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DE HJG DOORGELICHT.
Het is alweer enige tijd
geleden dat ieder van
Ons - een enquète formulier ontving, waarin •
naar verschillende zaken,
de HJG betreffende,werd
gevraagd.
Meer dan de helft van de
HJG-ers is- in de pen g-eklomillen en heeft zijn
hart gelucht, sommigen
kort en zakelijk, anderen uitgebreid met vaak
belangwekkende toelichting. Het doel van de
enquète was om het HB
en de reorganisatie
kommissie kwantitatieve
gegevens te ,verschaffen over de huidige
struktuur van de HJG
en de wensen, die onder
de leden leven.
In het navolgende zal een kort-overzichtvan
de belangrijkste resul-

taten worden gegeven.
De meeste leden van de HJG zijn tussen de 22
en 28 jaar oud, terwijl het merendeel tussen
de 0 en 5 jaar lid is. Opvallend veel nieuwe
leden reageerden op de enquête (30'o was minder
dan een jaar lid). De beroepen van de leden
liggen typisch in de "middle class", met slechts
enkele uitschieters naar boven en naar beneden.
Circa 1 der leden is op een of andere wijze -betrokken lij de gemeenschap, hiervan bezoekt 44
de bijeenkomsten regelmatig en 29% komt zelden.
Een komt in het algemeen voor het socile kon,takt. Bij de landelijke activiteiten komen
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slechts 22'io der leden regelmatig en 42Io zelden.
Je helft van hen die. antwoordden hebben in een
of andere vorm in een bestuur of kommissie gezeten. 28% hiervan zit er momenteel nog in.
Deze huidige bestuursleden zijn meestal 22-28
jaar oud en tussen 1 en 5 jaar lid. Bij de
ektiviteiten gaat de voorkeur in de eerste
plaats uit naar groepsdiscussie en daarna, naar
lezingen over praktische-maatschappelijke onderwerpen en ,-Js.tweede voorkeur filosofischbezinnende onderwerpen. 10% ,eeft daadwerkelijke Activiteiten eis eerste voorkeur op,
waarvan het praktisch humanisme els het belangrijkste werd beschouwd.
De. helft meent enige invloed op ee Jang van
zaken in de HJG te kunnen uitoefenen. 35
menen (lat dit niet het geval is. Een gelijk
ent ai vindt de huidige HJG organisatie "voldoen
Je behoefte" en "topzwaer". 30
er geen mening over en een gering aantal (le
w indt dat het hoofdbestuur tekort schiet in
zijn taak. Meer dan de helft vindt dat de
Libertijn maar matig voldoet ia= dé verwachtingen, 17% geeft geen. mening over de Libertijn, .terwij1 de mensen die goed en slecht
waarderen elkaal' in even :richt houden (15.io en
13%). De vragen betrekking hebbende.op een
eventuele wijziging in de HJG '_w amen als volgt
uit de bus.. De. binding met het iV wordt door
72% gewenst omdat filen zich "humaniet . voelt"
en "versnippering wil tegengaan". 18% ziet
liever van ben binding af, zij menen oen endergescbiktheid te-bespeuren of straf een
facultatief lidmaatschap van het HV voor.
Zen aanzien van de taak voor de HJG heeft
40% een uitgesproken voorkeur. 7.ieronder
nemen het oriëntatiecentrum en het bezinningscentrum voor bewust levende-buitenkerkelijken
de eerste en de tweede plaats in, ver vooruit
wenst
op de andere gestolde mogelijkheden.
een combinatie van gestelde mogelijkheden
•

