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Soms zijn wij grappig. 	:SoMzijn 
wij' zelfs geestig en buitengewoon 
spits. 'E6n van onze geestige 
opmerkingen is, dat  ièder Eens die 
zichzelf respecteert, er.%1=-',,,Lns 
e-én complex op na houdt. 
• Vanmorgen echter dachten -4: 

hebben wij (  ons noeikend.e ) 
- 	humanisten niet ock,en 1._;i:e-?:,,je een 
'comple.r? Een Minderwaardigheia-

. oomple,la. De gewone hu7:_s-, tuin- e:.7. 
keuken-minderWaardigheidsgevrelenS 
-van. de beginnélir,7? 	1i d^c'efti "o 
.g.:7aag flink. We slaan ons ze graag 
op de borst. We laten zo graag ccn 
eigen geluid horen! • 

Uaar ergens 	er iets -verkeerd. 
soes.. Zo 'bij voorbeeld onze houding 
tegenover de kerken. Wij debiteren 
net iets • befeel  ..grapjez miex 
5/72Lecs en pastaorá. -Wij lanceren 
net iets teveel stelligheden aan 
het :adres van confessionele 
par4iij.7, We lach 'n riet iets te' 
hard over 	colib-Ea van de 
priesters, Wij reepén net iets te 
luid "s2nande" c- ver.Anilel2e  -,BeekAan 
en over het kerkelijk hnWelijk 
zonder een. voorafgaand burgerlijk 
huwelijk. 
Zenden wij echt ook oen cbmriéx 

31,?bber.k? i<a ja, ieder mens - die 
zie:112101f x.espocte. rt 
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tiA 	
EN PRINCIPES 

"We moeten principiëler zijn" is een mening die we in de 
E.J.G. al jaren horen, en die de laatste tijd weer extra opgang 
maakt. Gelvikkigt Tegen een zo principieel mogelijk H.J' G.-beleid 
immers zal niemand bezwaar hebben. Let wel: zo principieel 
mogelijk. Als we praten over ons "principieel zijn", zullen re  
het eerst over de mogelijkheden moeten hebben. 

"Zo principieel mogelijk"betekent in de allereerste plaats een 
beleid dat intern in de E.J.G. nooit strijdig mag zijn met de  
humanistische beginselen, zoals die in de beginselverklaring  
zijn vastgelegd. Deze voorwaarde betekent een beperking in 
sommige opzichten, omdat het op vele punten niet mogelijk zal 
zijn DE humanistische mc_ing naar buiten kenbaar te maken, dood_ 
eenvoudig omdat er op die bepaalde punten meerdere  humanistische 
meningen bestaan. 

Zo is het niet mogelijk een bepaalde politieke keuze als de 
juiste voor alle humanisten te bestempelen. 
Nog een voorbeeld: terecht wees de Algemene Vergadering van 
de H.J.G. in maart '55 de resolutie over de onderontwikkelde 
gebieden af, Toerol omdat deze niet tevoren in de gemeen- 

t  schappen behandeld was. 7el besloot de LV
,;a

el
lfs
,2

0::::: 

 
nader bestudeerd moest worden. De onlangs  
"onderontwikkelde gebieden" wil een gesprek over dit 
in de gemeenschappen mogelijk maken, zoals de A ns e. 
Jammer is het dat Cees Luyendijk en eng Ding Yong in hun 
antwoord op mijn recensie over de syllabus dit niet duidelijk 
stellen (Libertijn, nov. en dec. '55). Als zij het feit dat 

ze  verschillende probleemstellingen zift de syllabus weglieten, 
verdedigen door te zeggen dat de A.V. zich in de resolutie " 
immers uitsprak voor "onbaatzuchtige hulp", dan vergeten ze 
dat de A.V. die resolutie nu juist niet aannam! stbl vroegen  
de H.J.G.-afgevaardigden op het congres van het E.V. of het  
E.V. onbaatzuchtige hulp wilde helpen bevorderen. En hier 
maakte de H.J.G. een fout: de H.J.G.-ers hadden het probleem  
nog niet bestudeerd. Begrijp me goed, ik had diezelfde fout 
wellicht ook gemaakt, en ik zeg niet dat ik tegen onbaatzuch-
tige hulp ben,ik zeg dat de E.J.G. in een dermate ingewikkeld  
probleem met politieke kanten aan de zaak, niet zomaar iets  
namens alle H.J.G.-ers mag beweren, voordat ze de mening van 
die H.J.G.-ers kent, 

Ben ezel stoot zich in 't gemeen geen twee keer aan dezelfde 
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en de H-lijn in de H.J.G. 

n . . / 
( 	) 

er Toor? 

(' L-f) 

er na? 

steen. De L.J.G. wel? .  

Dat kan de H.J.G. dan wel déen, wanneer kan zij zich wel uit-
:spreken? 

