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INIlOUD 

verkiezingen 
durf jij ? 
kleine cyclus 1:en II 
humanitas-rebus 
cartoon 
kredo 
hun 
sloegen wij u 

te hoog aan ? 
de lijn 
syllabus onderont- 

wikkelde gebieden 
ned. schoolradio 
herfstweekend 
de redaktie 
jouw mening gevraagd 
huj occhio 
10 x 10 = 500 
lof der zotheid 
puzzel-hoekje 
humanieuws 

•Z N/C Ch 
.partijcongressen, artikelen over 

partijprogramma's in dag- en week-
bladen vormen de ouverture, die de 
felle propagandacampagnes voor de 
in het aanstaande voorjaar te 
houden verkiezingen, inleiden. 
Verkiezingscampagnes, waarin otr-
zuivere tegenstellingen worden 
geschapen, waarin zeer ingewikkelde 
staatkundige problemen in vaak 
holle en tendentieuze leuzen worden 
gecomprimeerd,• en dan den. volke 
worden opgediend. 	In deze strijd, 
waarin felle beschuldigingen aan 
het adres van politieke tegen-
standers worden geuit, en andermans 
goede bedoelingen op een onjuiste 
wijze worden weergegeven, wordt maar 
al te licht geoordeeld over de r /laar 
onze mening zo belangrijke fundering 
van de keuze der kiezers. 

Bovendien vergeten :.cemnige 
partijen dat in een denneratiède 
uiteindelijke keuze bij de kiezers 
zelf behoort te liggen, en dat deze 
recht hebben op een goede voor-
lichting van de verschillende 
partijen, van wat zij in de. komende 
jaren willen, van wat zij in de 
praktijk uitvoerbaar achten, en op 
welke wijze zij deze plannen denken 
te verwezenlijken. 

Zijn we te pessimistisch als we, 
gezien de ervaringen,verwachten dat 
van dit recht van de kiezers ook 
ditmaal niet ireel te-recht • zal 
komen? 
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nog eens na wat Jan ?akkert over verantwoordelijkheid stelde -
we moeten neer en meer zelf dirvèn beslissen. Wil H.J.G. met 
lieden die ons precies voorschrijven wat we moeten doen of 
laten! 

naar ik merk dat ik nu ook al weer ouderweg ben om de 
preekheer uit te hangen 	 

Jim van Cpijnen. 

Kleine cyclus (I) 

Zij zag hem komen; 't bloemstuk in zijn hand 
gaf zijt  toen hij  het geven wou, een schop. 
Doch desondanks stond er de dag daarop 
iets heiligs aangekondigd in de krant. 

De wereld zag hen gaan; over hun leven 
boog zich een net van lege woorden samen. 
Toen zij, te laat, tot die ontdekking kwamen, 
hadden zij alle hoop reeds opgegeven. 

De vuilnisemmer heeft zich lang reeds dichtgeklapt 
over het bosje bloemen en de krant; "hoe dom", 
zo denkt hij in zijn eenzaamheid, "waarom 
heb ik dat bloemstuk toen niet zelf vertrapt?" 

Kleine cyclus (II) 

Hij klopte zachtjes aan haar deur des avonds; 
een koel verwijt _als nooit tevoren voer hen tegen. 
Hij uitte toen een ruwe vloek half binnensmonds, 
en heeft haar zonder dralen aan zijn zwaard geregen. 

Des nachts, toen alle witte bloemen tot hem zwegen, 
de vliegen samenzwoeren met hun wild gegons, 
kon hij het goed of kwade van zijn daden niet meer wegen, 
en stiet het eigen standbeeld van het schragend brons.' 

Des morgens lier hij, als een  blinde in de nevel,rond. 
Eij telde mede met een verre torenklok tot negent  
Voor 't altaar van het recht herrees zij stralend 

uit de grond, 
en samen gingen zij opnieuw hun zware  wegen 	 

( 
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Q 

 

Voor ons ligt lot nummer 31859 van de Humanitas-jubileum-
prijsvraag. Zullen we de hoofdprijs winnen (waarde f 5000.=) ? 
't Zal wel niet. 't Is immers een loterij met vele nieten. 
Hoe kan het ook anders? Humanitas, tien jaar oud, is zelf 
immers "niets". Tien jaar 	 niets! 

Humanitas is slechts een roepnaaM. Haar volledige naam 
luidt: "Humanitas, vereniging' voor maatschappelijk werk op 
Humanistische grondslag". Is dit soms zo moeilijk om voor 
jezelf te onthouden, vriendin Hnnanitas? - 

Een jaar geleden protesteerde de H.J.G.-Haarlem tal'uitte 
het verwijt dat op de loten van -Humanitas de volledige naam  
niet werd genoemd, dat de Humanistische grondslag verduisterd 
werd! 

Dit jaar nu weer humanistische verduistering. Wederom met 
recht een Humanitas-"rebus"! Want uit welke hoek waait nu 
eigenlij k die Humanitas-wind? Is ze neutraal? Wie weet. Of 
Rooms-Katholiek? Misschien. Van die zijde zijn we zuil-zwijgerij 
gewoon. En in België bestaat een Rcoms-Watholiek Humanitas. 
Of is het communistische cellenbouw? Wellicht. 