(waaronder verder nog voorkwamen de strijdbare
aktieve groep en het aktiviteitscentru).
De leeftipogrenzen worden door 52:, niet ideaal
geacht. Het merendeel (82%) meent dat het zwa,l,rte-punt der aktiviteiten bij de gemeenschappen
behoort te liggen. Degenen die werkgroepen voorstaan eventueel gecombineerd met een traditioneel bestuur zijn iets groter in getal, dan
degenen die een traditioneel bestuur in de gemeenschap.wensen. Nauwer contact met de HJB
wordt in het algemeen gewenst, mits het eigen
karakter van de beide groepen behouden blijft.
De bovenstaande veelheid van meningen en cijfers
kan worden opgevat als een rbntgenfoto vem de
huidige HJG, waarmee een diagnose mogelijk
wordt. Het 'is echter te hopen dat ook een
therapie gevonden wordt.
Henk Bosselanr.
Een gedetailleerd overzicht van de antwoorden
op deze enquète kan aangevragd-worden bij.
Henk Reynders, Rodenburglaan.19, Amstelveen,
tegen betaling van f. 0,50.
DE DIEUWE VOLWASSENEN.
Op buitenlands voorbeeld hield Vrij,Ncderland
van de winter een enquête onder de jongeren
van 18 tot 30 jaar, met de bedoeling een stapje dichter bij het antwoord te komen op de
vraag: Hoe denken de jongeren -57:;.n nu?
D-artoe bestond de enquê te uit vragen over
allerlei- al of niet "noderne" problemen: deze
tijd en deze generatie; verloving, huwelijk en
echtscheiding; opleiding en beroep; Nederlandtrots en grieven; hét grootste nationale.. probleem; de invloed op de politiek; de internationale politiek; de krachten die de wereld
beheersen; idealen of niet? Er werden verschillende enqu'temethoden toegepast, waar ik hier
niet nader op in zal gaan.
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ne deelnemers moe-sten verschillende personalia
vermelden (_'eslacht, leeftijd, etc.). Zo vormden (bv.wat betreft de levensovertuiging)jeen
evenredige afspiegeling van alle nderlandse
jongeren, maar van alle belangrijke groepen is
toch nog een vrij behocrlijk aantal inzendingen
binnen gekomen, wat het trekken van algemene
conclusies rechtvaardigt. Do resultaten hebben
geen grote wetenschappelijke warde (daar men
zich wel van bewust was), ,;Laar ze kunnen toch
een heel aardige indruk geven van de denkbeelden van de jongeren.
J. Goudsblom, 26 jaar, sociaal-psycholoog,oud
redacteur van Propria Ciires, stelde over de
antwoorden op de vragen en de begeleidende
brieven een boekje samen, dat kortgeleden verscheen onder de titel: "D.. nieuwe volwassenen".
Eerst bespreekt Goudsblom de quantitatievè
resultaten van de antwoorden op de vragen. Ik
pik er enkele uit die mij opvielen: 87';'0 v2-n
de inzenders is er tevreden mee in deze tijd
te leven; 81% heeft er geen bezwaar tegen als
ongehuwde paren samen met vacantie ga: n (voor
de R)oms-Ktholleke inzenders apart beschouwd
is dit 54%);92% is voor trouw aan de partner
tijdens de verloving; 2170. vindt dat de gehuwde
vrouw geen beroep Mag uitoefenen (van de R.K.
inzenders is dit 42%);*51% zou niet will9n
'emigreren; 70% :eent persoonlijk geen invloed
op het politieke beleid in Nerland te hebben
(van de boven 23-jarigen6810); 69%cht de kans
klein een derde wereldoorlog te overleven;
voor 33% :meestaat er een ideaal, waarvoor men
bereid is het leven op het spèl te zetten
(van de R.n. inzenders 54/., van de inzenders
met geen *odsdienst 28%); de woningtoestand en
het bevolkingsaantal worden veel vaker dan elk
ander probleem als'grootste nationale probleem
genoemd;. tenslotte: op de vraag welke krachten
de samenleving tegenwoordig beheersen, worden
spanningen, 'erngst,
de negatieve
4.
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in grote meerderheid genoemd.
Illteressante resultaten, waar we overigens niet
te lichtvaardig conclusies uit mogen trekken.
Veel interessanter dan mijh droge verhaal zijn
de vele citaten (.:-.,a7.r mijn schatting een kleine
duizend, olk voorzien van•de personalia van de
schrijver), waarmee Gudsblom de eningen illustreert en die de hoofdschotel van het boekje
uitmaken. Hier komt de individuele redenering
van de inzenderá pas goed naar voren, hier zijn
jonge mensen van alle groeperingen zelf aan het
woord. LI.I.,2tige,geestige, humoristische, volgens
mij verstandige en volgens mij onverstandige
betogen wisselen elkaar af. Hier uiten ze zich
citaten
openhartig, tegen een vreemde. A n
kan men
schrijvers kenen (en zelfs wel eens
herkennen). I . zal niet "citaten. van citaten"
Bter lijkt het me, wat extra aandacht
te wijden aan de o:,merkelijke slotbesch-'uwing
van Gudsblom, die meer een geruststelling voor
de ouderen dan een openbaring voor ons jongeren
inhoudt.
Goudsblom betoogt eerst, dat pas in een hoog
ontwikkelde beschaving strubbelingen tussen de
