonlijke verantwoordelijkheid van de ander onvoorwaardelijk 
boven zijn verantwoordelijkheid ten opzichte van hem moet 
stellen. 

Dat betekent dus,dat de raadgever moet kunnen accepteren,, 
dat de ander zijn eigen weg gaat, beseffend, dat ook hij een 
volwaardig mens is, met het recht op een eigen mening. 

Rnile Mot. 

- 11 - 

Er zijn in de E.J.G. de laatste tijd nogal wat woorden 
gevallen over principiële kanten van praktische problemen. 

De meningen lopen hierover soms sterk uiteen en onvrien-
delijke reakties zijn niet van de lucht. - nu is het misschien 
wel eens nuttig om zonder speldeprikken te proberen, de  
begrippen waarom het hier gaat te analyseren: 

VEIIANTUO ORDELIJII.gElDt 

en 

R, DR.A.AGZAAMEEID 

We kunnen twee soorten verantwoordelijkheid onderscheiden, 
namelijk: die t.o.v. jezelf en die t.o.v. je medemens. 

De eerste soort verantwoordelijkheid bemoeit zich niet met 
enig ander individu en richt zich uitsluitend op de persoon 
zelf. Net  behulp van zijn persoonlijke verantwoordelijkheid zal 
hij zijn houding in het leven bepalen. 
De verantwoordelijkheid t.o.v. je medemens wil die 

medemens bewust een stuk vrijheid ontnemen, daar deze niet in 
staat zou zijn (of geen toestemming heeft) om die verantwoor-
delijkheid zelf te dragen. Een typisch voorbeeld hiervan is 
de paedagoog: zijn functie is het de taak van het kind te 
verlichten door een deel der verantwoordelijkheid van zijn 
schouders te nemen. 
Maar niet altijd hoeft hier sprake te zijn van een 

machtsverhouding: de verantwoordelijkheid t.o.v. je medemens 
komt ook tot uiting in een gesprek, waarbij de één de ander 
vertelt, dat hij het niet met diens mening eens is. 
Alleen - en hier ligt wel een principiëel verschil met 

het vorige voorbeeld - het ontbreken van de machtsverhouding 
heeft tot gevolg, dat de goede raad nooit tot dwang kan en 
mag uitgroeien, of, met andere woorden, dat de raadgever de 
persoonlijke verantwoordelijkheid van de ander onvoorwaardelijk 
boven zijn verantwoordelijkheid ten opzichte van her moet 
stellen. 

Dat betekent dus,dat de raadgever moet kunnen accepteren,, 
dat de ander zijn eigen weg gaat, beseffend, dat ook hij een 
volwaardig mens is, met het recht op een eigen mening. 

Emile Not. 

- 11 - 



Waarom praten en sChrifven - we steeds weer over sexualiteit 
en daarmee verband houdende problemen? - 

Omdat het sexuele zo belangrijk .blijkt te•zijnals een 
probleem." -Dat-is het voor bijna iedereen, maar het 
bijzondere in de E.J.G. is wellicht•dat we. daarover durven  té 
praten, gewoon, zonder dat het valse-schaamte-rood ons naar 
de kaken vliegt!^) 

Waar toch blijft er de vraag: waarom? 
Waarom is de sexualiteit als probleem zo belangrijk, terwijl 
bijvoorbeeld de eetlást, de ademhaling etc. toch geen regel-
matig terugkerende gesprekspunten - zijn? - 

Is het soms alleen omdat al het handelen en denken der 
mens terug te voeren zou zijn tot de sexualiteit, zoals 
sommigen menen? • 	. ' 

Of is het ook en voorml omdat in onze jeugd 
(en ook daarna- nog wel) het sexaele zo in 
het-bijzondere hoekje-  ordt geplaatst, 	 // •/. 
dat het moeite kost de 
sexualiteit weer te gaan 
zien als een normale 
eigenschap, ook voor 

	A 
\mensen, .en de  

uitingen van 	 ,  
die eigenschap 
eveneens als 	 iets volkomen 
natuurlijks - en 	C) 	 menselijks? • 
Is het niet zo dat in de gehele maatschappij, - en zelfs in 
de 	 ondanks de gesprekken in een gezonde sféer......; 
iedereen zich wil bemoeien met de levenáhouding van een 
ander, waar deze het sexuele maar even raakt? En dat iedere 
bemoeial dan net dgár begint met zijn bemoeizucht, waar hij 
zelf nog verstrikt zit, dcl4r waar voor hen zelf de sexualin 
teit nog het onverwerkte, vreemde, angstaanjagende•is, in 
plaats van het normale? 
Dat dus •de één het nodig.vindt op een kampeerterrein waar" 
reeds ongehuwde vrouwen kamperen in het geheel geen ongehuwde 
mannen meer toe te laten (Brabant en Limburg); dat een ander 