Plotseling heeft Humanitas zich zelf nu overtroffen: 
onlangs verschenen in de grote.  bladen advertenties met de 
prijsvraag. Weer, als vanouds; een dábbele rebus: de eigen-
lijke, die opgelost moet worden om een prijs te kunnen winnen, 
en de geheime, over de herkomst, die kennelijk niet opgelost 
nhg worden. En waarom, denk je, dit jaar een extra grote 
jubileum-prijsvraag? "Om nbg beter te kunnen helpen, om de 
naam Humanitas (menselijkheid) met ere te dragen en om deze 
naam nog bekender te maken! En U, wat doet U?", aldus de 
advertentie. 

Ja, wat doen wij? Wij denken er het onze van. Om een naam 
"met ere" te dragen, denken wij, moet je in je gehele werk eer 
waard zijn, vriendin Hnnanitas. En net geld van anWen, die 
slechts je onvolledige naam kennen, je naam nog bekender te 

- 4 - 



Onze cartoon: maandelijkse 

willen maken, is ronduit gezegd bedrog ten opzichte van die 
anderen! Ter illustratie diene bovendien nog dat in Amsterdam 
de leden van het Humanistische  verbond, via de adresseer-. 
machine van het Verbond, een oproep voor collectanten voor de 
straatcollecte van Humanitas ontvingen, waarop alleen de 
negatieve uitdrukking "maatschappelijke zorg voor buiten-  
kerkelijken" vermeld stond. 

Vriendin Humanitas blijft ons bitter teleurstellen. Hoe 
lang nog? Waarom tien jaar niets? Waarom  geen eerlijkheid? 
Waarom stiekum je overtuiging verzwijgen? Uit angst anders een 
lot prinder te verkopen? De werkelijkheid is eerder omgekeerd, 

geloven we. Zeer vele 
H.J.G.-ers bij voorbeeld 	d 

verkopen en kopen loten 
van Humanitas. Het lijkt 
ons niet onwaarschijnlijk 	

1 

dat steeds meer E.J.G.-ers, 	ij 
steeds meer principiële 	ij 
humanisten, met dit soort 
onsympatieke akties niets 
meer te  maken  willen 
hebben. Ondanks het goede 
doel! 

Voor ons ligt lot, 
rammer 31859. Dit jaar nog 
wel . 	 
Want het doel is onze 
steun ten volle waard. 
Maar de"rebus" is een 
beetje moeilijk. 
C Eumanitas, vertaalden 
we de jubileum-rebus van 
dit jaar goed? Wij lazen: 
"Dit is de kans van Uw 
leven, 
Uzelf voor Uzblf uit te 
geven!" 

Een teleurgestelde. 

WAM N F.ER CdMAsaLl   
— 	-- 



Het was-niet de eerste maal dat hij me vroeg waaróm ik 
iedere morgen op hetzelfde uur opstond en dezelfde weg naar 
kantoor wandelde om er grotendeels hetzelfde werk als de 
vorige dag te verrichten. Ik had hem er nooit op geantwoord. 
Niet dat ik geen antwoord had - een motivering was altijd 
wel vaag bewust in mijn geest aanweilg 	maar ik was bang 
dat het, verlangen naar het verbreken van de sleur mijn 
motivering van het aanvaarden van diezelfde sleur zou over-
Etemen. Toen hij ditmaal echter 'het geluk" in ons gesprek 
betrok, huiverde ik even. Wist hij dan toch dat ik het zocht 
maar niet wilde vinden? Uit zijn gewone gezichtsuitdrukking, 
zonder enig spoor van sarcasme,,was op te maken dat hij het 
word niet opzettelijk gebruikt had. Ik heb hem eerst, als 
wedervraag, verzocht te vertellen wat hij onder geluk verstond 
en waar hij het geluk dacht te vinden. 
,"Ik weet het niet", antwoordde hij, "ik geloof dat het 

steeds met mij in dezelfde trein meereist, maar dan een 
coupe voor mij, of in het voorgaande rijtuig. Ik voel den 
zekere mate van bevrediging in mijn werk, maar ervan vervuld 
ben ik niet. Of ik het geluk ooit in mijn eigei coupe zal 
treffen? Ik weet het niet, erger: ik ,ontken het". "Maar 
waarom reis je dan nog steeds .en zoek je niet een andere 
baan, die je dan hoogstwaarschijnlijk hetzelfde onvolkomen 
geluksgevoel geeft?" "omdat ik niet' in een plaats wil • 
blijven, waar ik te sterk gebonden zal zijn en misschien 
door de liefde gegrepen word. Daarom wil ik nergens langer 
dan een week blijven. Gelukkig, let op het woerd, gelukkig 
stelt mijn werk me daartoe in staat. Laar nu dan toch weer 
mijn vraag: denk jij jouw geluk te bereiken door het werk dat 
je nu doet te blijven verrichten? Ik kan het me niet goed 
voorstellen, je bent toch meestal te critisch dat je de kern 
der dingen zou ontgaan. Heeft jouw werk een kern? jat zit er 
voor essentie in 'jouw bestaan?" 