een probleem gezien worden:. de
generaties
ouderen zijn er ontvanke]ijr voor de problemen
van de jongeren, terwijl-de problemen meer optreden, doordat de jongeren er meer moeite mee
hebben, in het gareel mee te lopen. Dc strubbelingen kunnen van negatieve aard zijn: "Meestal is het maar een Jlein contingent jongeren,
dat halverwege de lange weg na :1r de volwassenheid -deserteert .en volhardt in een luidruchtige
-ps op de pueriele plaats". Hiertegenover staat
een actief hervormingsélan bij de meeste jongeren; dit was duidelijk te zien bij de idealistische jongeren van de twintiger jaren: "ze
streefden er nar met hun voorbeeld een samenleving die haar eigen moraal verloochende tot
betere gedachten te brengen". "Mar zij hebben
de catastrofe niet kunnen verhinderen; de gebroken geweertjes stonden machteloos
5.
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tegenover de bajonetten, en ten overstaan van
de vreselijke slachtingen die onder mensen
werden aangericht, kreeg het vegetarisme iets
bijna luguber onwezelijks. De ze_chtaardigheid
heeft het moeten afleggen; zij leed een efschuwelijk debncle: Dit is de meest ,in het
oog springende apotheose van de periode na de
eerste wereldoorlog"bloed4 zweet en tranen".
Meer misschien heeft- steeds volgens G'udsblomde onmaatschappelijkheid van deze idealistische
jongeren toch nog iets nagewerkt in een grotere mate van verdraagzaamheid en sociaal gevoel.
-1)- jongeren van vandaag typeert GeJudsblom els
"euchter,. redelijk en•reUel". "De jongeren die
de enclu::te hebben deelgenomen zijn zeker niet
onmaatschappelijk. Zij rebelleren actief noch
passief, ze betonen zich geen slampampers en
geen oproerkraaiers. H:t lijdend loochenen van
maatschappelijke normen keuren ze af, de voorbeeldige levenshouding van wereldhervormers
kan hen weinig bekoren. De wrevel die de samenleving hun bereidt, kanaliserén ze in de
bedding van kritiek. Z2 sputteren wat, zeklagen wat, maar ze houden zich aen de regels".
TTet de desillusie dre,.en 'ze toch nog idealen
in zich; maar- en dat is iets nieuws- ze zián
idealistisch en tegelijk conformistisch. C)nformistisch, want ze lopen mee in Let 2,areel
van de volwassen. wereld. "Zij hebben zich de
,ethoden van waarderen en formuleren eigen
gemaakt, die bij de volwassenen opgeld doen,
en bedienen zich daarvan met zekerheid en gemak". In roverre is de enque1te niet representatief voor elle joi-16'eren, Baarde cynici er
nauwelijks aan hebben meegedaan, omdat het ze
niet intresseerde. Maar iets van het cynisme
vinden we bij vele jongeren. "M- i alle waerciering die zij koesteren voor hogere idealen,
laten de meeste inzenders zich toch niet door
lege leuzen het hoofd op hol brengen. D ar
moet men bij ons niet mee aankomen, suggereren
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Zij. hebben idealen, maar in alle redelijkheid,
zcals het mensen van de wereld betaamt".
D-. jongeren maken deel uit van de maatschappij;
de generatieverschillen zijn niet. zo groot,
waarschijnlijk kleiner dan de verschillen
tussen de bevolkingsgroepen onderling. In
Paradoxale zin bestaat er toch een :verschil .
tussen de generaties: "cj.e jongeren zijn anders,
omdat, ze zozeer hetzelfde zijn. Ze willen
helemaal niet anders zijn, en daarin verschillen ze juist van vele ouderen, die.in hunjonge
jaren wèl anders wilden zijn". De nieuwe 'volwassenen worden door de ouderen vereenzelvigd
met de probleemgroepen, e nozems, die overschat worden in betekenis en aantal; mer de
nieuwe volwassenen zijn niet onmaatscheppelijk als de nozems; ze staan al in de maatschappij- "De jongeren van vandaag nestelen
zich in het heden. Bee.rin kiezen zij zich een
eoáitie van waaruit ze de wereld beschouwpn en
beoordelen. Hun uitgangspunt ligt niet in een
imaginalLe toekomst, het hangt niet aan een
utopische verwachting, mear'ze is verankerd in
hun werkelijkheid. Ze zijn, om nogmaals op de
trits adjectieven - terug te vallen...: nuchter,
redelijk en reëel. De toekomst biedt ook weinig houvast. I; het lot ven de idealen van de
vorige generatie vinden de jongeren niet veel
bemoedigends.,Hun eigen aerspectief is uiterst
onzeKer: stel dat werkelijk die oorlog eens
uitbreekt, stel dat werkelijk die bom eens
valt". OLMachtig staan ze tegenover de politieke gebeurtenissen ( Hongarije). Daarom hebheb ze meer persoonlijke,' inderdaad te verwezenlijken idealen. Alles wat ze zeggen is
al wel eens gezegd; alleen de toon is eigen:
ze zijn wat sceptischer. De meerderheid der
jongeren is zo :sewoOn, zo redelijk en begrijpend. "Ieder voor zich met zijn eigen zorgen
en problemen leven zij allen op dit kleine,
volste plekje van Je grote wereld.
7.