We kunnen, nee, we moeten opkomen voor het recht van vrijheid en 
eigen verantwoordelijkheid voor eigen leven en daden van onze 
amdaMensen. ieder die een ander dat recht geeft, heeft daar 
zelf ook recht op, zolang hij bij het gebruiken van dat recht 

. anderen niet ontoelaatbaar kwetst (zoals.  in het geval Anneke 
Beekman).. En de jeugd nag - niet uitsluitend voorgekauwd krijgen: 
"zó" moet je geloven; een kind heeft recht op een Opvoeding die 
het hen - mogelijk zatbákonlateindelijk zblf te bepalen hoe en 
wat z'n overtuiging zal zijn. 
Zo kon .00k het hoofdbestuur van het Humanistisch Verbond, 
onder meer - op bovenstaande gronden, terecht protesteren tegen 
de nieuwe wet op het kleuteronderWijs, waar deze wet een ' 
bepaalde regeling van het godsdienstonderwijs aan kleuters op 
de openbereschool voorstaat (zie Eens en Wereld dd. 24 dec. 
'55). Terecht echter protesteerde hier het hoofdbestuur van 
het-H.V.. als hoofdbestuur, en niett -nanens alle leden! 

Het iá niet mogelijk dat het H.V. of de H.J.G. zich uit-
spreekt voor of .tegen dienstweigeren WeLechter lijkt het me 
noodzakelijk en rechtvaardig dat.de.humanistische . (adspirant-) 
dienstweigeraars de hulp en steun die ze nodig hebben; ontr-
vangen, zo goed als de militairen die .kunnen krijgen . van het 
Humanistisch Thuisfront. Nu het E.V. in deze tot op heden 
geen activiteiten heeft-ontplooid, is het gelukkig dat het 
hoofdbestuur van de H.J.G. .de nodige initiatieven heeft ge-
nomen. Ik hoop dat de-komende AlgemaneVergadering verdere 
richtlijnen. voor dit werk zal vaststellen. 
De U.J.G. kan meer doen; Juist als - jongerenorganisatie van 

het Humanistisch Verbond heeft de H.J.G. de -taak in het H.7. het 
eigen geluid van de jongeren te doen horen. Evenals' 
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andersdenkende jongerenorganisaties op politiek, Maatschappelijk 
en levensbescheawelijk-terrain dit in hun groeperingen .doen, is 
het de plicht van de E.J.G. - de ouderen in het Verbond zo nodig 
wakker te schudden door haar felheid, door haar niet zo snel 
berusten in dingen die nu eenmnal altijd zo geweest zijn. 

Dat de E.J.G. daarbij geen roepende in de woestijn hoeft te 
Zijn, bewijst de nieuwjaarsbrief 1956 van het hoofdbestuur van  
het H.V., waarin nu ook hulp voor de onderontwikkelee gebie-
den wordt gevraagd. En schrijft het hoofdbestuur van het H.V. 
ook niet in het jaarverslag van het E.V. over 55: "het 
hoofdbestuur hoopt, dat de E.J.G. zichvordr.entwikkelen  
zal tot een konstruktief orgaan in het'Vei.bend'en. tot ee  
bezielend centrum voor humanistische jongeren."? 

Maar laten de ouderen niet proberen ons wekker-geluid slechts  
_als een negatief. geluid voor te stellen. Helaas konden smiaie. 
ouderen b.v. het artikel "Mens en wauwel" in de Libertijn van 
dec.'55 slechts als zodanig zien. De ouderen moeten bereid Zijn 
naar redelijke, kritiek ook redelijk te luisteren! 

En als Dick de 
Vries dan in de Libertijn van jan.' 56 

Nederlandse Jeugd Gemeenschap van ernstige fouten beschuldigd, 
anders dan  

de 

verwacht ik van de' Moderne Jeugd Raad nu net iets 

van de Libertijn er wel voor zullen waken ongefundeerde 

kritiek te leveren! 

dé verwijtende vraag: "Waar haalt die Dick de Vries al die   
onzin vandaan?"! Alsof niet én Dick de Vries, 'bri de  

=17v:d:Dick 

redactie 

Bovendien vraag ik-me, ongeacht de juiste kritiek  

af waarom de H:J.G. via E.V. en Moderne Jeugd Raad. aanesi ,  
oten 

is 
bij de N.J.G., als die IJ.J.G. 10 jaar geleden werd 0-n, 

mei als doel onder meer: het de jeugd bijbrengen van  de-elcin
ard

h
en 
t 

van onze westerse' cultuur, die vooral gebaseerd is Op dr 
christelijke ideeën, en hét aankweken bij de jeugd van 	- • 

liefde  
voor vorstenhuis en vaderland! 
De Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie, in Politiek en  levensbeschouwelijk opzicht neutraal, besloot gezien deze 
N.J,G.-doelstelling al in 1945 zich ter handhaving van ill - 

n"tralitiet ' niet  %riet :rZ;17213ijj(atr1:.:112; 
	oudste 

ledenvan de N.J.H. 
geheel zelfstandig, vrijwel als eenling de juiste houding te 
bepalen! Waarom de E.J.G. (en het E.V.) niet? 

Zo zou ik door kunnen gaan, maar dit artikel wil geen enkele 
aanspraak op volledigheid maken. Eet poogt slechts een paar  
gedachten weer te geven. Men zie ook de artikelen : " pro- 
contra- resoluties" in de Libertijn van april 
niet werd gereaseerd!l. 
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Gelukkig is het mogelijk nog voor de A.V. landelijk te praten 
over de principiële mogelijkheden voor een principiële H.J.G.-
koers: "H, in de 2.J.G."-weekend op-25 en 26februari 
Maar laten we die discussies dan ook :principieel handen! En • . 
daar ontbreekt het momenteel helaas nog wel eens aan. Laten -we 
oppassen geen feiten te verdraaien! En dat gebeurt helaas nog 
wel eens. 