Na zijn uiteenzetting voelde ik wel-, dat 	ditmaal niet 
met mijn gebruikelijke stilzwien kon.  volstaan. "Essentie? 
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Ja, ik geloof wel dat mijn bestaan essentie heeft. Ik probeer 
in mijn werk mijzelf geheel te. geven: Dat kan ik alleen als ik 
het op een geheel onpersoonlijke manier-benader; ik-moet afstand 
bewaren tassen mijzelf en mijn werk en mijn calega's. Zogauw ik 
de mens in mij laat spreken,-kom ik in conflict met m'n 
collega's en zelfs m'n baas. Ik doe het-werk net de hersens, 
maar niet met het hart, en m'n hersens geef ik dan ook geheel, 
Ik geloof ook niet dat ik ooit mijn werk "menselijk"-zal 
trachten te verrichten, omdat hot me dan meteen tot hier zit". 
Ik wees ter hoogte van mijn kin. "Jij hebt het 	- grote 
voorrecht dat je veel mensen slechts kort.ontmoet, want jouw 
natuur een beetje kennend, geloof ik wel te mogen aannemen 
dat je in mijn omstandigheden gelijk zou reageren. Ik geloof 
dat de.wereld alleen voortrolt door de'vele burgers, die 
mechanisch hun arbeid verrichten en elkaar als mens trachten 
te vermijden. Slechts bij oppervlak1:ig contact met anderen - leven 
ze "gelukkig".. Het woord is misleidend in deze betekenis. En 
zo is het met mij ook: slechts bij heel, heS1 - opnervlakkig 
contact leef ik met mijn medemensen in vrede. Zidra ik hen als 
mbns bezie, zakke:e ze als een baksteen.. Denk door wat ik je 
zojuist zei niet dat ik ne boven hen verheven voel, want dat 
is allerminst het geval: ik zink zelf even snel. En daarom 
kijk ik liever niet teveel -naar hen, noch naar mezelf. Het 
geluk is voor niemand weggelegd, misschien maar voor een heel 
enkele, die zich er niet van bevaist is. En daarom sta ik 
iedere morgen op hetzelfde uur op om naar mijn kantoor te 
wandelen en•hetzelfde werk te verrichten. Ik doe maar alsof 
mijn werk me geluk-brengt, maar in wezen schenkt het me hoog-
stens bevrediging. En dat is nog lang geen geluk." 

A k: 

   

 

 

V.V.D. 	 P.v.d.A. 
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Ja, ge-ach,-te le-zer-tjes, op welk peil be-vindt U zich 

ei-gen-lijk? Heb-ben wij met de Li-ber-tijn soms te hoog voor U 
ge-gre-pen? Moe-ten wij, nu 5 de-cem-ber na-dert, bang wor-den 
dat wij als re-dak-tie de zak in-gaan? 
Of moe-ten wi maar aan-ne-men dat het met ons wel los zal lo-
pen, om-dat wij toch im-mers veel te on-ker-ke-lijk zijn voor de 
hei-li-ge bis-schop? Of zou de goed-hei-lig man het ons juist 
zwaar aan-re-ke-nen dat wij niet al-leen on.14r-ke-lijk zijn, 
maar daar-bij ook nog ge-pro-beerd heb-ben de Li-ber-t;jn in 
hu-ma-nis-ti-sche zin te re-di-ge-ren? Zou hij ko-men, de Sint? 
Of blijft hij weg? 
Slee-gen wij U te hoog aan? Was het niet te-veel voor U om een 
blad te le-zen dat U nu eens niet voor-kauw-de "zus en zo IS 
het", doch dat U van ve-le pro-ble-men slechts de ver-schil-
len-de kan-ten liet zien en dat de keus, de uit-ein-de-lij-ke 
be-slis-sing,aan U zelf o-ver-liet? Heb-ben wij de voor 
ne-der-land tra-di-ti-o-ne-le 
niet ge-voeg aan U op-ge-legpi? 'ron U (en kunt U) ei-gen-lijk 
wel zo goed zelf na-den-ken? 
Zou de Sint nu boos op ons zijn? 

Wij hoor-den van en-ke-le zesar-te pie-ten, van en-ke-le 
zwart-kij-kers klach-ten;."waar is toch DE lijn in de Li-ber-
tijn?", zwart-kij-kers voor wie het te moei-lijk was zelf na te 
den-ken, zwart-kij-kers voor wie het schrij-ven van -een ar-ti-
kel-tje blijk-baar te moei-lijk was: ze mopper-:.den wel, ze 
wis-ten het re-dak-tie-a-dres wel, maar ze stuur-den geen 
co-py in!- 
Wij heb-ben piet ge-loofti dat U ook zo'n zesar-te piet was, 
ge-ach-te le-zer-tjes, wij heb-ben ge.Lmeend dat dit op-ge-
bla-zen ge-ruch-ten wa-ren: Wij kon-den niet aan,-nemen dat er 
bcht zul-kezwar-te pie-ten zijn in de E.J.G. Daar-om dan ook 
heeft U de af-ge-lo-pen maan-den Li-ber-tij-nen ont-vitn.ogen 
die van U vroe-geil zelf ook eens te den-ken; daar-om zult U 
de ko-men-de maan-den door ons ge-re-di-geer-de Li-ber-tij-nen . 
ont-van-gen die U vra-gen van "zelf-stan.dig- en in vrij-heid 
den-ken" een ge-woon,-te te ma-ken, zo U die ge-woon-te niet 
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al-lang heeft.. 
Want de zwar-te piet die ons in de zak van Sin-ter-klaas 
stopt, on-derschat U, lezer! 

