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VAN DE 
N 1 E--_- U\NE 

REDACTIE 
Met ingang van dit nummer 

wordt de Libertijn gere-

digeerd door ondergeteken-

den. 

Deze (kleine) redactie 

wekt ieder op mee te wer-

ken om de Libertijn één_' 

van-de-meest-gelezen- . 

maandbladen-in7Nederland-

en-Rijksdelen te maken. 

Ze heeft gemeend de verde-

re reacties op het artikel 

van J.H. Homburger niet op 

te moeten nemen aangezien 

nieuwe gedachten niet naar 

voren zijn gekomen. 

(De redactie behoudt zich 

het recht voor eventuele 

polemieken te bekorten.) 

de redactie. 
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n.a.v. Van Renaissance tot Jereldoorlog. 

Het is de waardering van het humanisme, die.prof. 
P.J. Bouman poneert en die de ondertoon heeft dat er 
een ver-gelijk mogelijk is en het is de afwijzing van 
ons standpunt op grond van valse voorlichting door 
een aantal christelijke leidslieden - waardoor het 
humanisme de inhoud krijgt van de grofste godslaste-
ring - die ons verzet oproepen. 

We zullen ons daartegen verzetten, niet alleen om 
de domheid van de tegen ons gevoerde redenering, ma71r  
ook om tot een juiste vraagstelling te komen; een po-
ging overigens, want we weten op welk een subtiele 
manier alle anti-humanisten de juiste probleemstel-
ling uit de weg gaan en dat zeer opzettelijk. 

We weten dat er humanisten zijn die prof. Boll-
man's pluim, dat het humanisme op z'n best een edele 
leer is, die geen verguizing verdient, in dank ?_an-
v:T.arden als argument tegen professor's orthodoxere 
partijgangers, maar wijbedankenervoor. 

Het past zo keurig in. het schema om als 7,ntwoor_ 
den op het nihilisme te stellen enerzijds het chris-
tendom anderzijds het humanisme - waarvan het eerste 
dan het beste is - maar wij voelen ons ergens bij de  
neus genomen - ér klopt iets niet. En dat doet het 
zeker niet! Op het nihilisme komt zeer zeker een re-
actie; er wordt getuigd, maar door een aantal chris-
tenen en een aantal humanisten, niet door 'het' dit 
of 'het' dat. Het getuigenis en het verzet zijn in de 
allereerste plaats persoonlijke, individuele antwoor-
den het christendom of het humanisme telt ook een 
groot aantal lamzakken. En de getuigenis daarvan is 
nep, apekool, in wat voor fraaie woorden ook gegoten. 

Doorslaggevend is het getuigenis van een bepaalde 
geestelijke elite. En met een kleine variant op de 
woorden van de hooggeleerde mag men. ook schrijven: 
de humanistische gedachtengang is slechts voor een 
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(intellectuele) aristocratie gemeengoed, maar eraan 
toevoegen: de christelijke gedachtengang is slechts 
voor een elite gemeengoed, want denkt zijn hoogge-
leerde nu werkelijk, dat alle christenen tot die ge-
tuigende elite behoren? 

Als prof. Bouman twijfelt aan de humanistische 
kracht tot morele vorming van de massa, waarom staat 
zijn twijfel dan stil bij het christendom en de mo-
rele kracht van dit christendom? Hijzelf schreéf 
toch van de Duitse legers dat God met hen was? Later,  
we doorgaan: behoedt de religie de menselijke oerin-
stincten voor ontworteling? Mogen wij dan onze oer-
instincten zelf niet beheersen, eventueel leren be-
heersen - omdat wij uit eer- en fatsoensoverwegingen 
dit levensfacet voor onszelf moeten opeisen Past in 
dit gehele straatje van de verdediging van het ei-
genbelang tenslotte ook de uitspraak, dat humanisme 
en nihilisme zo dicht bij elkaar liggen, niet prach-
tig? Mist het humanisme het elan om een hiërarchie 
van waarden op te bouwen, iets wat een herleefd 
christelijk geloof wel vermag? Nog sterker willen 
wij zoiets betwijfelen en weer gaat het niet om 'het' 
dit of 'het' dat. Het gaat om de enkelen, die wel 
getuigen, die hun waarheid moeten stellen tegenover 
de onwaarheid en die daarvoor door het vuur gaan. 
Door de waarheid te stellen poneert men de hiërar-
chie reeds, maar zij is een andere dan de traditio-
nele en geïnstituteerde, onder invloed waarvan het 
christelijk bijzonder onderwijs nog steeds bloeit en 
er voor driekwart van de christenen geen crisis in 
de cultuur bestaat en er geen wolkje aan de hemel is. 

Sant een crisis bestaat slechts voor de elite, 
die aan de lijve ondervindt; die weet, wat het is, 
wanneer Frits van Egterb (uit De Avonden van Van Het.  
Reve) de kachel uitpist', wanneer twee mensen hun 
pasgeboren kind 'dan maar' verdrinken. Of het chris-
telijk geloof, dat iedere kansrekening tart, redding 
zal brengen, is een vraag; een feit is dat er al wel 
veel tijd verloren is gegaan en het lijkt erop dat 
het nog even op zich zal laten wachten. 