^) De reeds voor september aangekondi.gde 
over sensualiteit, als basis voor gemeenscha7Dsgesprekken, 
zal pas in december verschijnen. red. - 12 - 
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dit ais volledige onzin voelt; naar vindt dat mannen zich 
niet zichtbaar voor elkaar geheel mogen wassen (militaire 
dienst) of niet mét zes, en wel met vijf of zeven personen in 
de cel mogen zitten (eveneens militaire dienst) uit angst 
voor homo-sexualiteit; dat een derde dit overdreven vindt, 
en dus rustig op 	 een kampeerterrein twee 

	

(:;1 	
slapen, maar niet twee 

mensen van 	 gelijk geslacht in één tent 
wil laten  
pársone 	 van verschillend geslacht die 

	

0 	niet gehuwd zijn, omdat daar altijd- 
verkeerde dingen van zouden moeten 

komen; terwijl weer een ander zegt: dat 
zien we niet, moeten ze zelf weten, maar 

dat iemand zo maar, zichtbaar voor anderen 
naast Laar tent een short voor een rok verwisselt, 

dat is erg 	..... 

Belangrijk is de sexualiteit inderdaad in het leven van de 
mens, van z'n geboorte tot z'n dood. Daarom vaak gesprekken 
er over, mits het gezonde gesprekken zijn. 
Teveel brokken en ongelukken, erger dan men meestal denkt, 
zijn al voortgekomen uit de op dit gebied volkomen verkeerde 
houding van onze maatschappij en vele van haar opvoeders, 
onderwijzers, ouders en geestelijke leiders. 

Het wordt tijd dat ook wij, juist als jongeren, neer gaan 
vechten voor een eerlijker houding van de wereld rondom ons 
heen ten opzichte van alles wat met de sexualiteit verband 
houdt. Haar laten we dan voorzover nodig ook bij ons zelf_ 
beginnen; dácIron "steeds weer". 

ij ni b: 
---..,,, n ,,\..\___,; 

,_ ' c s'\ \_  
) \..... 

-11 . Verb. 	 Humanitas 
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V A IT D 7 ADEINIST2I_TIE 

De administrateur van de Libertijn, Onne ?dein, Hoorderweg 178, 
WiIversam, verzoekt de abonng's die dit nog niet deden, hun 
abonnementsgeld h f 2.= v66r 15 november a.s. te willen 
overmaken op postgiro 58 48 02 t.n.v. penningmeester 
Humanistische Jongeren Gemeenschap te Rotterdam. Kogen wij 
veronderstellen met dit éne verzoek te kunnen volstaan? 
Bij voorbaat onze dank. 

4 	kt" 
 

imespolowi5~.~.  

11. 
SetWIDSMUREN 

 

DIE 

 

ZOals velen bekend zal zijn is de E.J.G. de vertegenwoor 
diger van het Wonanistisch Verbond in de Eoderne Jeugd Raad. 
In deze E.J.R.• hebben we voornamelijk contact met jeugd- en 
jongerenorganisaties op politieke of maatschappelijke basis. 
Ook plaatselijk is er hier en daar contact. Een praktisch 
resultaat van deze samenwerking is de stichting "Ankerwerk". 

De M.J.R. heeft voor ons echter het bezwaar dat we slechts 
eenzijdig-1n contact komen met een bepaalde politieke 
stroming. Daarom dienen we, naast deze contacten, ons ook te 
verstaan met de neer levensbeschouwelijk .georWntee:Co jongeren. 
Een contact van levensbeschouwelijke jongerengroepen, 
gebaseerd op het zoeken.  naar hetgeen ons verbindt,.haudt 
een mogelijkheid in om specifieke jongeren-problemen op bredere 
basis aan te pakken. 

Edn'groep die hiervoor bij uitstek in aanmerking komt, is 
de Vrijzinnig Christelijke Jongeren Bond (V.C.J.B.). 
In dit verband hebben de beide hoofdbesturen daarom onlangs 
de koppen eens bij elkaar gestaken.• 

De-  V.C.J.B. is een nagenoeg gelijk gerichte organisatie 
als de H.J.G.. Ook haar leden zoeken naar een levenshouding, 
echter gebaseerd op de Vrijzinnig Christelijke levensover-
tuiging, daarbij openstaande voor de denkbeelden van 
andersdenkenden. 

Wat leeftijdgrenzen en numerieke grootte van de afdelingen 
betreft komt de V.C.J.B. ook net ons overeen. Een typerend 
verschil is, dat• de meeste V.C.J.B.-afdelingen op het platte-
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De M.J.R. heeft voor ons echter het bezwaar dat we slechts 
eenzijdig-1n contact komen met een bepaalde politieke 
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een mogelijkheid in om specifieke jongeren-problemen op bredere 
basis aan te pakken. 
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grote steden is geconcentreerd. 
Om nu zowel plaatselijk als landelijk tot een meer bljvend 

contact te komen, zullen in dieeplaatseni  waar zowel een 
V.C.J.B.-afdeling als een H.J.G. is, binnenkort gezamenlijke 
bijeenkomsten worden gehouden. Eet bleek ons op de eerste 
landelijke oriënterende ontmoeting, dat een dergelijke samen-
werking plaatselijk' zou moeten beginnen. Van een enkele 
gemeenschap kregen we over dit contact al enthousiaste 
berichten. 