Ja. geachte lezertjes, wij zien met vertrouwen de vijfde 
december tegemoet. Wij weigeren te geloven dat er van die boze 
zwarte pieten zijn. "'!ij kunnen nog steeds niet ~eten dat er 
pieten bestaan die zo vastgeroest zitten in de (onder andere 
christelijke) opvatting volgens welke een geestelijk leider wel 
even zal vertellen hoe de vork in de steel zit. -jrj kunnen 
niet aannemen dat er mensen zijn die uit puur idealistisch 
standpunt kunnen zeggen dat de redáktie van de. Libertijn maar 
stelling moet nemen in allerlei problemen, en maar even zeggen 
moet hoe alle E.J.G.-ers moeten denken. Wij slaan U, menen wij, 
niet te hoog aan wanneer wij proberen ons blad te maken tot 
één van de weinige bladen in Nederland, dat - in modern 
humanistische zin - vele tegenstrijdige opvattingen weergeeft, 
het blad dat zo nodig van alles en iedereen zal kraken, als 
iets of iemand in strijd is met de humanistische opvattingen 
over vrijheid, verdraagzaamheid of menselijkheid. 
Waar ook een blad dat niet van zins is een doorsnee-mening te 
gaan publiceren. ?ij geloven niet in doorsnee-meningen, en 
zeker niet als die door een kleine groep worden verkondigd als 
Zijnde de opinie van een grotere groep. Als een hele Â.V. nog 
niet één enkele resolutie kan opbrengen, hoe zouden dan 
enkele redaktieleden de brutaliteit hebben om hun standpunt 
als het algemeengeldende te poneren? 

Geachte lezertjes, wij geloven dat' Sint Nicolaas maar beter 
de Elisabethbode kan gaan lezen als hij niet wil dat er iemand 
of iets afgekraakt wordt, en als hij graag elk probleem 
opgelost wil zien door' zijn maandblad. De redaktie. 

Enkele lezers vroegen: "Waar is toch DE lijn in de Libertijn?" 
En als kinderen vragen, 
is er 
I E N 
die dat altijd hoort. 
door hen stopte Sint Nicolaas 
dit in de Libertijnschoen: 
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TER RECENSIE ONTVANGEN : 
Syllabus 
"ONDERONTUTKRELDE GMIEDEN" 
door 
Ong Bing 'long 
en 
Cees Luyendijk 
uitgave: 
hoofdbestuur der H.J.G. 

Zojuist is verschenen de eerste syllabus van de reeks die 
het hoofdbestuur der H.J.G. over verschillende belangrijke • 
onderwerpen gaat uitgeven.~), Deze syllabi lebben het doel 
als leiddraad te dienen voor discussies in de gemeenschappen. 
Noodzakelijk is dat een dergelijke syllabus de verschillende 
problemen, die met het onderwerp samenhangen, in alle duide—
lijkheid stelt. De lezers moeten aan de hand van de syllabus 
reeds v(Scir een gemeenschapsdiscussie over de problemen kunnen 
denken. 

Tot mijn spijt constateer ik dat de tImIns te bespreken 
syllabus meer lijkt op een propagandafolder voor hulp aan 
onderontwikkelde gebieden, dan op een syllabus als boven 
omschreven. Bovendien meen ik dat de schrijvers er niet in 
geslaagd zijn duidelijk de grondproblemen van huu onderwerp 
te noemen. Zelfs geven zij hier en daar hun persoonlijke 
conclusies, zonder de aan die conclusies ten grondslag 
liggende problemen aan te'roeren! Deze conclusies van de 
schrijvers, die immers in het onderwerp thuis zijn, mogen niet 
als vaststaande waarheden geponeerd worden, omdat de 
probleemstelling dan de lezers ontgaat. 

Enige voorbeelden? • 
Loeten de onderontwikkelde gebieden geholpen worden; willen 
ze dit; zo ja, welke gebieden moeten geholpen worden; wie 
moet helpen? 
Moet de hulp zogenaamd bilateraal geschieden (dus één 
bepaald land dat één bepaald ander land helpt), of multi—
lateraal (waarbij dus alle helpende landen samenwerken bij de 
hulp aan alle te helpen landen)? 

".) de syllabus "Liefde, huwelijk en sexualiteit", die als 
eerste zou verschijnen, zal later uitkomen dan oorspronkelijk 
in de bedoeling lag. 
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Is in de onderontwikkelde landen buitenlandse (66k particu-
liere) kapitaalsinvestering in winstgevende objecten niet 
eveneens nodig, om aldus in het land de nodige werkgelegenheid 
te scheppen? 
Is het wel verantwoord diep in te grijpen in de economische en 
sociale toestanden van een ander land, waar volgens de daar 
heersende godsdiensten en de daar - bestaande cultuur onze 
Westerse opvattingen niet thuis horen? 
Heeft het Westen nog wel voldoende vertrouwen bij de vroeger 
gekolonialiseerde volkeren, of zullen deze volkeren bij voor-
baat al afwijzend staan tegenover alles wat uit het Westen 
komt? 
Waar wordt in de syllabus duidelijk de splitsing naar voren 
gebracht tussen de financiëál-economische hulp, en de hulp 
door het leveren van technici, medici, onderwijzend personeel, 
etc.? 
Hoe ver mogen deze uitgestuurde deskundigen gaan bij het 
uitdragen van hun Westerse opvattingen (vergelijk de christe-
lijke zendingsarbeid)? 
Zijn 	juist de problemen die samenhangen Met deze directe 
hulp door uit te zenden deskundigen, voor sommigen van ons 
jongeren van praktisch belang? 