Laten we. ook oppassen ons niet blind te staren op de vraag: 
"wel of geen principes?". Belangrijker is: vaar ligt de 
oorsprong van een principiële houding? In een organisatie als 
de H.J.G„ of in de persoonlijkheid van haar leden? Wat doen we 
ieder alleen in ons eigen leven,-met onze principes? 
De H.J.G. heeft vooral deze functie: zij zal steeds weer in haar 
midden problemen op moeten werpen, en er op moeten wijzen dat 
hier dit gebeurt 	; dat men daar zus of zo denkt 	 
en zij zal daaraan de vraag moeten verbinden: Wat is je houdinge  l.«  ' 
hiertegenover? Dit hoeft niet te ontaarden in een steriel 
"bezinnen". De actie zal komen. door de. perSoonlijke houding, al 
dan niet in samenwerking met anderen (en dat hoeven -niet eens 
uitsluitend humanisten te zijn!).. 
De H.J.G. is geen politieke partij, en-evenmin een vakbeweging! 
De actie hoeft zeker niet te bestaan uit het overhandigen van 
petitionnementen; het uitgeven van manifesten, hetpubliceren 
van resoluties, of het kalken van leuzen op de straten. Een 
enkele zeldzame uitzondering hierop zal dán ook de nodige 
aandacht krijgen. En voor die. uitzondering is -soms een reden 
(zoals bij de moeilijkheden die dehumaniátinéhe geestelijke 
verzorging in de weg gelegd werden - en worden! -). 

Waarschijnlijk komt het er alleen maar op aan hoe je bent als 
mens... Dan verliest zelfs het woord "principe" zijn glans. 
Als allerbelangrijkste (principiële!) houding van de 	zie 
ik  dan  •ook nog steeds de eerlijke voorlichting, die het mogelijk 
maakt de jonge mensen.wakker te schudden, opdat ze naar hun 
eigen overtuiging en naar hun eigen inzicht, niet klakkeloos 
meepraten of akkoord gaan  Met'wat anderen beweren en doen! 

:Erik Happé (Amsterdam) 

25 en 26 februari: gespreksweekend in 
"De Ark" over "De H. in de H.J.G.". 
Zie de speciale convo. 
Rosten: f 3.50 2.p. - reiskosten"boven 
f 7.50 worden vergoed. 
Opgaven glaar: Lucie van den Elskamp, 
Beethovenlaan 29, Utrecht. 	- 5 - 



"Het is een bekend feit, dat verkiezingslectuur met zijn 
leuzen en frazen meestal geen bevredigend :beeld geeft van het 
streven van de diverse politieke Partijen: De redactie van de 
Libertijn wil daarom in de komende maanden voor de volgende 
verkiezingen een aantal artikelen plaatsen waarin de lezers 
OP een betere manier voorgelicht worden over de niet-confessi-
onele partijen en hun programma's. riet leek ons het beste, dat 
dit gebeurde door de partijen zelf én wel door hun respectie- 
velijke jongerenorganisaties 	n  

Dit is de aanhef van een brief, die wij enige tijd geleden 
stuurden. aan Nieuwe Koers, de J.Ó:V.D., en de C.P.N.. 
Wij boden hen plaatsruimte aan in ons. blad om aan de• jonge a.s.  
kiezers die voorlichting te verschaffen waar deze recht óp 
hebben. Wij vroegen hen dus enige artikelen te schrijven 'aan de 
hand van een paar vragen, die wij zouden stellen, en die vooral 
voor jongeren van belang zijn. 
Het was dus niet zozeer de bedoeling dat men:voljedige uit-
eenzettingen ging _geven, maar.het moest vooral stimuleren en 
bronnen geven voor verdere kennisname. 

	

Als eerste vraag werd gesteld: 	 • 
"at is de positie van de jongeren in uw partij,..en.welke 

aandacht wordt aan jongeren speciaal geschonken in uw 
i'partijprogramma en in uw politieke organisatie?". 

Laten we de antwoorden, die wij ontvingen, 'plaatsen in de 
volgorde van de grootte der partijen. 

NIEUWE 	KOERS , jongerenorganisatie van de 2ar-i-,ij 
van de Arbeid, stuurde de volgende brief: 

Amsterdam, 6 januari 1956. 

Geachte Heer, 

Onze eiouses voor het feit, dat wij U zoA.ang op 
antwoord. betreffende Uw'beide brieven hebben laten 
wachten. 
Wij hebben Uw eerste brief doorgegeven aan de 
redactie van "De 11.á.euwe Zóers". Deze redactie is van 
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De J . 0 
Democratie, 
algemeen pe 
de schrijver 
persoonlijke 
niet namens 

de Jongeren Organisatie Vrijheid en 
zond ons het volgend artikel van de hand van de 

nningmeester der«J.O.V.D. Hierbij zij op verzoek van 
van dit artikel opgemerkt dat het stuk voor 
verantwoording van de schrijver is, en dus (helaas) 
de J.C.V.D. 