Het christendom spreekt wel over de onmacht, 
maar is er niet van overtuigd; wij die onze on-
macht als zeer wezenlijk ervaren, die weten dat 
het leidt tot de aanvaarding van de daadloosheid, 
moeten ons verzetten, omdat wij anders aan onze 
eer mens te zijn afbreuk doen. "Tij erkennen de 
passiviteit, maar aanvaarden niet, omdat het een 
dood betekent, die wij zoveel mogelijk willen 
uitstellen. Wij zijn ervan overtuigd dat ons ge-
lijk niet logisch te beredeneren valt, maar wel 
dat wij gelijk hebben. Wij zullen strijden voor 
ons gelijk, omdat wij onze eer niet willen ver-
liezen. 

del inderdaad zijn er slechts weinigen, die 
willen strijden; wij humanisten zijn maar met 
weinigen; daarin ligt niet ons tekort, maar on-
ze kracht. Want als prof. Bouman zegt, dat en-
kele duizenden christenen het Romeinse rijk uit 
haar voegen lichtten, dan zullen wij als enkele 
humanisten in staat zijn iets groots te verrich-
ten - wat de mens tot eer strekt! 

Toen wij gepolst werden de hoofdredactie te 
voeren' hebben wij ogenblikkelijk gevraagd, dat 
ons in ieder geval de vrijheid gelaten moest 
worden, niet alleen omdat wij de vrijheid een 
kostelijk principe vinden, maar vooral omdat de 
vrijheid onze bestaansvoorwaarde is en boven-
dien de enige garantie biedt voor onze onafhan-
kelijkheid. Want het allerbelangrijkste is, dat 
wij onszelf wensen te zijn 
en dat wij die omstandigheden opeisen, die daar-
aan voldoen. ziet bij wijze van gunst, maar als 
recht menen wij aanspraak te mogen doen op vrij-
heid en onafhankelijkheid. 
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Het is onze trots die ons doet toegeven dat 
het niet alleen een principe is, maar ook een 
zeer duidelijk eigenbelang (in hoeverre zijn 
principes en belangen te scheiden?), dat wij 
vrijheid en onafhankelijkheid opeisen. 

Dezelfde trots is het, die ons verbiedt te 
zeggen dat wij niet aan onze eigen principes 
twijfelen. Welzeker kennen wij de twijfel, maar 
ook de mogelijkheid eraan te ontsnappen, zelfs 
erover te zegevieren in een bepaalde daad - om 
er echter opnieuw weer mee geconfronteerd te 
worden. 

Onze houding leidt niet tot vertwijfeling of 
wanhoop, omdat we het alternatief evenzeer ken-
nen; we zullen doórgaan omdat voor ons de para-
doxale uitspraak geldt, dat de onzekerheid onze 
zekerheid, de twijfel onze waarheid en de wan-
hoop onze hoop is. 

A? is geen sprake van dat wij ons moedeloos 
voelen of pessimistisch, integendeel, zolang ie-
dere straatsteen ons tot verzet activeert, zul-
len wij buiten het slop van de passiviteit blij-
ven, waarheen ieder onmachtsgevoel leidt. 

Wij willen leven - de spanning in ons voelen 
dat wij leven - en gedreven zijn. Waarheen? Zo 
is het: men moet verblind zijn of stompzinnig, 
als men 'in deze grootse tijd' niet dagelijks 
geprovoceerd wordt. Het 'waarheen' zullen wij 
niet beantwoorden met 'daarheen' maar met 'hier-
heen' - er valt nog veel te doen - omdat wij 
niet weten wat het einddoel van de mens is. Dat 
vast te leggen, het te dogmatiseren, belemmert 
ons in onze mogelijkheden. 

Wij willen vrij blijven, vrij door het ver-
leden, vrij voor de toekomst; onze moraal zal 
niet anders zijn, niet omdat het ons beter uit-
komt, maar omdat er voor ons niets anders wegge- 
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legd is onze moraal is opportuun, dat wil zeggen 
niet dogmatisch, maar beweeglijk en altijd gese-
lend. Dan kunnen wij niet alleen onszelf zijn, 
maar ook bereid zijn. Nie zich vandaag bindt is 
morgen verloren. Ji j willen de toekomst veroveren 
vanaf wijkende springplanken. 

In calvinistische kring heeft men ons eens 
toegevoegd, dat .het humanisme moedeloos zou maken. 
De repliek was dat het humanisme iets te maken 
had met 'moed' maar dan 'het moet' van ik moet en 
wij .moeten. In dit kader is het onnut dit misver-
stnd uit de weg te ruimen; het kan niet meer dan 
aangestipt worden. 

:aanneer men zich op een Voltairiaans gefun-
deerd humanisme stelt, dan moet men een eens-
begonnen redenering ten einde denken. D:A men dan 
in laatste instantie de onzekerheid als wezenlijk 
ervaart, is onvermijdelijk. Wil men een bepaalde 
waarheid staande rhOuden, dan is deze, pa-
radoxaal genoeg, geen waarheid m:lar een geloof. 