Bovendien kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat de 
schrijvers herhaaldelijk meer het probleem pro- of contra-
communisme aanroeren, dan het probleem van de onderontwikkelde 
gebieden, en daarbij op allerminst objectieve wijze de 
probleemstelling onnodig in de politieke sfeer trekken. 
Dat begint al op de eerste bladzijde. De schrijvers raken hier-
bij dan ook in hun eigen argumenten verstrikt. Op bladzijde 
5 en 6 lees ik over de communistische ideologie: "Bij opbouw 
wordt het accent dan gelegd op de zware industrie, ten koste 
van zeer groi;e offers van de landbouw, die inmers het voedsel 
moet leveren voor de industriearbeiders.", op. bladzijde 6, 
midden op de bladzijde: "Opvoeren van industrialisatie kan niet 
zonder opvoering van de landbouwactiviteit.", waarna ik nog 
een eindje verder weer lees: "Het is niet het Oosten, dat 
zijn goede bedoelingen moet bewijzen, doch het Westen.". 
Welk Oosten wordt hier bedoeld? De vroeger onder koloniaal 
beheer staande landen, of de communistische wereld? 
Zo staan trouwens op vele plaatsen zinnen die voor meerdere 
uitleggingen vatbaar zijn, evenals vele stijlfouten, de eerste 



reeds o de titelpagina. 
Als toegift ontvangen de lezers aan het slot van de sylla-

bus een ontwerp-verklaring voor het Humanistisch Verbond. 
Gelukkig is het slechts een ontwerp-verklaring, want van een 
eventuele -verklaring van het Hámanistisch Verbond mogen we 
toch veronderstellen dat er óp zijn minst iets in verkládrd 
wordt. Deze ontwerp-verklaring is slechts een nietszeggende, 
welke op sommige plaatsen vanzelfsprekende dingen, en op 
andere plaatsen onbegrijpelijke zaken beweert. 
Overigens staat. nergens duidelijk dat dit niet een concept-
verklaring -vgn het Humanistisch Verbond is (zoals er boven 
staat), doch een voorstel.van de schrijvers alán. het H.T. 

In de litteratuuropgave miste ik onder andere het zeer 
goed gedocumenteerde en leesbare numrer van "Socialisme en 
Democratie"(uitgave Partij van de Arbeid) van aug./sept. 1955, 
dat geheel aan de problemen van de hulp aan de onderontwik-
kelde gebieden gewijd is. Speciaal het artikel TW. J„ de Zadt 
in dit nummer kan ik wegens zijn probleemstelling uitermate,  
aanbevelen. 

Nee, tot mijn spijt kan ik over deze syllabus niet enthou-
siast zijn, alhoewel ik weet dat het gemakkelijker is kritiek 
te leveren dan een syllabus te schrijven. 

Bovendien moet men er rekening mee houden dat syllabussen 
als deze ook buiten de H.J.G._ de aandacht trekken: ten gevolge 
van de aankondiging van deze -syllabus in de vorige Libertijn 
kwam reeds een verzoek van een niet-H.J.G.-er om toezending 
binnen. 

Mogen  de schrijvers van de nog volgende syllabussen met de 
thans gemaakte fouten hun voordeel doen. 
En moge de uitgeter 'bedenken, dat het tegenover de moeite 
die ook de schrijvers van deze syllabus zich ontegenzeggelijk 
gaven,, een kleine wederdienst was geweest de syllabus typo-
grafisch beter uit te voeren. 

Naast de kritiek, welke ik hierboven uitte, heb ik ook voor 
vele dingen in deze syllabus waardering; ik kr.n een ieder .dan 
ook van harte aar: raden hem te lezen. 

 

git,‘.  /\ 
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Nederlandse Schoolradio voor rooms-
katholieke scholen T A. B 0 E ! 

"De uitzendingen van de Ned.School—
radio", vindt het r.k. Centraal Bureau 
voor Onderwijs en Opvoeding, "zijn in 
het gunstigste geval neutraal, dat is 

le" 67- Iminder dan onschuldig, en in geen 
1 

(;.7 ) 	
geval uitzendingen die in positieve 

Nat ( zin katholiek zijn". *  
Op de r.k. scholen blijken de uitzendingen van de Ned.School-
radio dus nog z.i. in de smak te vallen. Maar ach wee:  de reine 
zielen der r.k.kinderkens, die toch al tot het slechte geneigd 
schijnen te zijn, worden besmet met neutrale voorlichting over 
geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, etc. Houdt dit soms de 
erkenning in dat op r.kn scholen al deze valhen met een r.k. 
tendentieus sausje worden overgoten? Bedoelt het Bureau dit 
met "in positieve zin katholiek"? Tevens waarschuwt het Bureau 
voor het gevaar, dat in het algemeen het luisteren naar niet-
r.k. uitzendingen gestimuleerd wordt, als de kinderen thuis 
over de Ned.Schoolradio praten. 

Lachwekkend is de veronderstelling dat katholieken niet naar 
niet-r.k.zenders zullen luisteren; maar niet lachwekkend is de 
wens van het r.k. C.B. Deze wens houdt de miskenning in van het 
waarde-oordeel van de mens, en heeft tot doel de mens in zijn 
vrije ontplooiing van denken en handelen te belemmeren. Het 
eigen menselijk vermogen tot oordelen wordt doos; het Bureau 
blijkbaar wel erkend; waartoe anders dit verbod? Eet Bureau wil 
echter de rooms-katholieken ontmenselijken, door reeds de kin-
deren te leren leven naar de wensen en vermaningen, dat is 
naar het menselijk persoonlijk oordeel, van "deskundigen". haar 
het zal gelukkig niet helpen. =eine kinderen worden groot, 
komen in de maatschappij, die nu eenmaal (alweer gelukkig) niet 
een harmonisch r.k. gezin vormt, en waarin ze dus met anders-
denkenden en met de waarheidsliefde van die andersdenkenden in 
aanraking komen! Zou het C.B. veronderstellen dat de volwassen 
r.k. niet allang weten dat er niet-r.k. omroepverenigingen be-
staan, en dat de r.k. volwassenen alleen luisteren naar het 
bekende zuidelijke accent van hun omroeper? 