Gaarne voldoen wij aan het verzoek van de redactie van de 
Libertijn om het een en ander mede te delen over de positie van 
de liberale jongeren in ons land. 

De liberale jongeren hebben zich verenigd in de Jongeren 
Crganisatie Vrijheid en 7,emocratie, die - zelfs het Vrije Volk 
heeft het toegegeven - met haar ruim 1500 leden de bloeiendste 

'DE AP..11' 
Humanistisch vacantie- en conferentiecentrum 
Belvédèrelaan 14, Nunspeet. Tel. X.3412-2404 

Vele E.J.G.-ers zijn nog nooit in " De Ark " 
geweest, sommigen weten van het bestaan van een 

'eigen vacantie- en conferentieoord niet eensen 

Toch zijn zij minstens even welkom als Airells2 
gast dan ook, in de vacantie, met Baas-, 
Pinkster-, Jlerstkampen of H.J.G.-weekends, 
individueel en groepsgewijs. 

De Ark ligt midden in de bossen en is 
gemakkelijk bereikbaar: 

dat de H.J.G, van dit huis profitere ! 	- 7 - 

mening, dat zij geen artikel in Uw krant kan schrijven, 
daar zij niet in 500. -woorden onze zienswijze weer kan geven 
geven. 
Ook het risico, dat de communisten in het zelfde .blad 
zullen schrijven, deed ons besluiten niet op Uw aanbod 
in te gaan. 

:let vriendelijke groeten, 

(w.g.) Jan Líoes, 
Alg. Sekretaris. 

Hieruit kan men dus opmaken dat men 1) niet in staat is, en 
2) niet bereid is om de door ons gevraagde voorlichting te 
geven. Oordelen laten wij gaarne.  aan de lezers over. 

JONGEREN EN EET LIBERALISIE. 



• renvereniging jonge 

	

	
op -o.itiek gebied vormt. Een bijzonderheid 

is hierbli, dat de J.O.V.D. geen deel uitmaakt van de Volks-
voor Vrijheid en Democratie. Vanaf de aanvang heeft men 

Volks- 

partij 
	zich te moeten onthouden van het bedrijven van 

praktische politiek. Je J.O.V.D. beperkt haar activiteit 
doelbewust tot het stimuleren van een verantwoorde menings-
vorming over politieke vraagstukken. 

Deze opzet waarborgt een volstrekte onafhankelijkheid van 
partijpolitiek en bedilzucht. Echter betekent dit tevens het 
ontbreken ven invloed op b.v. de samenstellingevan kandidaten-
li'sten. De liberaal denkende jongere, die er behoefte aan 
heeft invloed uit te oefenen op de praktische politiek zal aan 

J.O.V.D. dus niet voldoende hebben. een lidmaatschap van de 
Vandaar dat vele jongeren zowel van de V.V.D. als van de 
J.C.V.D. lid zijn. 

Intussen moet men dit niet al te tragisch opvatten, want 
het is wel duidelijk, dat de V.V.D. de ogen niet sluit voor 
hetgeen onder de jongeren leeft. 3r bestaat trouwens regel-
matig contact tussen delegaties van beide groeperingen over 
organisatorische kwesties. De J.O.V.D. heeft voortdurend 
aangedrongen op een grotere activiteit ten aanzien van de 
publieke opinie. Dat de V.V.D. daarvoor gevoelig was blijkt 
wel uit de organisatie van de VS.D.-dag te Scheveningen op 
17 september van het vorig jaar. Deze dag is uniek in de 
geschiedenis van het liberalisme in ons land en zal zeker 
door meer gevolgd worden. 

Een ander initiatief leidde tot het in het leven rekenen van 
de stichting Liberaal Reveil. Deze stichting stelt zich ten 
doel de uitgave van periodieken etc. ter bestudering en for-
mulering van de liberale beginselen in het licht van de tegen-
woordige tijd. De eerste aflevering van het, voorlopig drie-
maandelijkse, blad Liberaal Reveil is reeds verschener. Hoe 
groot de invloed van de jongeren hierbij is blijkt uit het feit, 
dat van de zeven bestuursleden van de stichting er zes tot de 
J.O.V.D. behoren, terwijl van de uit elf personen bestaande 
redactieraadweveneens zes lid zijn van de J..O.V.D. 

Vanuit organisatorisch oogpunt belangrijker zijn de conse-
quenties van de zelfstandigheid voor de verenigingsfinrneign. 
Terwijl andere politieke jongerenorganisaties vaak ruim worden 

ar gesubsidieerd uit de kas van de politieke partij, wa van zij  
deel uitmaken, moet de J.O.V.D. haar activiteiten financieren 
uit de afdrachten van de afdelingen en de vrijwillige bijdragen 
van begunstigers, hetgeen de penningmeester van tijd tot tijd 
noodzaakt romend op te treden. Niettemin (of misschien juist 
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daardoor?) bloeit de J.C.V.D. 
Voer degenen die iets meer willen weten over de gedachten die 

in de J.1;.7.Z. leven zijn enkele  brochures geschreven: "...lie-
beginselen", "De weg naar de  toekomst" en "latholicisme, vr4jhei2  
en verdraagzaamheid", die voor f C.2D kunnen worden besteld bij 
het algemeen secretariaat, 3otticellistraat 8, Lmsterdar,-Zuid, 
waar tevens nadere inlichtingen kunnen wprden ingewonnen. 