De situatie van het humanisme is mat een on-
vermijdelijke hardnekkigheid de waarheid na te 
jagen e n haar voorbij te streven. Daarin ligt 
de grandeur en de tragiek ervan; de grandeur dat 
het humanisme de mens 'een geweten schopt'; de 
tragiek dat het dit geweten verstandelijk ontkent, 
zonder eraan te kunnen ontsnappen. 

Het humanisme betekent voor mij een nimmer 
aflatende strijd tussen hoofd en hart, om die 
houding te vinden, die individueel en menselijk 
is. 

Bevrijdend denken i/S'ontkennend, afbrekend, 
ontluisterend,. - ruinerend. Het betekent 'nee' te 
moeten zeggen: nee, tegen diegenen, die aan de 
'steriliteit' van het verstand willen ontkomen 
door het bij voorbaat maar af te schaffen; nee ,  

o - 
hA 
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tegen diegenen, die het recht op menszijn in han-
den leggen van leidslieden, wier macht op zeer 
betwijfelbare gronden berust. 
Het denken is een 'bevrijdingsfeest'. De tol van 
dit'feestv is de menselijkheid - hot zich over-
geven aan het volstrekte nihilisme. Tenminste, 
wanneer we het gehuil van de goedkoopte -moralis-
ten goed beluisterd hebben, toen zij Van het Re've 
en Hermans afwezen, enkele van de weinigen, die 
het scherpst in onze literatuur de trekken van 
dit 'bevrijdingsfeest' hebben gesneden. 
Zolang men zich bevrijdt,staat men onder zeer 
hoge spanning, reden waarom de genoemden geen 
'nihilisten' zijn, wel vaak hun romanpersonen, 
die zo'n absolute vrijheid ervaren, dat ze 
spanningsloos is. 'De tranen der acacia's'of 
'De Avonden' zijn geenszins zonder handeling, 
maar ze zijn beslist niet spannend en dat komt 
doordat do vrijheid van de romanfiguren de vrij-
heid is die men ervaart, zoals Sivirsky het uit-
drukte, als men op de trap van een geruineerd 
huis staat: uitzicht en- vrijheid zijn grandioos, 
maar men wordt er beroerd van of duizelig, ten-
zij men 'dood' is of een mens in wie de spanning 
gecastreerd is. Dit mag vaak gelden voor de ro-
manfiguren niet voor de schrijvers - ze scheppen 
immers - en vroeg of laat moet zich dit in hun 
werk uiten. In 'De Avonden' en 'Een landingspo-
ging op Newfoundland' vindt men zinnetjes waar-
in dit tot uitdrukking komt.Hoo hartstochtelijk 
deze bevrijding ook moge zijn, de hoop op en het 
verlangen naar iets anders is onontkoombaar, hoe 
vaag de notie daarvan ook mag zijn. Dit is het 
andere aspect van het humanisme: hoop ondanks 
alles, opstand tegen de fataliteit, tegen de 
sterfelijkheid-in de tijd en in de eeuwigheid. 
Humanisme is onophoudelijke zingeving van het 
leven, ontsnappen aan de absurditeit. Deze zin 
wordt niet gevonden in de dood, maar in de mate, 
waarin men het humanisme continueert, moet con-
tinueren - in beide aspecten. 

- 7- 
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Ons lichaam wordt o zo langzaam 
betrokken in het contact met deze aarde. 
Ons lichaam wint o zo langzaam 
aan waarde: 

Op het knipogen om elkanders knistorwerk 
traag witter wij de ma-tlat 
op het liefhebben met lichte vlerksiag 
nog trager bouwen wij een waterstad 

Maar reeds met het echec in de ontmoeting 
der ogen 

morden wij ontmand 
Met het te vltiehtig kussen in de begroeting 

der ledematen 
scheppen wij afstand. 

Ons lichaam wordt o zo snel betrokken 
in het teveel op deze aarde. 
Ons lichaam verliest o zo snel 
aan warde. 

Joh. H. 
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Over experimentele poëzie. 

Nu het normaal geworden is experimentele poëzie 
mooi te vinden, voel ik me geroepen enkele misvee- 
standen uit de weg te ruimen, die de mode 'opgesta-
peld heeft. De mode is een slechte raadgeefster en 
wel bij uitstek in het zo individuele vlak van de 
kunst en wanneer de mode gedicteerd wordt door hun 
vak niet beheersende critici zoals in Nederland 
( 'op een enkele uitzondering ) worden de verkon-
digde meningen even zot als onwerkelijk. 

Onder experimentele kunst wordt alles gere-
kend wat niet verstandelijk grijpbaar is,vandaar 
dat b.v. Paul v. Ostaijen meestal in égn adeM ge-
noemd wordt met Lucebert, Kouwenaar enz. 
Dit is ten onrechte. Hij heeft wel verwantschap 
met ze, ( maar dat heeft Kloos ook) ze dekken el-
kaar echter n-iet. 
v. Ostaijen zegt over de poëzie: Poézie is woord-
kunst en hij vergelijkt de dichter met een jong-
leur. Lucebert noemt zijn gedichten momentopnamen 
van de weg om verlatenheid naar gemeenschap,ergens 
anders zegt hij: - 