Door deze houding, ontstaan uit een volkomen gebrek aan 
werkelijkheidszin, werkt het r.k.C.B. de ontkerstening van het 
r.k.volksdeel slechts sterk in de hand. 	Bas Mumniksma. 
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: 	
F S T WE 3 LIE N D __ H._J.G. - 29 en 30 oktober 1955 

- 	_____ _____ ____ ___ 
De gemeenschap Utrecht had een honderdtal .3- .G. l ers - Lis 

vooroefening voor de studie van de syllabus "Onderontwikkelde 
'e-bieden" - naar de Soester bisdomeinen gelokt om te bewijzen 

hoe men als ontwikkeld hamaaist kampregels in acht dient te 

nemen. 
We 

leven nog, dankzij "Sam de Wolfu,"Ds. de .7etter", de 

.flogz
ij van Winnie en de schetsfiguren van Zenk Gijsbers, maar 

'ondanks 	
.,.upjes, die op het zelfde peil lagen als de 

avondseop. nij els buitenstaanders vonden het Eilversums 
gekweel over de Coo-koeien matig. Daar praten we immers al 

lang n
iet neer over! Veer we netjes naar bed gingen, toege- 

dekt 	11. htse zorgzaamheid, 

ling, 	

maakten re een avondww,de- 

De  organisatoren hadden zelfs voor een zevensprong 
gd. Terwijl de netsten onder ons zich ronkend

rond de wip gezor  
van  de  ene zijde opi de andere wierpen, zagen rij een ambulante 

E.J.
G.Iez• om kwart voor één zijn achterband repareren; enkele 

ande
ren probeerden de deuren van de slaapzalen omstreeks half 

drie pieplocs te openen. 
De kromgetrokken knieën bewezen de smalle basis waarop de 

bedden van  "De Lichthoek" gebouwd zijn. Breder van opvattiag 
waren de inleidingen tot "fflimenisme en politieke keuze" van  

en Nordlohne (v.v.d.). De 
de heren Mensink (p.v.d.a.) 
discussie week enigszins van het dedenrwerp af, maar we zijn in 

gewend. Van 	edaktie vernamen wij dat 
de politiek wel meer 
Adri Waasdorp en Gerrit de Vogel het principiële van deze 
afdWalingen in het volgend nanner van de Libertijn zullen 

behandelen. Rest ons de keukenstaf dank te zeggen voor hun uitstekende 
koffie-, thee-, koek- en soepzorgen. Fries de Vries. 

DE 3EDLIT IE: _ 
Door  persoonlike omstandigheden hebben Peter Molenaar en 

Cor de Nobel tijdelijk niet aktief aan het redactiewerk deel 

kunnen nemen. 
mede om te voorkomen dat de Libertijn gedurende te lange 

tijd door slechts twee redaktieleden zou worden geredigeerd,  
en omdat de redaktiewerkzaamheden ook voor vier personen te 
veelomvattend zijn, maakt Egbert Warries (Amsterdam) met 
ingang van dit nummer deel uit van de redaktie 'de redaktie. 

- 14 - 
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JOUW mening gevraagd! 

JOUW foto gevraagd! 

10 -Ben jij ook een échte H.J.G.-er 
x 	lui -  

10 	veel geschreeuw - 
= 	weinig wol - 

500! 	wat deed jij ? 
o o 

0 

Mogen we even herinneren aan ons 
verzoek om jóuw mening over onze 
vraag? Zie blz. 15 van het Oktober-
nummer van de Libertijn. Vergeet•ook 
de gevraagde foto's niet. 	red. .• 

NOG EEN PAAR, 
DAGEN 	  

De laatste maanden zijn de 
H.J.G.-ers op verschil-
lende manieren herinnerd 
aan "de" actie van de 
gemeenschap 

 
r, gemeenschap  

Nog een paar dagen, en 
het. is 5 december!- 

UJOCCHI0-
ACTIE! 

Een actie die de 
kinderen in het 
kinderhuis "Ellin-
chem" van almanitas 
een Sinterklaas-
verrassing wil be- 
zorgen. 

r•-)\ 

De Zaankanters vragen alle H.J.G.-ers hun speelgoedverzameling 
nog eens na te kijken: poppen, beesten, blokken, spelen, auto's, 
alles (mits in goede staat) kan gebruikt worden. Knap het zo 
nodig en zo mogelijk zelf even op; sleep er eventueel maar een 
paar anderen bij! Alles opsturen naar: Lies Veuger, Zeppler-
straat 13 A, Zaandam. De Sinterklaas van veertig 
kinderen rekent op ons! 
Nog een paar dagen 	 en als Hujocchio, compleet met 
het door de Zw_Instreek gebouwde poppenhuis, dan naar Ellinchem 
gaat, moet dat met een paar volle zakken gebeuren! 40 pPkjes! 
Help die zr.kken vullen, het kan nog! 