E.T. Hoven. 

Va-,  de C.P.N. de Communistische Partij Nederland, ontvingen 
we een artikel dat als volgt begint: 

DE C.P.N. EIT D3 JmIIIINE 

"De bekende Franse commanist Paul Vaillant-Jouturier heeft 
eens gezegd: "-Jet com.dunis_le is de jeugd van de wereld". 
Daarom oefent het op jonge mensen in de hele wereld en ook in 
Nederland zo'n aantrekhingskracht uit. In November 1952 schreef 
"de Telegraaf" ter gelegenheid van ons partijcongres in dat jaar: 
"de -portretten van. Lenin en Stalin zagen neer op meer dan'1200 
vooral jeugdige afgevaardigden...". En inderdaad. In onze partij 
zijn veel jonge mensen georganiseerd en ze bekleden belangrijke 
funkties, onder meer in het partijbestuur en in de plaatserjke 
besturen. 

Deze jongeren zoeken in en door de C.P.N. een oplossing voor 
de brandende problemen van onze tijd. Ze weten, dat de J.P.N. 
daarbij ernst maakt met het nakomen van zijn toezeggingen." 

Tot zover dit artikel. lelaas moeten wij een gedeelte nu weglaten: 
helaas komt het teveel overeen met de door ons juist bekriti-
seerde verkiezingsnamfletten;het -evat aanvallen op personen 
uit andere politieke partijen. bovendien  gaat  het ver buiten het 
kader van de door ons gestelde vraag (zie de eerste blz. van 
deze artikelenserie),  en  bevat - het enkele aantoonbare onjuist-
heden. Eet artikel, eindigt als volgt: 

"Een vrije sfeer in ons land, vermindering van,  bewapening, meer 
huizen, weer ontwikkelingsmogelijkheden, meer loon, verkorting 
van de diensttijd, vrijstelling van militaire dienst voor onder-
wijzers en bouwvakarbeiders, dat zijn punten, die in ons aktie-. 
program voorkomen. 
Worden ze verwezenlijkt dan zal de jeugd de toekomst met meer 
vertrouwen tegemoet kunnen zien, zonder de dreiging; van een 
atoomoorlog boven onze hoofden.'  
En aan die geln-4.-,cige toekomst wijdt ons beginselprogram een 
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speciaal hoofdstuk: "jeugd- en gezinszorg". 
Zo gaat onze partij uit van de hedendaagse werkelijkheid bij 
haar strijd voor een verandering ten goede l 'ook in Dóderlancr 

Litteratuur: 	 Gerard Geelhoed. 
"Leerboek voor de Arbeiders- 	Lid van het partijbestuur 

beweging" deeltjes 1 t/m 3 	der C.P.U. 
'Beginselprogram der C.P.N." 

(herdruk verschijnt binnenkort) 
"Congresboek 1955" 
"Politiek en Cultuur", maandblad der C.P.N. 
Alles te bestellen bij Boekhandel .Pegasub, Leidsestraat 25, 
Aneterdam en Hobbemastraat 57, den Eaag. Aldaar is ook de 
"klassieke" litteratuur van het :1.arxisme-Ieninisme te 
Vnrkrijgen. 

"'ot zover dus de politieke partijen. Gezien de wijze waarop 
de C.P.U. en de Nieuwe roers meewerkten, betwijfelen wij of een 
voortzetting van deze reeks met nieuwe door de Lib.-redactie 
te stellen vragen, zin heeft. Daarover zal de volgende, op de 
komende A.V. te kiezen,redactie moeten beslissen. 
Wij willen hier de al dan niet verstrekte litteratuuropgaven 
nog aanvullen met: 

"De weg rinfr  Vrijheid, een socialistisch perspectief" P.v.c71.,A) 
uitg. /hl. de Arbeiderspers (409 blz.) 

nsocialisme  en Democratie", maandblad van de 2.v.c7I.A. 
"Beginselverklaring van de 2.v.d-A." 
Alles te verkrijgen bij de boekwinkels van N. V. de Arbeiderspers, 
en bij het alg. secr. van de P.v.d.A., Tesselschadestrawi 31, 
Amsterdam - west. 

'Beginselverklaring van de V.V.D." 
Te verkrijgen bij het algemeen secretariaat 
Itoninginnegracht 61, den Haag. 

"Humanisme en Communisme", uitg. Humanistisch Verbon= 
"Sociale "lerechtigheid", uitg. E.77., beide te bestellen  /3 .: 

Centraal Bureau E.V., Bleyenburgstraat 1, Utrecht. 

"Be Ehmanist en het moderne socialisnm", uitg. 2.v.d.1, 
bestellen bij P.v.d.A„ adres zie boven. 

de redactie. 

van de V.V.D., 
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Wij wachten nog steeds .op de syllabus 
"liefdesverhoudingen bij jongeménsen" ! 