de dichter hij eet de tijd op 
de beleefde tijd 
de toekomende tijd 

hij oordeelt niet, nar deelt mede van dat waar- 
van hij deelgenoot is van Ostaijen en b.v. Gaston 
Bursens spelen. Lucebert is registreren, maar voor 
ze registreren kunnen moet de weg die ze gaan en 
de omgeving, de achtergrond van die weg blootlig-
gen en in dit blootleggen heeft het gedicht zelf 
een belangrijke functie.-Hij verbindt ervarings-
gebieden, w-larvan de verbindingen slechts half of 
onbewust in ons verankerd liggen. Hij ontdekt 
nieuwe verrassende.zijden aan een begrip, doordat 
hij het woord nieuwe injecties geeft. 
Experimenteren betekent hier dan ook niet, zo raar 
mogelijk'schrijven of  gewone.gedichten vertalen 
in het nieuwe jargon. Hiervan verdenk.ik trouwens 
veel dichters van de laatste tijd en misschien is 
de huidige criticus niet minder dan die van vroe-
ger, ma-u-. wordt hij onbarmhartig aan de kaak ge-
steld, wanneer hij onvermogénd is poëzie van poë-
zie te onderscheiden, nu. slechte pëezie schrijven 
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laag niet inhoud, dat het niet uitgegeven wordt. 
Ook het experimentele gedicht moet herkenbaar 

zijn. door de directheid, waarmee het afgezien van 
de begrijpbaarheid aanspreekt. 
Wanneer men aan iemand die van experimentele poë•-• 
zie houdt, vraagt welke gedichten hij mooi vindt, 
ontdekt men dat het de gedichten zijn die opval—
len door hun traditionele vorm, die bijna metrisch 
zijn of die bijna.rijmen. • 
De conclusie ligt voor de hand. 
Nu bijna alle critici Lucebert accepteren en ve—
len de exmerimentelen- 'bewonderen' is er in werke—
lijkheid nog maar een zeer kleine kring lezers 
( vergelijk de geringe oplage, waarin de gedichten—' 
bundels verschijnen, -met b.v. die van v.d.Gra.ft en 
Vroman).  
Nog steeds leest men Verkeerd. 
Rodenko schrijft in' 'Met twee maten' over een 
verschuiving van de beoordelingsnorm van mooi en. 
niet mooi; naar echt en niet echt. 
Dit is een voorschrift, een voorwaarde sine qua 
non. Het mooie, d.w.z. de zoete rust-  VJn het kab—
belende metrum, het verrassingsldze van het prak—
tisch uitgeschreven zijn, en de vastgelopen beeld—
spraak voldeed niet en was niet toereikend de 
stroomversnelling, w.:•arin de dichter zich voelt, 
uit te drukken. Hij schreef een poëzie.teger het 
traditionele van mooi in. Toch spreekt het aan. 
Rode-i*o wil een waardering uitspreken en noemt 
het echt, duidt daarmee meteen de kloof aan 
tussen ons aesthetisch gevoel ( overgeleverde en 
ingebeten schoonheidsnormen) en ons intuitief 
aangegrepen zijn. Pas als' deze kloof verdwenen is 
en men 'ook in de experimentele poëzie van mooi 
en niet mooi kan spreken,' zal deze poëzie alge—
meen aanvaard worden (zowel door schrijver als 
door lezer) als een reëele manier de ruimte van 
het zijn, te doorgronden. 

Joh. H. 
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Kruidje roer me niet 
Kruidje roer me niet 
Roer me niet kruidje 

Fluitekruidje 
Kruitefluitje 
Fruitekluidje 

Waarom wil je me roeren ? 
Ik ben geen ruistebrij.. 
Ik wil geen rijstebrij Zijn. 
Brij van koloniaal gepelde vruchten 
Ik wil onafhankelijk zijn 
Het Parool — Nieuwsblad v.h. Noorden — Telegraaf. 
Onefhankelijk 
Maar niet van Eisenhouwer en de advertenties.. 
Kruidje, war gaan we heen met dat geroer. 
Waar gaan we heen ? 
Nsar de bollen — Hoe laat ? 
Der Autobus fahrt cpb um 8.15 vcm Merktpletz. 
Auch Gretchen ist dabei 
Nein, nicht alls de polder 
Sondern von Kbln om Rhein • - 
Rhein — fein — nein und dein. 
Me in kruidje 
Dein kluidje 
Sein fluitje 
Waar is het fluitje van Klaas Schipper ? 
Houdt op met het gesnipper 
Kiest — kiest 
Drees — Oud 
Drees is oud 
Oud is Drees 
Iedereen is Drees 
Kruidje, waarom roer je Drees niet ? 
Iedereen wil geroerd worden 
Iedereen 
Ieder twee — Ieder drie — Ieder vier 
Stop — stop 
Rotkruid, blijf zitten waar je zit 
En veroer je niet. 
Kruidje voor de laatste maal 
Schlafe mein Kruidchen, schlef  ein 
En roer me niet. 

Bill Venema 
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Guernica.   

Een hond, een huis, een straat 
Een droom, een leugen, haat 
Guernica. 

Een paard, een kind, een stier 
Prancg-Hitler-dier 
Guernica. 

7-rijten, rijten, schel 
Scheuren-gillen-hel 
Guernica. 

Grauw-dood-star 
Wit-grijs-zwart 
Guernica. 