Hun dierbaarste ideaal is wat geluk in vrede
en vrijheid, en', als het 17.an, een huis. Als
de ouderen geen - rare-dingen doen, zullen de
nieuwe volwassenen onze samenleving waardig
voortzetten".
Dik van .L.ceveld.
•

-J. G,L;:udsblom- De nieuwe volwassenen. Ecn en-qw1te onder de jongeren van 18
tot 30 jaar. (S lamander, uitg.
Queridc 1959. P2iiS f. 1.75)

SLAUERHOFF
....Hem bleef geen raad
Dan voort te varen, doelloos,
desolaat
En zonder drift, leeg, over
leege zeeën.
V:rlángen naar geluk is de kerntrek van
Slauerhoffs wezen. dat is het geluk. Ook hij
wist het niet, maar hij dacht dat hij het zou
herkennen als hij het gevonden had. Het streven naar geluk is op zich zelf niets bijzonders: Ieder mens verlangt in-diepste wezen..
i:aar geluk, zonder werkelijk te weten wat het
is, zonder het ooit te vinden. Men meent b.v-.
- een materialistisch voorbeeld- te streven
naar rijkdom en roem, denkend dat het bereiken
van deze idealen zijn geluk tengevolge zal hebben; bezit iemand rijkdom en aanzien dan weet.
hij dat dit niet het geval is, streeft naar
meer rijkdom en meer roem of stelt zich-een
ander ideaal. Het geluk is het eigenlijke doel
van ieder mens. Deene mens Stelt zich het geluk echter in andere vormen voor ..dan de andere.
wijst van Eyck in zijn studie de twee vormen
van dit geluksverlangen bij Slauerhoff aan
als:
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le verlangen naar volstrekte geslachtsvervulling.
2e verlangen naar een groots dadenleven, en
zegt hij bovendien dat het gelukáverlangen bij
Slauerhoff overwegend zintuigelijk bepaald is,
dan voeg ik daar onmiddellijk aan toe, dat
deze tweedeling met haar nadere precisering .
natuurlijk wel zeer overzichtelijk en goed te
hanteren is, maar dat men Slauerhoff wel enigszins onrecht doet als men het hierbij laat.
'Hij heeft n.l. zijn geluksverlangen na enige
tijd nooit als bevredigd ervaren en dat niet
alleen omdat de geslachtsvervulling niet vol-'
ledig- of het dadenleven niet groots genoeg
was, maar omdat hij deze misschien grotendeels onbewust, slechts als verbleekte afspiegeling van het absolute geluk voelde.
Bij de onbereikbaarheid van het geluk heeft
Slauerhoff zich nooit kunnen neerleggen, daarvoor was zijn verlangen te sterk. Om gevestigde waarden bekommerde hij zich niet en waar
hij het geluk zocht ook niet om de gevoelens
van anderen. Daar hij het ondanks al zijn
zoeken toch niet vond en door zijn op activiteit gerichte natuur ook geen blijvende bevrediging in de droom kon vinden, beheerste,
zoals Constant van Wessum in zijn biografie
over hem zegt, onvrede, Slauerhoffs leven.
Vooral in zijn jeugdjaren wilde hij een hard
fel leven. Dat hij daartoe, ook physiek, niet
in staat was, riep een gevoel van onmacht in
hem op. Soms denkt hij dan, dat hij het
slechtste deel heft gekozen door zich ver
van de geordende maatschappij te houden.
Vclen hebben in hun door vaste waarden geSchraagd bestaan zo niet geluk, dan toch vrede
gevonden. Talkens wanneer hij echter een
zeker bestaan tracht op te bouwen, doet zijn
ongedurigheid hem het begonnene weer opgeven.
Dan liever zoekt hij verder, hoewel er misschien geen hoop is. (De Ontdekker I en II.)
pag.11 vervolg.
9.