Dit contact moet echter niet alleen een zaak van het 
hoofdbestuur of een plaatselijk bestuur zijn, maar dient gedra-
gen te worden door ons allemaal; opdat de scheidsmuren, 
opgetrokken door vorige generaties, 
deór 'ons doorbroken worden. 

\-\ r / 	 5 	c\-°'  

MENING GEVRAAGD ! 

Op straat, kantoor, fabriek;  school, thuis, nergens uit 
men zijn eigen mening. 
Men is het vaak niet met een ander eens, zegt echter alleen 
maar "ja", of zegt helemaal niets; men brengt bijna nooit 
zijn eigen mening naar voren, 64k als men wel degelijk een 
eigen, weldoórdachte en gefundeerde opvatting heeft. 
Waarom zwijgt men, ook nog te vaak op E.J.G.-bijeelikomsten, in 
huiskamer zowel als in kamp? 
Waarom durft men zo weinig voor zijn opvattingen 'uit te kome 1, 
zo weinig zijn "eigen gezicht" te laten zien? 

Graag zullen we v66r 1 december a.s. hierop de schrifte-
-lijke reakties, wellicht na gemeenschapsdiskussies hierover, 
uit het land ontvangen, ter plaatsing in het decembernummer 
van de Libertijn. de redaktie. 

FOTO GEVRAAGD! 

Wie wil zinh zelf graag in de Libertijn bekijken? 
Wij vragen voor het januari-lustrum-nummer van de Libertijn 
foto's van H.J.G.-bijeenkomsten, -kampen, -wandelingen, etc. 
Deze foto's . moeten zeer scherp zijn, liefst met negatief 
worden ingezonden (negatief wordt geretourneerd), en de 
moeite vun het publiceren waard zijn. Inzenden Nróór 20 dec.a.s. 

de redaktie. 
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oktober 1955 - 10 jaar verenigde naties - steun aan 
vluchtelingen - veel te weinig! - steun aan de onderontwikkelde 
gebieden - naar verhouding bijna niets! - een H.J.G.-syllabus 
over het probleem van de onderontwikkelde gebieden, die één 
dezer dagen verschijnt - een citaat uit de rede die de 
rooms katholiek bn socialist Geert Ruygers in Januari j.l. 
over dit onderwerp hield, in de Libertijn: 

"Eet vraagstuk van de minder ontwikkelde gebieden is 
geworden tot één van de grote en beslissende wereld-
politieke vraagstukken van deze tijd. 

Politiek van karakter werd het vraagstuk in de eerste 
plaats uit de aard van de zaak zelf. Alle historische 
emancipatie-processen beginnen nu eenmaal als een bewust-
wording. De emancipatie van de arbeiders ontstond,toen in 
de arbeidersklas-se zelf het bewustzijn ontwaakte van eigen 
miserabel lot, het bewustzijn van uitgebuit te zijn, van 
onrecht te worden gedaan en van de mogelijkheid door eigen 
inspanning, door organisatie en politieke machtsvorming 
daarin verandering te brengen. Vanaf dat ogenblik was de 
emancipatie der arbeidersklasse niet meer vaarde politieke 
agenda af te voeren. Op soortgelij ke wijze ligt het numet 
de minder ontwikkelde landen in de wereld. De gekleurde 
volken- zijn ontwaakt. De techniek heeft de afstanden over-
wonnen. tien heeft een algemeen beeld van hoe wij leven en 
zij zelf leven. Het verlangen naar vrijheid-is samengegaan 
met het verlangen naar maatschappelijke opgang.Zo werd ook 
dit emancipatie-proced een politiek vraagstuk. In de 
minder ontwikkelde landen zelf woedt rondom dit vraagstuk  
de strijd tussen traditie en adaptatie, in het Westen de 
strijd tussen de provinciale mentaliteit van een economisch 
nationalisme en de opvatting van een wereldeconomie als 
eenheid. Maar het vraagstuk van rij kdom en armoede staat 
geschreven op de politieke agenda van onze huidige wereld 
en steeds sterker zal het om een antwoord dringen." 
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dit emancipatie-proced een politiek vraagstuk. In de 
minder ontwikkelde landen zelf woedt rondom dit vraagstuk  

de strijd tussen traditie en adaptatie, in het Westen de 
strijd tussen de provinciale mentaliteit van een economisch 
nationalisme en de opvatting van een wereldeconomie als 
eenheid. Maar het vraagstuk van rijkdom en armoede staat 
geschreven op de politieke agenda van onze huidige wereld 
en steeds sterker zal het om een antwoord dringen." 
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