1937 voort - 1940 voort 
1945 voort - 1958 voort 
Guernica, 

Rotterdam rschau-Boedapest 
Hiroshima-Oradour-Suez 
Guernica. 

A-bom - H-bom-zwijn 
Angst-vrees-pijn. 
Guernica. 

De laatste man - de laatste trein. 
De laatste vrouw - het laatste sein. 
Guernica. 

Bill Venema 
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Samenwerking. 

Het hierboven geschreven woord kan men tegen—
woordig inallerlei samenhang tegenkomen. We ken—
nen de samenwerking tussen werkgevers en werkne—
mers, tussen verschillende kerkgenootschappen, 
ja zelfs tussen oost en west, el is die alleen 
maar op bepaalde gebieden. 

Zoals men ziet wordt het woord samenwerking 
steeds gebruikt als het over• groepen gaat, die 
min of meer tegenbver elkaar staan. Vertonderlijk 
is dit niet, want als het over .groepen gaat die 
een eenheid vormen, dan behoeft men niet over-
samenwerking te spreken; in zo'n geval is die er. 

Dit zal dan ook wel de reden zijn, dat er in 
HJG—kringen eigenlijk maar zo weinig gesproken 
wordt over• samenwerking met het HV. Als HjGlers 
zijn wij tevens lid van het HV, we vormen dus een 
einheid en over samenwerking behoeft niet gespro—
ken te worden. 

Hoe .mooi klinkt dit alles, maar hoe vreemd wordt 
de idylle verstoord als we bemerken, dat die een—
heid in ons geval eigenlijk maar schijn is. Er 
zijn nog HJG—ers, die niet weten, dat ze tevens 
lid van het Verbond zijn en er zijn er• nog.meer, 
die dit feit alleen maar accepteren als iets on—
vermijdelijks. Ziedear de schijneenheid, ziedaar 
ook de reden, waarom hier ook nog wel het een en 
ander over samenwerking gezegd ken worden. 

Eerst zullen we ons echter moeten afvragen of 
we het nuttig en prettig vinden die schijneenheid 
door samen te werken in een werkelijke eenheid om 
te zetten. 

Voor mij is dit geen vraag. Een humanistische 
beweging als het Verbond kán door een jongeren—
organisatie als de HJG gunstig beinvloed worden. 
Jeugdige denkbeelden kunnen stimulerend werken en 
er bestaat minder gauw gevaar voor gezapigheid en 
conservatisme. Gelukkig ziet het Verbond dit in 
en vandaar ook dat er nu zelfs een HJG'er in het 
Hoofdbestuur zitting heeft. 

Er gaat echter ook een gunstige werking uit 
van de kant van het HV, althans die zou er van 
uitgaan, ::sls de HJG wat meer belangstelling zou 
tonen voor het werk van het Verbond. Wat weten 
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we echter van dat werk af ? De rapporten, die het 
Verbond publiceert en die ook voor ons bestemd zijn, 
worden zelden besproken in HJG-kring, bijeenkomsten 
van het Verbond worden door ons vaak gemeden. 

Geen wonder, dat men uit de HIJG kreten hoort, 
dat we niet begrepen worden. We doen echter zelf 
geen moeite om te wordén begrepen. Hoe kan men 
begrip vragen van mensen, die niet weten hoe wij 
er over denken. Nee, begrip voor ons standpunt, voor 
onze verlangens kweken we niet aan. Nee, liever 	_ 
doen we wat anders: op sommige HJG-bijeenkomsten 
drijven we de spilt met bepaalde figuren uit het 
Verbond of daken we de zondag-ochtendbijeenkomsten 
van het HV belachelijk. Dit alled gaat dan door 
onder de naam cabaret, maar hoe beledigend is die 
z.g. humor. Op dit gebied kunnen we nog heel wat 
leren van Wim Kan ! 

Wat wij voelen, denken en willen kan echter ook 
op andere wijze naar voren worden gebracht en uit 
eigen ervaring weet ik, dat er heus wel rekening 
wordt gehouden met datgene wat een HJG'er zegt, 
mits het op de juiste plaats gebeurt. Die juiste 
plaats is.  overal' waar samenwerking mogelijk is: - 
in de gemeenschapsbesturen van het HV, op leden-
vergaderingen, 'op de verschillende bijeenkomsten, 
op gewestelijke studiedagen, enz. Op die plaatsen. 
zal ook naar redelijke argumenten van HJG-ers ge-
luisterd worden.-  • 

Dij het Verbond zullen we zeer zeker niet al-
tijd onze zin krijgen, maar dat kunnen we ook 
niet verwachten, zelfs al. hebben we gelijk. In 
het verleden hebben we niet altijd getoond, dat 
ons lidmaatschap van het Verbond ook verplichtin-
gen en verantwoordelijkheden met zich brengt. 
Door nu samen te werken, o.a. door deelneming aan 
de activiteiten van het Verbond zullen de anderen 
meer en meer begrip krijgen voor onze ideeën. 

Samenwerking kweekt begrip zowel voor oud als.  
voor jong. Laten we dus samenwerken totdat de 
schijn-eenheid is verdwenen, totdat het Verbond 
ook ons Verbond is. 