Les tricheurs
je muziek
is gemaakt
van stenenje lichaam
is gemaakt
van doorzichtigheid
je geest
is gemt
var: vrijheid
je liefde
is niets
dTn een in donker bedreven spel
dit is je . vrijheid .
•ordt de liefde meer de vrijheid wordt minder
wordt de liefde alles
de vrijheid wordt niets
maar nog steeds°
je geest
is gemaakt •
van vrijheid
voor jou nog ggn uitweg
voor jou nog slechts ágn uitweg
te sterven.
R )mbou. Meyer.

lo.

,,~pr-•-nr,~11~111.11~1~~.-

Dat hij, gebonden aan zijn lichaam, zijn ziekte
en beperktheid als mens, steeds belemmerd wordt
in alles wat hij onderneemt en anderen althans
voor het oog weltevreden ziet leven, Toept bij
hem soms spot en cynisme, soms een hautain gevoel van laissez aller .op. Een laissez aller
dat echter nooit van lange duur is, daarvoor
lijdt bij tezeer onder zijn bestaan, darvoor
is zijn dadendrang , die zich in machteloos
verweer tegen de buitenwereld soms uit in verlangen om die buitenwereld te vernietigen (Men
zie Dsjengis) en in verweer tegen zijn menszijn tot uiting komt als zelfvernietigingsdrang.
Tot nu toe heb ik gesproken over "het wezen"
van Slauerhoff en de "kerntrek" van zijn ka- rakter. Een enkele aanvulling is misschien wel
gewenst om onige trekjes aan die kern toe te
voegen. Deze Slauerhoff komt vooral naar voren
in zijn brieven en dagboeken.:Een Slauerhoff
die jalou is en soms toch ook wel graag een
goede indruk maJ:kt (men zie de brief waarin hij
schrijft: Telkens betreur ik ielks aanwezigheid.
Ook voor de conversatie was hij uitmuntend, beter dan ik), een Sl7uerhoff tenslotte met een
groot meddbgen voor de zwekken en onderdrukten.
De zee- _b-erzijds zag ále.uerhoff het leven pp
zee als (e verlossing uit het(sleurbestaan aan
de wal- een verlossing die op den duur weer
een .-.ndere sleurgmigableek te zijn- anderzijds
was de - zee voor hem het symbool van het leven
in zijn oervorm zelf. Op het eerste gezicht in
strijd hiermee lijkt zijn liefde voor het vasteland van China. "as de zee echter het leven
ontdaan van elle klein-menselijkheid en daardoor in al zijn grootsheid , in China trok hem
juist het mens-zijn van millioenen,dt door
zijn massa de zelfde werking van grootsheid en
eeuwigheid heeft. .
TensloLie zijn gevoel van affiniteit met 'de
Ik)erische cultuur. Na hetgeen in hbt vooraf11.
gaande over Slauerhoffs karakter .