)1111 	 b.;:t 

• 40' 	1 
ijateigoed voor de soldaten gezorgd wordt in ons leger, 

wisten wij. Dat er bij deze verzorging menig lofwaardig zot 
gebruik in ere wordt gehouden was ons eveneens bekend. Het was 
ons ook al bekend dat de zorg van de legerleiding zich mede • 
uitstrekt tot de lectuur van de soldaten. Onze persvrijheid blijkt 
in de kazernes reeds lang niet te gelden, want daar zijn bepaalde 
bladen .verboden.. Op zichzelf dus een reeds oudbakken zotheid:' 
Kersvers echter is de maatregel van veldprediker Harmeyer, die 
"De Haagse Póát" verboden heeft in zijn militair tehuis van • • 
vliegbasis. Twente. Waarom? Wel, in dit blad heeft A. Viruly een 
verhaal geschreven met anti-militairistische strekking. Grote 
lof! 

Eveneens veel lof voor die politiechef in Nijmegen die een 
toneelvereniging aldaar verbood om het Vlaamse stuk Suuske 
Perdaamop•te voeren. In dit stuk komt n.l. een nogal lachwek-
kende politie-agent voor, en dit leek onze wnd. hoofdcommissaris 
niet bevorderlijk voor zijn prestige. Ziedaar de juiste wijze om 
het gezag te handhaven: Dat de Nijmeegse burgemeester zijn politie 
nu meest verbeteren, lijkt ons nog bevorderlijk voor het politie-
gezag! Lang leve de zotheid! 

Tenslotte een zeer verheugend bericht uit lieerde 
waar. men met .veel ijver de zotheid beoefent. Alle inwoners zijn 
daar boos op eiknar omdat de voetbalclub niet meer op zondag, 
mag spelen van de gemeenteraad. Ja, dat krijg je ervan als het 
voetbalterrein vlak naast de gereformeerde kerk ligt. Het is 
moeilijker om de verdraagzaamheid te beoefenen, dan da zotheid 
te. prijzen. Daarom houdt zich maar bij het laatste-uw 

L 

mededeling. 
Ra-komt wel eens voor dat wij ingezonden stukken niet opnemen 
daar ze niet voldoen aan de bekende eisen (zie Libertijn april 
1955). Het is geen-gewoonte om dan in de Libertijn. daarover 
mededeling te doen. Omdat het een repliek betreft maken wij thans 
een uitzondering voor een ingekomen antwoord op het artikel -
"Principe of stunt" van Egbert ïiarries in hetnlimmer van dee.'55. 
Dit antwoord kwam van de redactie Van het Haarlemse blad "Stand-
punt", en was geschreven door Rudolf de Jong. Daar Rudolf (niet-
tegenstaande ons verzoek) meende•zijn artikel niet te kunnen 
wijzigen in de door ons verzochte. zin, gingen wij niet tot plant- 
ging over. Wij achten het billijk deze copy ter inzage te leggen • 
op het redactie-secretariaat .en op het weekend yam 25/26 febr. 
in "De_ Ark", alsmede op de A.V. 	de red. 	 - 12 - 



EINSTEIN 	E = mc2  menGIE . -massa x (31ichtsnelheid)2  

ei) C, co  12 In 
0 I ei- g2  

1—a 
D2 	 g, 

ENERGIE = haast op twee benen 

EBBAGIE 	(de fabrieksfluit fluit; 17.00 uur> 

De stoomfluit fluit de arbeid uit. 
De lopende band loopt leeg. 
De stoonfiáit nuit de massa uit. 
De band loopt leeg in een steeg. 

WAST 	(de fabriek loopt uit; 17.01 uur) 

 

   

DE BEIEN 

De kramp van de haast vertrekt geen spier. 
let hart over-slaat zijn slag. 
"Er is geen leVende mens meer hier" 
Haast de jaagwolf slaat zijn slag. 

(de fabriek staat'leeg; 	 uur) 

  

In het rusthuis van de ruimtelijkheid \, 
Verroest het vliegwiel van de tijd. 

 

De massa die zich in relativiteit 

haast raakt zijnsnelheidkwijt 

Fries de Vries (Hilversnm) 

mededelinz 	  

omstreeks 1 maart a.s. zal een speciaal aan de komende Algemene 
Vergadering van de 	gewijde Libertijn verschijnen. 
De vaak droge en taaie A.V.-strkken worden door de'afgavaardig-s 
den ijverig bestudeerd (hopen we!). De speciale A.V.-Libertijn 
hoopt er in te slagen ook hen die minder thuis zijn in de vak-
litteratuur van de A.V.2wegwijs te maken in de belgngrijkste 
zaken die op de komende • A.V. (10 en 11 maart te Blarioum) arm  
de orde zullen komen. 

de redactie. 

- 13 -- 



I =E DE LI IZG van het hoofdbestuur. 

Eind december 1955 heeft op verzoek. van het hoofdbestuur 
een bespreking plaats gevonden tussen Medewerkers .van het 
Haarlense blad "Standpunt" en het hoofdbestuur. 
Eierbij werd o.a. afgesproken: 
- liet hoofdbestuur zal geen bezwaar maken tegen de uitgave 

van "Standpunt". 
- verenigings-technische fouten inzake deze kwestie zullen op 

de a.s. Algemene Vergadering door het hoofdbestuur niet ter 
sprake worden gebracht. Dit impliceert niet dat het hoofd-
bestuur zich heeft verenigd met de zienswijze dat de artikelen 
welke in het Haarlemse blad staan niet als kopij voor de 
"Libertijn" ingezonden hadden kunnen worden. 