Piet Schipper. 
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0 
oienan,sck. 

iket-jgende verbazing heb ik het stukje van 
M Vn ( is betrokkene soms bang voor• zijn naam )  
in de laatste Libertijn gelezen, over de Brug over 
de Kwal.. 
Hij heeft de film wel heel verkeerd begrepen. 
In de eerste plaats is dit geen oorlogsfilm. Ik 
geef toe dat de oorlog er een rol in speelt, maar 
op de achtergrond. Van een oorlog merken wij niets. 
In de tweede plaats verhaalt hij hoe de problemen 
van de kolonel, de Japanse kommandant en het 
Britse kommando op Ceijlon breed worden uitgemeten. 
Is hij het niet met me eens, dat dit een prachtige 
uitbeelding van de karakters der betrokkenen is? 
Is het hen bijvoorbeeld niet opgevallen, wat voor 
innerlijke strijd de Japanner voert als de brug 
klaar is ? Hij heeft gefaald in zijn leiding en 
ondanks het feit dat de brug toch op de juiste 
dag klaar• is, brengt hij alles in gereedheid om 
Harakiri te plegen. 
Is het een wonder dat het Britse kommando de brug 
op wil blazen. In Nederland werden ook de bruggen 
over de grote rivieren herhaaldelijk gebombardeerd. 
(Maar daar hoor je MVn niet over). 
Goed, het is erg dat daar mensenlevens mee gaan, 
maar is er een andere weg ? Neen immers. 
Met geen woord rept de schrijver van dit stuk over 
de fantastische uitbeelding van het karakter van 
de deserteur op Ceijlon. Het blijkt uit alles dat 
het een slappeling is. 
Wat vindt hij van de verfijnde Engelse humor in 
deze film ? Hij rept er geen woord over. 
Is het niet prachtig, hoe de Japanner tijdens die 
vergadering vooral, maar ook bij de gesprekken 
alleen met de Britse kolonel keer op keer schaak—
mat wordt gezet. 
Het is toch volkomen duidelijk wat de Engelse 
legerarts bedoelt met zijn uitroep 'Wpanzin' 
Hij heeft volkomen meegeleefd met het bouwen van 
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de .brug en het is ook waanzin om ,een dergelijke 
brug weer op te blazen, maar het.Kommando kent de 
houding van de Britse kolonel niet. 
Zij weten niet'dat hij- een brug heeft willen bou-
wen die de eeuwen trotseren kan ( ze-kunnen het 
ook niet weten ). 
Ik kan nog bladzijden vol over deze film schrijven, 
maar ik zal het niet doen, want anders 'kan de Li-
bertijn het niet eens opnemen en dat zou jammer 
zijn. 
Al; MVu zijn naam en adres bekend wil maken, wil 
ik nog wel -eens met hem in schriftelijk .debat treden. 
Ik ben het namelijk met zijn hele ̀stukje niet eens, 
maar dat zal hij al wel gemerkt hebben 

G.C. Veldhuis. 

schrijver van het bedoelde artikel tekent hierbij 
aan: • 

Redacteuren ondertekenen over het algemeen hun ar-
tikelen niet. Doen zij dit wel dan ip het hoogst 
gebruikelijk initialen te gebruiken, zodat ik hier 
niet verder. op in wil g?an',; 
Wat de wezenlijke kritiek van vriend Veldhuis be-
treft: ik heb nimmer ontkend, dat.:de.karakteruit-
beelding - volgens mijn beperkte kennis van film-
techniek in hoofdzaak het werk van de regisseur -
niet -foortreffelijk zou zijn. Zo - goed,.dat ik het 
een betere zaak waardig acht. Ook treft men zeker 
de fijne trekjes van de Engelse huMor in deze film 
s.m. maar  -7;at voor mij het alfa en omega .van deze 
film is, zijn oorlog; dodd en verderf,",gedramati-
Beerd tot een kunstwerk. zonder een duidelijke af—
keuring. Erger, met een zeker verheerlijking, die 
Zweemt naar soldatenromntiek, die gruwelijke ro—
mantiek, welke onder andere aan twee:wereldoorlo-
gen te grondslag heeft gelegen— 
Detective films, vooral de Engelse,'met  hun  lijken 
kan ik hogelijk waarderen omdat er ophumoristische 
wijze met alles en nog wat de draak wordt gestoken. 

oorlogsfilfis'en de uit oorlog voortvloeiende 
ellende en waanzin tot onderwerp van. een film ma—
ken met de tendenz " 't is beroerd,'maár - 't kan 
niet anders" gaat mij ondanks• groc. ilmische irwt— 
lititen, uitstekend karaktarepél en al-̀ 	dies 
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meer zij, te ver. 
In deze wereld schijnen we aan de noodzaak van 
een militpir apparaat niet te kunnen ontkomen, 
maar laten we het dan als een noodzakelijk kwaad 
zien en er geen kunstwerken van dit genre van ma-
ken, want deze zijn, ondanks alles, reeds ont-
eerd door hun onderwerp. 