gezegd 'is, is deze affiniteit niet moeilijk
aan te tonen. S aasje, 1)-rtugal en 4,J.J.d 11.erika
landen vol zon en kleur,,van trots en hart-stochtelijke liefde... kortom wat hem hierin
trok Was zijn voorkeur voor het 11,,Irde felle
leven. 1,e,ar hier ook de keerzijde, tevens zijn
dit landen die, na een glorierijk verleden vol
grootse veroveringen, nu, van vroeger bezit
verdreven, slechts kunnen dromen van hun verv:11en, grootheid, anderen zien als heerser over
zijn ,;ebieden,• die hun , erst toebehoorden, moe
en ontgoocheld zijn, als hij zGlf (en zie ,
b.v.
Ceptain
Ttjdens zijn leven zag mon Slauef.hoff als een
persoonlijkheid, die nok moest uitgroeien,
iemand die zijn puberteit nog niet te boven was,
na zijn dood zag men hem .zoals hij vas, en kreeg
hij meer algemeen de we.ardering, die zijn, ook
nu nog moderne E3]. actuele werk verdiende.
Ineke Cley.
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E.du Perron.
Het leven gaa:b zijn rang in ITderland. 10) een
zonnige zomermorgen in een bolle wind onder
:Jen blauwe hemel met grote witte wolken "IeftrI;-Ind binnenrijdend, zeg ik 'het is hier
goed'. De D::itsedbuane heeft me de grens
overgewoven en de con-!:role in 2ederlimd was
plichtmatig en- lusteloos. Rest, fatsoen en
orde, _at is de dij:druk -wan ::ederland.-Is dit
een ervaring, eié iedere toerist ondergat
als hij zijn.eigen land weer binnenkomt?
J3eijt hij zijn land anders? I: bekeek mijn
enders. Zeu dit lt&nd eneers zijn of zou
ik me verkijken? Bet mogelijk dat de ontmoetin met de douane een ontmoetin • met mezelf wé).s, met de ik van voor de vecantie,
met de lusteloosheid, die ge-ea.ard gaat met
12.
tevredenheid,
een gevoel

die ik niet eerder herkende, omdat er zulke
grote problemen waren? Peoblemen Van De Hoo ste Orde, zoals het weigeren van subsidie wan
Tirade, het weigeren van zendtijd am het Humanistisch Verbond, het doodzwijgen van de
socialistische parlementariers door hun college!s, de vrijere loonvorming en de censuur op
Kieuw Ge_inea. Natuurlijk bestaan die problemen
nog. H:ud ik me met ,ergelijke zaken bezie uit
angst voor een beetje slechter .eeweten of uit
plichtmatizheid, uit een traditie, die me geleerd heeft, wanneer het nodig is,. iets van
dergelijke zaken te zeggen?. liet plichtmatigheid vooral, die zich maar amper weet te doen
gelden door een toenemend 'het wel selovbn'?
Na zes jaar oorlog, ne zes jaar wederopbouw,
na zes jaar koude oorlog, /1-; zoveel j -eren
eindelijk..rust?
spanning, en inspanning
Het bewustzijn van rust zal mij weerhouden te
rusten, maar ecn tandarts, een postbode,een
minister-president? Rust< wat meer plezier,
m.nder knellende banden, minder verplichtingen
en,wat meer intimiteit? Ook wel: de Roep om
Vrijheid, Idivi..ualisme en Verdraagzaamheid.
Men ;7elooft het wel- het leven in Nederland
gaat zijn ungetje. Het is geen tijd om kathe.- .e
dralen te bouwen, kruistochten te houden, barricaden op te werpen,voor idealen te- strijden
en een eervolle dood te sterven. Len wil rust,
een 'leis en een kinderwagen, en men wil mot
rust geleten worden.
Hot is een slechte tijd voor sommigen en voor
anderen een goede.
Hot is _eer_ slechte tijd voor de idealisten.
qereldverbeteraJrs weten niet goed weg te komen
in een bijna. welfare state, wat moeten antimiliteristen doen zonder oorlog, wat ophitsers
zonder hetze, wat vegetariUrs zonder vlees,
wat vrijdenkers zonder e od? 4u het ons goed
gaat kunneh de wereldverbeterers moeilijk zeggen dt ze het b .ter wensen, de anti-milit..zristen moeilijk zeggen dat ZG hun eigen oorlog
13.