- de redactie van "Standpunt" zal de aandacht vestigen ()IJ het 
feit dat de artikelen in het blad geen A.V.-stukken zijn in 
de zin van het Euisholidelk Reglement, maar principiële 
beleids-beschouwingen. 

- er zal de nadruk op worden gelegd dat het blad slechts een 
tijdelijk karakter heeft (vier nommers). 

Bovenstaande punten worden volgens afspraak gepubliceerd. 
voor het hoofdbestuur 
Henk Bosselaar, 	alg.voorzitter, 
Lettha de Nachtegaal, alg. secretaresse. 

TE7:,.W2CENSIE ONTVANGEN : 

Syllabus "GELMNSCWSVORISING" door Henk Bosselaar, Cor 1=doek 
en Jim van Opijnen. 

uitgave: hoofdbestuur der H.J.G. 

In deze syllabus.hebben de schrijvers, zoals zij in hun in-
leiding schrijven, geprobeerd de factoren, die bij  het ontstaan 
er bestaan van de"gemeenschap,3en van belang zijn, te beschrijven. 
Dit proberen-kan zeer geslaagd genoemd worden, daar de auteurs 
het probleem in zijn grootst mogelijke algemeenheid hebben.psteld 
zonder daarbij de realiteit uit het oog-te verliezen doolgálleen 
een theoretische beschouwing over gemeenschapsvorming te geven, 
mccr door ook enkele zeer reële punten en suggesties voor 
praktische gemeenschapsvorming naar voren te brengen. 

Belangrijk zijn de in deze syllabus genoemde vier factoren, dat 
zijn de verschillende elementen en beweegredenen, waarom de mens 
toetreedt tot een gemeenschap. In het kort wil ik deze punten 
hier herhalen: 
1) de als morele noodzánk beleefde behoefte om samen iets te 

doen; 
- 14- 



2 de álgemeen menselijke drang tot Ontmoeting met anderen; 
3 de onmacht van vele mensen om zelfstandig iets te doen; 
4 de gevoelsmatige angst .om alleen in de wereld te staan, de 

vlucht voor een te eenzame vrijheid. 	• 
De eerste twee factoren worden als positie gezien, de laatste 
als negatief. 	 . 

Dat dè. motieven van ieder individu een unieke, onontwarbare 
combinatie van elementen uit deze vier factoren vormen, -7. zoals 
in de syllabus staat -, kan zeer zeker niet ontkend worden. Wel 
echter 'zal voor een humanistische organisatie vastgeSteld moeten 
worden dat, zoals de syllabus eveneens vermeldt, gemeenschaps-
vorming moet gebeuren door min of meer bewuste op-zich zelf -
staande mensen,en dat in deze humanistische gemeenschap van de 
mens geeist wordt zelfstandig tot een bordeel te komen. Hij dient 
daarbij echter verdraagzaamheid te tonen t.o.v..andere opvattingen 
binnen en buiten deze gemeenschap, waarbij door het gesprek een 
bewustzijn moet groeien dat hij zijn levenshouding in overeenstem-
ming met zijn ideeën moet brengen. Dat door 't bovenstaande het 
karakter. en de aard vafi een organisatie sterk bepaald wordt is 
logisch; voor de H.J.G.' bj.ijt hieruit n. i. duidelijk dat zij massa-
organisatie kan zijn, maar een organisatie die gevormd wordt door 
leden bij wie het motief tot aansluiting sterk tendeert naar de 
twee positieve genoemde factoren. 

Bij de praktische zaken van de gemeenschapsvorming geeft de 
syllabus enkele suggesties, vooral wat betreft de taak van een 
gemeenschapsbeStuur. In de H.J.G. is geen kader gewenst in de zin 
zin van voorgangers, daar van ieder lid een zekere, niet af te 
schuiven, verantwoordelijkheid voor het geheel wordt gevraagd. 
Geen "big boss" die de richting wel zal aange=v=en hoede-leden 
handelen en denken moeten. Ineen humanistische gemeenschap zal 
ieder in overeenstemming met zijn capacifeien een zekere ver-
antwoordelijkheid moeten dragen.  

De schrijvers van de syllabus stellen nadrukkelijk dat het 'ge-
zamenlijk beoefenen van liefhebberijen in de H.J.G. niet mag lei-
den tot geitenfokken op een zullen-weitje. Het probleem: hoe dit 
te vermijden?, wordt helaas in de.syllabus niet aangeroerd. 