STUUR OOK 	EENS COPY I N 

copy Libertijn september voor de 15 de, gaarne 
getypt met een extra copie 

JE KUNT NOOIT WET.E N 	0 

HET GEPLAATST WORDT 

***** o • o • * 0 0 

rectificatie: 

le. De tarieven van "Mens en Wereld" zijn: 
HJG-leden f. 3,50 per jaar. Voor HV-leden. 
f. 5,-- per jaar. Voor niet-leden f. 7,50 
per jaar. 	( zie pag. 11 vorige Libertijn) 

2e. De kosten voor_ deelneming aan de corres-
pondentie club zijn niet f. 20,-- maar 
f. 2,-7. 

******************* ** • • • ° .............. 

Hannie Eising ( le secr. H.B.) blijft maar aan  
het verhuizen. 
Wees er snel bij: nu woont ze Kinderdijk- 
straat 45 
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MFDEDELIK GEN  
Het H(uwlijks)-B(ootje) van de H.J.G. vaart deze maand 
goede koers. 

Op 11 september j.l. begonnen Diny van der kuil en 
Ben Liet de grote reis en op 24 september a.s. hopen 
Ans van den Berg en Jaap de Boer hun voorbeeld te vol-
gen. 

VAN HARTE PROFICIAT EN GO DE V SART. 

ra de droevige tijding in de vorige Libertijn over 
het heengaan van de hoofdredacteur, kunnen wij nu 
aan de belangstellende lezers van ons blad de "LIB7JR-
TIJN" mededelen, dat wij eennieuws hoofdredacteur 
uit de  binnenlanden van Groningen gehaald hebben, 
n.l. KLAAS SMAAK, die bereid was deze functie op 
zich te nemen. - 
Binnen 30 dagen na ter postbezorging van dit blad 
worden HJG-leden in de gelegenheid gesteld hun be-
zwaren tegen deze candidaat in te dienen. Worden er 
te2encandidaten gesteld, dan zal een schriftelijk refe-
rendnri worden gehouden. Is dit niet het geval, dan 
wordt na 30 dagen klaas Swaak als gekozen en benoeLd 
beschouwd. 

Deze hoofdredacteur bracht gelukkig een nieuwe redac-
tie mee, want ook Machiel Verduyn moest om studié re-
denen zijn HJG activiteiten staken. De nieuwe redactie 
-leden zijn: Johan Hofman en Rob Schut, beide ock uit 
de Groninger landen. 

Binnekort zal er een nieuwe HJG syllabus verschijnen, 
n.l. "Practisch Humanisme" van Jim van Opijnen. 
Het Hoofdbestuur heeft gemeend hieraan een weekend te 
moeten wijden, dat zal plaats vinden op 11 en 12 oktober 
a.s. in de Lichthoek te Soest. Nadere mededelingen vol-
gen nog. 
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AANDACHT VOOR ..... 	FOCQLIEEBROCH 

 

En gij steeds zo vol godlijkheên; 
wat is dat, wreede Klormeen, 
Dan willen, dat ik steeds zal zuchten. 

Maar blijvende in mijn ongeruchten, 

Wilt gij niet, dat ik om u 
zo laat uw gunst men smart verdrijven; 
Of. wilt voortaan zo schoon niet blijven, 
Opdat ik uit uw boeijens vlucht: 

Aan Klorimene. 

Op de zwarte tanden van Juffer N.N. 
Uw mond, een schoorsteen van eenrij berookte 

tanden, 
Toont meer dan klaar genoeg aan die het werk 

verstaat 

waar van zo zwarten rook tot in je bakhuis

wat vuur er in den haart wel aan je gat moet 
branden, 

slaat. 

Graftschrift. 
Hier leid in 't onderaardsche hok 
Het rift van d'arme M.Fok, 
begraaven onder deze koorsteen: 
Hij was gebooren t'Amsteldam, 
Zo zwart cis een Westfaalsche kam; 
Doorrookt gelijk zijn besjes schoorsteen. 
De rook was ook zijn element 
Heeft om den damp aan stuk gekurven; 
Hij keemelde op een donderdag; 
Had hij gewacht tot Zaterdag, 
Hij was zo vroeg noch niet gestorven. 

17 de eeuwer; tijdgenoot van Vondel,,studeerde 
voor arts. Promotie te Utrecht op veneritsche 
ziekten. Slechte praktijk. 
Berooid nacr Afrika. Daar gestorven. 
Had de pest aan Amsterdammers. Niet geaccepteerd 
door kooplieden en confraters. Een droefgeestige 
levensgenieter. 
Rotterdams Toneel voerde recent De Hin in 't 
Lazarushuis op. 	 Kl..W-Se 
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Met schaar paraat 	 

1958! Het verstand der Volken: 