wensen, de vegetariërs hun eigen vlees en de
vrijdenkers hun •eigen god. Idealisten weten
dat ze in goede tijden moeten zwijgen, omdat
hun idealisme zich te duidelijk als egoïsme
aftekent.
omdat ze moeten zwijgen is het
voor hun een slechte tijd.'Me.ar voor anderen
is het een goede tijd. D-t is het voor degenen, die rilodern zijn en op de hoogte van de
tijd, zijn.
precies kunnen vertellen wat de
eest des tijds is Die daarvoor nauwkeurig
de boeken, ee films, de toneelstukken en de
schilderijen '':oor zich heen hebben laten gaan:
.Et is een goede tijd voor de tovenaars met de
woorden van deze tijd: het hocus pocus pas van
integratie en desintegratie, nihilisme, de
moderne jeugd, nivellering, masseericatie,
technificatie, crisis, en ontmenselijking.
Z: roepen zo en zijn zulke fetischisten omdat
ze wat tc-, verbergen hebben. Al die mooie woorden mogen dan wel gebruikt worden, om het ach
en wee van alle mensen uit de doeken.te doen,
uiteindelijk gaat het om de eigen pijn die ze
wensen te verlichten. Van de idelisten wordt
de belanglóheid dubieus, van de modernemensen- van -deze-tijd, de realisten en depractici het eigenbelang.
Zwijgers en mooipraters zijn verdacht: Ze
ontlopen elkaar niet zoveel. Le possen niet
zo moed in het huidige, 'ustige Lederland.
I- ook heb de neiging te gaan rusten zonder'
lauweren te hebben geoogst, zonder mijn belangen'te hebben veilig gesteld. De idealisten hebben de toekomst- zij zullen later,..
I niet. Moet ik het hebben van de 7iractici,
de realisten van vandaag? Liggen daar mijn
belangen? De fetischisten omhelzen zou zo
. ._oodjedrukt te worden. Ook daar
veel zijn als .
liggen mijn belangen niet
T7it vandaag en het straks van de realisten
en de idealisten, met het gisteren als voorgerecht eventueel, a-précieer ik niet, omdat
het ondanks de mooie schijn ruikt naar' 14.
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eigenbelang.
tijden moet ik niet; hun - tijd
kan me niets schelen. IK heb-de tijd; mijn
•eigen tijd, .a.arvan ik evenzeer de dupe benzoals het kind zijn eigen tijd heeft,. w?.-Ir het
ook de. dupe van wordtHoe laat het is? I- weet het niet; mij interesseert niet of het vijf minuten voor twaalf.
de dag des oordeels of het vijf en twintigste'
uur is. Die op hun klok kijken denken ean belangen- we tijd is geld. •
Htt kind weet niet van tijd, van geen enkele
tijd. MYttertiid breekt hem dat wel op, maar
nu speelt het. S eelt het om de knikkers of
om het spel? Het wil zo snel mogelijk winnen 9
het einde van het spel. 1, er als het alle
knikkers de ander afgewonnen heeft, als het
spel uit is, leent het de verliezer vijf
knikkers en het spel begint weer. Dient het
daarmee het eigenbelang? Ie dit knikkerspel
zijn eigenbelang en belangeloosheid zo nauw
.:et elkaar verstrengeld, dat ze niet te
scheiden zijh—Het tind speelt en daarmee uit.
Tot het goot is en het seleerd wordt dat het
op zijn tellen moet pzessen; dat het om de
knikkers-gaat: het leven is een spel, maar
ernst. De natuurlij:ke handelingen worden vervangen door uitgekookb beslissingen; - de ene.
schuift zich over de andere. Doe jezelf
g
loika
wel en zie niet om: let niet op dit gebeuren.
Doet man het wel, dan wordt men vertederd, tot
men met het kind geen raad weet en het vi ctend
en een vreemdeling wordt Men wendt zich ef
var het kind en werpt zich op de /2.1iteit van
vandaag 'of morgen.
Voor mij is het kind in zijn spel een tegerens_
waardig object, des te begerenswe:erdiger raar-.
m-tte ik meer besef, dat een natuurlijke verstrengeling ven eigenbelang en belangloosheid
een onmojelijkheid voor me is. list kind waakt en speelt; de slaep, Je droom
is de natuurlijke grens, een onmerbere tegen15.
speler, waar het geen weet ven heeft,