Deze syllabus stelt vele vragen (helaas'vaak in moeilijk te 
begrijpen zinnen), die vele tongen los zullen maken, en die hope-
lijk ook een nadere precisering van de gedachten van de leden tot 
gevolg zullen hebben-ever:problemen als "persoonlijke verantwoor-L.  
delijkheid","de H.J.G; 'oen open organisatie of niet?"1 "op welke 
wijze.  de H." in de H.J.G. te verwezenlijken?". Dat over al.  deze 
onderwerpen een vruchtbare discussie. op basis van de syllabus 
"gemeenschapsvorming" mogelijk is (hetgeen. reeds bleek op het 
weekend in "De Ark" met twee afgevaardigden per gemeenschap -
4 en 5 febr.j.1.),.pleit voor de goede opzet van de syllabus: 

Bas Munniksma (Haarlem) 	 - 15 - 
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Tegelijk met vele waterleidingen schijnen 'nok de leidingen 
waarlangs maandelijks'de gemeenschapsblaadjes naar de. 
Libertijnredactie behoren te stromen;  bevroren te zijn, Dat da 
ontdooiing hiervan spoedig'moge optreden. Dat da buizen vanuit 
Utrecht wat verstopt zijn, zal wel veroorzaakt worden door 
schaamte over het uiterlijk van de Dommekracht, dat inderdaad 
de laatste maanden stukken achteruit gezann ii, Het stak 
echter niet ongunstig of. bij een programMablaa?tje dat ons.. 
bereikte en waarboven niet eens stond baar het vandaan kwam • 
maar da blijkens de inhoud in Haarlem is ge2abriceerd. 
Overigens een programma aantrekkelijk .-snor 	bevon 
de zestig: louter lezingen o- er .Socialtadó*,: tio:tMunisrlie, 
anarchisme, 3-iJandp,Aisme,libertinisme, etc, Wat zullen £.;e in 
de bloemenstad istiach worden! Geneesmiddel: istir,in? 

De gemeenschap Deventer heeft _n _:t 	gesropen:".,.'nwst 
de ernst van sommige prCilemen.00k de humor en. gezelligheid-
we zijn nog geen vejJerauen....'.-- Maar ai, 1. at lezen We daar.  • 
-van de koekslikkers? Men acht het daar mogelijk lid van de • • 
E.J.G. te zijn, maar niet van het H.V. Dit kan niet jongens, 
dit 	te mal. 

Er is tr-=wens meer wonderlijk á 	laatste tiid in de H.J.G. 
Ze is er "op 4 en 5, februari een landelijk wekend beleid over 
gemeenschapsvorming inde Ark" (met twee ale:L.vaar;:jgCeii per 
geni2eschap). Aotterdam schitterde daar nin de bekende reden, 
IJlings word in "de A. -1:" een .rpreekkoor ge-vormd dat een drie- • 
eert FOEI deed horen, zodat het gebouw daxerde, 

Ook is er valse voorlichting: vorige maal werd bericht dat 
Delft was opgericht. Nee hoor, 't is niet waar, voorlopig 
blijft r..-)n daar liever analfabeet. Daarentejen schijnen e:: in 
Zwolle, dat pas tor ziele is gegaan, nog positieve krachten te 
sluimeren. Houdt moedig -vol! , 

Allerwegen heeft men grote plannen voor de A.V. op  ie en 11 
maart in het Blaricumse Meenthuis, Dat zij goed moge slazen, 
(b)laxi e-un laude! Orde-voorstel van de beul laat ied, di;2 
er naar toe gaat van te voren aan haar  of  zijn we::*g-rv-cfr vrij 
vragen cm maandag 12 maart. 

t̀ ot slet met permissie een woordje alai de ,L.1;en ive,.kf;e-ver "De Vrijderizer. 	van 4 febr. bleek cen artikel nit-de 2-_Jber- iinuovergen,mu  ie  zijn. Waar moet dat naar toe, -,:edaetio?- • 
De Beul van Haarlem (Amsterdam) - 10 - 
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op proef 

Géén 
vervlakking 
Een dagblad, dat onbelangrijke ge-
beurtenissen met op effect jagende op-
schriften in het midden van de belangstel-
ling plaatst, dat met uitvoerige, sentimen-
tele verslagen en interviews met foto's 
appelleert aan de meest primitieve gevoe-
lens, zulk een dagblad wordt helaas vlotter 
verkocht dan een goede courant. 

Zo'n dagblad is oppervlakkig en nivelle-
rend, dus in zekere mate ontbindend. 

Sommige bladen zijn weliswaar minder 
verderfelijk, maar hun culturele waarde 
wordt beperkt door concessies aan de ge-
middelde smaak, dus aan vervlakking. 
Bladen, die min of meer afhankelijk zijn 
van politieke of kerkelijke groepering 
oefenen 'dagelijks op hun lezers invloed 
uit in een bepaalde richting. 

Een courant behoeft noch eenzijdig, noch 
oppervlakkig te wezen om onderhoudend 
te zijn. U kunt een ,g o e d" dagblad kie-
zen, dat zeer onderhoudend kan zijn en 
haar maatschappelijke functie van nieuws-
voorziening en voorlichting verricht op 
hoog niveau, niet neutraal, wel volkomen 
onafhankelijk en strevende naar de grootst 
mogelijke objectiviteit. 

Een dagblad met onopgesmukte, betrouw-
bare berichtgeving, instructieve en opbou-
wende artikelen, die de intellectuele be-
langstelling opwekken en bevredigen. 

NIEUWE 
ROTTERDAMSE 

COURANT 
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maatschappij 
Verzeker U bij De Centrale, die 
baar winst besteedt voor socia-
le en culturele doeleinden. 
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Gunstige  voorwaarden en voor 
ieder passende tarieven. 
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