Eeuwenlang in duist're wolken, in vredes-welvaarts-
zedes-onbegrip,: in onderling wantrouwen, in afgunst-
haat,-in-ruzie-helvaarts-oorlogskolken. rouwen: 
H. T' DAGNET' IN HET OOSTEN I: Het maakt §choonschip,! 
Dank zij Gods Ontferming, 'Werelds Albescherming, 
Gods-'s Wereld-Alverstahd,-Begrip,: Zijn Integrale, 
Sociale Volksvoorziening, Volksbediening van Zon en 
Sterren, en de Maan: vobr 's Werelds Licht, meer 
Vreugden, groei en bloei van leven, eten, zicht;  
meer deugden, rijker, eerlijker, heerlijker, ziel, 
geweten,: als 's Werelds: veilig wiel en hiel: sterk, 
in-  werk, -in rechtvaardig beter ziels-en-volksbestaan 
GODSIS "SUPER-UNO" (= Uni7erser:3 Naties Omhoogvoe-
ring) met - U..N.O.:—Gods,en volkerenselect gekozen en 
uitgeplozan Overheid: in eaan beleid voor aller na-
ties vrij,blij. Vaderland, met sociale, radicale 
hechter, echter.rechtén, plichten en voorzienin, 
opbouvigestichten, van de wieg tot aan het graf, 
om 's Werelds eeuwenlange domme, kromme volk'ren-
kloof, geluks- en vrijheads-levens-roof te dichten, 
om een vrediger, zediger,. gelukkig, welvarend,-
minder nukkig,dictatoriaal,_blind-starend, a-soci-
aal, volgens Gods-en mensen Staats-moraal, v?.st-
staand-magistraal, een beter volkeren-geheel te 
stichtey, voor een Wereld, die God U, tot bewerking 
tot levensliefdes-sterking gaf: HET DAGEET IN HET 
OOSTEN. East...is...•East, and West....is 
and Ever theij will meet, will need, proceed again. 

Voor meer Volkeren-Vrede: 
ENGELS'SPOED'SPREEKWS 

Rustig, vlot correct f. 1,50 per les. 

Adv. Het Parbol' 	23 augustus 1958 
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Nederlandse Vereniging 
voor 

Sexuele Hervorming 
Lidmaatschap f 4,— per jaar 

In het „Verstandig Ouderschap" vindt U maandelijks 
een keur van artikelen over vraagstukken betreffende 
het menselijk geslachtsleven. 

Inlichtingen bij het secretariaat : 

BILDERDIJKSTRAAT 39 - DEN HAAG 

Abonneert U op 

MENS EN WERELD 
verschijnt om de 14 dagen. 

Abonnementsprijs : H.J.G.-leden f 2.— per jaar. Voor H.V.-leden f 3.50 per jaar. 
Voor niet-leden: f 6.— per jaar. 

Redacteur : 

Redactie-secr. : 

Administratie : 

Vaste medewerkers : 

Dr. H. Bonger. 

H. P. Danz. 

Oudegracht 152, Utrecht, Telefoon 10163, Postgiro 304960. 

Dr. J. C. Brandt Corstius; Dr. J. Brummelkamp; H. G. Canne-
gieter; Dr. A. L. Constandse; Helle Haasse; Drs. H. Herbers; 
P. Krug; J. B. Meyer; Dr. 0. Noordenbos; Dr. J. P. van Praag; 
Dr. D. H. Prins; P. C. J. Reyne; Mr. Dr. H. J. Roethof; Mr. A. 
Stempels; Dra. L de Zwart. 



DE KERKELIJKEN 
zorgen voor hun wezen 
door het instandhouden 
van weeshuizen enz. 

BUITEN-KERKELIJKEN 
zorgen voor hun wezen 
door zich aan te 
sluiten bij 

DE WEZENKAS 
vereniging tot opvoeding en 

verzorging van wezen op 

Humanistische grondslag. 

Vraagt inlichtingen omtrent het 

lidmaatschap bij de sekretaris, 

W. de Haas, 

Adm. de Ruyterweg 234 hs, 

Amsterdam-W. 

brengen is: recente 
feiten en gebeur- 

tenissen zo snel en zo getrouw mogelijk 
weergeven. 

Nieuwsberichten moeten, alvorens te wor-
den gepubliceerd, allereerst op hun juist-
heid worden getoetst. Vervolgens moeten 
ze worden ontdaan van bijkomstigheden, 
die niet terzake dienen en die begripsver-
warring kunnen bevorderen. 

Om het eigenlijke nieuws op de juiste 
waarde te schatten, is het nodig ook de 
achtergrond te kennen. Een goed nieuws-
orgaan geeft dus ook daarvan een zo zui-
ver mogelijk beeld, daartoe in staat gesteld 
door goed georiënteerde correspondenten. 
redacteuren en andere medewerkers. 

Critische beschouwingen dienen tenslotte 
verschillende kanten van het nieuws in 
het licht te stellen. 

Dat tezamen moet een getrouwe indruk 
geven, een heldere voorstelling van zaken, 
die voor de lezer de mogelijkheid schept, 
zèlf conclusies te trekken, zich een eigen 
oordeel te vormen of zijn oordeel te 
toetsen. 

Alleen een deskundige redactie, journalis-
tiek geschoold, kan een krant maken, die 
aan bovengestelde eisen voldoet. De N.R.C. 
met zijn merendeels academisch gevorm-
de, deskundige redacteuren, die als jour-
nalist hun sporen hebben verdiend, onaf-
hankelijk zijn van commerciële of poli-
tieke invloeden, streeft voortdurend naar 
het summum van betrouwbaarheid, zowel 
in haar nieuwsberichtgeving als in ver-
dere 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 
gezorgen, zander dat U dat enige ver-
plichting oplegt. Schrijft U even een 
kaartje of telefoneert U met de 

NIEUWE ROTTERDAMSE COURANT 

POSTBUS 824 ROTTERDAM TELEF. 111.000 

NIEUWS 