omdat er geen besef van tijd is. Dit besef
bieb ik wel. Dit besef bindt me met de idealisten en de 'realisten en verwijdert me van
hen, omdat ze er munt uit sla-1n. De verwijdering van het kind is een pijnlijke ervaring, omdat die verwijdering niet ongedaan
te maken is.
FIJA ene wil ik niet en het andere krijg ik
niet- ik ben speler en mijn eigen spelbreker.
7r blijft niets anders over dan in deze tijd
ie leven, onafhankelijk van de tijdsmaniakken
en de kinderen van de eeuwigheid.
Voor mij is deze tijd een beetje goed en een
beetje slecht.
KlwS.
ZIJN 22 r;"0C1- VOORS'T'ELLEN?
Voorstellen met betrekking tot ..e reorganisatie, ontworpen door de gemeenschappen en/of
algemene leden, dienen voor 24.
groepen
october a.s. bij het H.B. ingekomen .te zijn.
Het H.B. zal hierbmtrent-de gemeenschappen
nader berichten.
FEEST:1
Op 21 hovember.a.s. houdt de gemeenschap
Rotterdam een feestavond. Elke feestneus
houdt deze datum vrij, want iedereen is
welkom.
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NIEUWS
DE KERKELIJKEN
zorgen voor hun wezen
door het instandhouden
van weeshuizen enz.

brengen is: recente
feiten en gebeurtenissen zo snel en zo getrouw mogelijk
weergeven.

Nieuwsberichten moeten. alvoren te worden gepubliceerd, allereerst op hun juistheid worden getoetst. Vervolgens moeten
ze worden ontdaan van bijkomstigheden,
die niet terzake dienen en die begripsverwarring kunnen bevorderen.
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BUITEN-KERKELIJKEN
zorgen voor hun wezen
door zich aan te
sluiten bij

DE WEZENKAS
vereniging tot opvoeding en

Om het eigenlijke nieuws op de juiste
waarde te schatten, is het nodig ook de
achtergrond te kennen. Een goed nieuwsorgaan -t.-.1ft dus ook daarvan een zo zuiver mc
beeld, daartoe in staat gesteld
door ge-2 georiënteerde correspondenten,
redacteuren en andere medewerkers.
Critische beschouwingen dienen tenslotte
verschillende kanten van het nieuws in
het licht tr, stellen.
Dat te.zi., :len moet een getrouwe indruk
geven, em heldere voorstelling van zaken,
die voor de lezer de mogelijkheid schept,
zèlf conch, ..les te trekken, zich een eigen
oordeel t.. vormen of zijn oordeel te
toetsen.

verzorging van wezen op
Humanistische grondslag.

Vraagt inlichtingen omtrent het
lidmaatschap bij de secretaris,
J. Yssennagger,
Stadionkade 158,
Amsterdam-Z.

Alleen e, deskundige redactie, journalistiek geschoold, kan een krant maken, die
aan bovengestelde eisen voldoet. De N.R.C.
met zijn me—ndeels academisch gevormde deskundy
redacteuren, die als journalist h
, oren hebben verdiend, onafhankeliLc zijn van commerciële of politieke invlorden, streeft voortdurend naar
het sul.
- van betrouwbaarheid, zowel
in han,
-dwsberichtgeving als in verdere voorlichting op allerlei gebied.
Als U geen NRC-lezer bent, gaat U dan
eens na in hoeverre de NRC voldoet aan
de hoge eisen, die aan een goed dagblad
moeten worden gesteld. Graag laten we
U daartoe de NRC enige weken op proef
bezorgen, zander dat U dat enige verplichting oplegt. Schrijft U even een
kaartje of telefoneert U met de

NIEUWE ROTTERDAMSE COURANT
POSTBUS 824 ROTTERDAM TELEF. 111.000