Tien jaar Humanistisch Verbond 
De L.J.G. 500 leden - 
Praktisch humanistisch werk dat voortgezet met 

worden 
Zegeltjes h f 0.50 voor de "ton van Stuiveling". 
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Het is, lieve lezers, de laatste tijd maar weer droevig 
gesteld met de zotheid. Veel te veel mensen zijn nog- niet 
overtuigd van de vormende, van de bindende en van de verhef-
fende waarde van onze nooit genoeg geprezene en nog steeds 
maar miskende zotheid. Zie nu bij voorbeeld eens  zo'n kran-
tenberichtje van  7 november aan, waarin ieder kan lezen hoe 
die heerlijke Amerikaanse minister: voor het leger heeft aan-
:gekondigd dat de nieuwe wapens voor de chemische  en 
biologische oorlogsvoering van maximale uitwerking moeten 
worden, en dat deze voortreffelijke wapens gefabriceerd moeten 
worden los van.bepealde opvattingen over oorlogsvoering!.  
Is dit geen verheugend geluid, lieve lezers? Is het niet om 
elkaar eens fiks op de schouders te meppen en om het Met 
glinsterende ogen verder te vertellen aan alle kennissen en 
buren? Zouden niet alle medici en alle chemici, ja zelfs al 
onze wetenschapsmensen ter ere hiervan een bloem in het 
intellectuele knoopsgat moeten steken en elkaar gelukkig 
prijzen dat de wetenschap zo'n verrassende en grootse taak 
krijgt toebedeeld? 

Jazeker, dlt zou een rechtgeaarde zot verwachten. Dlt zou 
stroken met de ons zo dierbaar geworden opvattingen en zou 
ons.opnieur doen beseffen dat wij niet vergeefs maandelijks 
hier de lof der zotheid zin en. Doch ziet, alweer wordt er 
roet in de .zotte (militaire) pap gesmeten. Zoet, zuiver roet. 
Wie, zult ge verbaasd vragen, zal het in zijn hoofd halen om 
de stem te verheffen tegen een zo prijzenswaardig initiatief? 
Geen weldenkende zot immers? Lieve lezers, het is treurig om 
te zeggen, maar wat hier volgt is heus waar. Soewel men zou 
verwachten dat het "chemische corps" van het leger grote 
waardering zou ondervinden bij de landgenoten wier belangen 
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zij zo idealistisch behartigen, moet een speciale commissie 
"gebrek aan begrip bij het pnbliek".constateren, en moet men.  
zelfs opmerken dat veel,va&het werk van het chemisChe corjs 
"afschuwelijk" wordt gepoomd!! Jaja, en-dát zijn dan maar weer 

.de zo geroemde voordelen van. die democratie. NU ziet men wat 
er van komt als Jan Publiek zo:maar eigen gedaChten mag hebben. 
Dat spreekt maar doodgewoon van 'afschuwelijk",' dat.heeft maar 
domweg gebrek aan.begrip, dat- _doet maar en dat denkt nanr:en 
dat praat maar. Dat vindt het daar 'verlierpelijk als vaderlands-
lievende bacteriologen heerlijke pakketjes klaarmaken .net 
ziekteverwekkers die hele volken kunnen uitroeien, als brave 
chemici fijne spullen vervaardigen om het menáelijke - lichaam 
op andere wijze te verminken of te doen wegrotten. Waar gaan' 
we heen op deze wijze? De zotheid Wordt, zo blijkt het, in.hredé 
lagen van de Lmerikaanae - bevolking nog miskend!. De Zotheid-
wordt verstoten en ineen 'hoek gedreven.. De zotheid is- in' 
nood! 

Naar dat gaat'zó maar niet. De zotten laten zich niet 
zonder meer aan de kant zetten! Neen, lieve'lezersi  de zotten 
zullen nieuwe plannen maken en een tegenaanval tegen .dat 
nare publiek op touw zetten! De zotten zullen hun ~hologen 
aan het werk zetten. De zotten zullen hun pers inschakelen. 
Zij zullen het dorrie pUbliek wel vertellen dat de vernietiging 
van de moraal en desnoods het hele mensdom de enige voor-
waarde is om de vrede te winnen! De - zotten gaan voorlichtings- 

. filmpjes draaien en laten staatslieden spreken en wetenschaps-
mensen en theologen, ze gaan hun tegenstanders. intimideren.en 
verdachtmaken1 7,Ortomi  de zotten zullen de handen ineenslaan! 
Treedt, ook gij dan aan, lieve lezers. Draagt ook, gij in Uw. 
kleine kring Uw bescheiden steentje bij. De zotten hebben niets 
te verliezen 'dan hun ketenen. Zij hebben een vrede te 'winnen! 
Lang  leve de zotheid! • . 

E e n 	gele.erde 	zot 	is-  zotter 

dan een onwetende zot. 

Molière. 
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Ons is een geval bekend. van twee H.j.G.-ers die elkaar 
wekelijks ontmoetten en er dan steeds zorg voor droegen dat bij 
elke ontmoeting er minstens één kersvers nieuw probleem te 
bespreken was. AardigI nietwaar? Ln nog historisch ook! 
Wélnu, om dan maar aan te sluiten bij dit sprekende voorbeeld: 
de Libertijn wil in 't vervolg aan de lezers een probleem ter 
discussie stellen. Indien slechts enkele g.J.G.-ers over de 
kritische zin beschikken waarmee wij onszelf allen zo graag 
sieren, dan moeten er stellig heel wat reakties in het 
volgende nummer geplaatst kunnen worden. 
Ziehier het eerste verhaal met probleem: 

Op zekere dag komt de heer Huma, kruidenier ergens ter 
stede, boodschappen afleveren bij mevrouw Kix, de echtgenote 
van een gefortuneerd fabrikant. Als Disma zijn koffie, thee, 
amandelkoekjes en de rest heeft overgedragen aan zijn clinte, 
begint deZe met hen een gesprek over haar zoontje Peter die 
gisteren zijn autoped is kwijtgeraakt. De jongen heeft het 
speelgoed op straat tegen een hekje gezet, en toen hij even 
later terugkwam was het weg. Eevrouw Nix vraagt nu aan haar 
kruidenier of deze eens wil uitkijken naar de autoped. gij 
komt immers bij zoveel mensen, en misschien ziet hij het ding 
wel ergens staan bij iemand die het heeft gevonden of mee-
genomen. guma hoort het verhaal aan. Ja, hij kent de autoped 
wel, het is zo'n mooi gelakte met een zitje erop gemonteerd. 
Bij zegt onmiddellijk toe, eens te zullen uitzien. 

Inderdaad; enige dagen later als guna net zijn bestelwagen 
door een volksbuurt. rijdt, ziet hij een morsig uitziend joch 
van een jaar of .acht, te jong en te ver weg wonend om zelf de 
autoped gestolen te kunnen hebben, lustig op de autoped aan 
het stepnen. -1.:0 trots als een aap met een gouden staart. Huma 
stopt zijn wagentje, kijkt, denkt even na, en rijdt dan weer door. 
In zijn gedachten heeft hij het gore en gelukkige ventje verge-
leken met. dat rijkbedeelde zoontje var de familie iiiz, en zijn 
gevoel heeft het gewonnen van zijn verstand. 

'eeft Hum juist gehandeld? Is zijn reaktie begrijpelijk en te 
rijmen met de goede opvattingen over rechtvaardigheid en eer-
lijkheid? lat had hij volgens jou moeten doen? 3n waarom? 
Reakties worden bij de redaktie verwacht binnen één week na 
verschijnen van dit nummer. 
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/0 	• Fet het bléed nog aan het beulskoord kle- 
vend, vat de beul van 1aarleázijn minder 

wrede taak weer op. 
Het bleek hem dat tijdens zijn laatste 

executie al  weer een nieuwe propaganda-aktie 
van de H.J.G. - werd voorbereid. Vele frisse 
ideeën verdampten uit de contactcommissie, -
met als meest verbluffende het voorstel aan 
de gemeenschappen om tijdens hun propaganda-
avond eens een forum te houden. Dat niemand 
dat nu kon bedenken! 

Het Utrechts bestuur is een handeltje in 
oude kranten begonnen, teneinde -Weer eens een 

	

saMenkonst 	kunnen bekostigen. 7anneer de 
zaak uitgebreid wordt tot afgedragen kleren 
(lompen dus), Caps7les van flessen melk, 
yoginurt onnn g-Jbruikte ncst2ogels:  oude 
ennservnblikjes, lege  tndnastatubee en 
scheenmeerdoosjcs, kan misschien zelfs  weer 
eens e2n  beJ.angrijk spreker worden  uitge-
nodigd! Is ,deze gang van zeken misschien  de  
Oploseing van het raad2e1 hoe met liquidatie 
be neigde geme2n2ehappe71 (zoals Utneel-t 
blijkbaar) ploseling weer snringle7and zijn 
geworden? 

Ander s3hrander bezuinigingsvoorstel kamt 
van Arnhem eigen stoel meenemen naar een 
bijec rli-onst o  De klapstoelverhnurders schijnen 
hage prijzen to berekenen, en anders blijken • 
zeer onwillig te zijn ze in bruikleen af te 
staan Fijn overigens dat de Arnemmers (naor-t 
Amsterdam) de nieuwe spelling al geaksepteert 

1C - 



t? lees ik iets dat naar mijn hart gesproken is: 
• "de techniek is een ,middel waar men zijn 

7(/): 	
persoonlijkheid in moet leggen". Na enige 
oefening lukt het me al heel aardig, zij het 
beter met het galge-valluik, dan met een 

tfÍ 	 pneumatische pollepel. 
t/ 	 In Haarlem hebben dan toch eindelijk de 

In de nog wat witjes uitziende Uilebal 

0./ 

•••••_ 

•-•-• 

hebben, al gaan ze met"ekstra" over de 
schreef. 

	

;;7) 	principinen naar de macht kunnen grijpen. 
Gelukkig dat de beul, en met hem vele 

r__ anderen, bijtijds hebben kunnen uitwijken naar 
) 1  vrediger oorden. Overigens: veel succes. 

	

111 	Leuk welkom heten zij in Haarlem aan twee 
nieuwe leden van verschillend geslacht: 
"Prettig vruchtbaar contact toegewenst, en 
we hopen jullie ook wel eens op onze bijeen-
komsten te zien". 
rliermme hangt misschien samen het welkom dat 
men in Hilversum toeroept: Inleiding: 
"De E.J.G., grijp die kans" 	waterige 
inhaal van de nieuwe leden! 

Reïncarnatie is een feit geworden. :de er 
nog niet -in geloofde zal het thans moeten 
toegeven. Gemeenschap Eindhoven, 25 nieuwe 
strijders voor het jonge Eumanisme. 
cie volgt? 

Genoeg over de gemeenschappen, een alge-
mene opmerking tot besluit: de nieuwe 
folder "1aarom 71.J.G.?" heeft een nieuwe 
tekening gekregen bij een oude tekst. :e 
omgekeerde ,gang van zaken was misschien wel 
zo leuk geweest. 

t 1 .1\ 
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Beul van Haarlem. 
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