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Redactioneel.:
Toen na 1945 de jingerencr:;an:
saties.hun activiteiten' h--.va'
ten, was er onder de jong ren
een zodanig enthousiasme, at
de toekomst deze verenigiligea
gouden bergen scheen te b310-7Deze tijd van opgang heeft
lang geduurd; na. enige jaren
kondigde zich een terugslag 1 de geestdrift onder de jet:*d 7.
het werk van de jongerenban.1:_tties verdween gelgidelijk;
aantal leden van die organisa' slonk in korte tijd in ni o t
aanzienlijke mate.
Sedertdien is 'de jeugd" 5.1tee
sterker in de belangstelliAg I
te. staan. Talloze publika'._
zagen het licht. Descndanks
de mate van organiseerbaa'rheic'kleiner.
Uit deze ontwikkeling heeft et.
enkele organisatie konsekwent
getrokken. De juistheid van de
beslissingen dient te-worden
- gewo.cht, maar feit is dat het
uitblijven van een beslissing :;1
dis organisaties, die nog. gee:k
nieuwe ko,irs 'lubben uitgesti:.17.
hun einde betekent.
De H.J.G. bevindt zich in
tuatie, dat haar leven op het
spel staat. Ojk 2p de H.J-.G.
slaat de vraag: Wat nu ?

red.
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De woorden hierboven neergeschreven, staan niet voor
het eerst in de Libertijn. In het april-nummer van
1958 eindigde het artikel In Memoriam H.J.G. van Jan
H. Homburger aldus. Zijn artikel, geschreven als een
kritiek op de lauwe A.V., werd wel aangevallen, maar
niemand heeft zich bezig gehouden met die vraag: Wat
nu?
Inmiddels is er weer een klein jaar verlopen en in
die tijd is er met de H.J.G. niet zo heel veel gebeurd. Het ledental is nog meer teruggelopen, enkele
gemeenschappen verdwenen van het toneel, andere bestaan slechts dank zij de activiteit van een paar
harde werkers. De toetreding van nieuwe leden is gering, met als gevolg een veroudering van de gehele
H.J.G. De activiteit van de meeste leden is zo goed
als nihil; zowel voor de gemeenschapsbesturen als
het H.B. is het uiterst moeilijk de medewerking van
de leden te verkrijgen.
Dit is de toestand waarin de H.J.G. op het ogenblik
verkeert, een toestand die zelfs voor optimisten
weinig rooskleurig is, dunkt mij.
Wat zou nu hiervan de oorzaak zijn? Is de mentaliteit van de jongeren aan het veranderen en gaat de
H.J.G. niet mee? Voelen de jongeren van omstreeks 20
jaar er wel voor op die leeftijd reeds voor een levensnvertuiging te kiezen? Gaat de overlapping van 6
jaar tussen de leeftijdsgrenzen van H.J.B. en H.J.G.
ten koste van de H.J.G.? Zou het feit, dat het humanisme niet meer zo strijdvaardig behoeft te zijn,
aangezien het thans min of meer in de Nederlandse
samenleving wordt geaccepteerd, de oorzaak zijn?
Zou...., ja ga maar door, er zijn vast nog heel
wat meer'. mogelijke oorzaken te noemen. Wat de oorzaak of het complex van oorzaken van de grote lauwheid is, kan niet gemakkelijk worden aangegeven,
maar het is voor mij een 2ekerheid, dat ais er niets
verandert de H.J.G. binnenkort zal ophouden te bestaan.
nu? Dcze vraag van Jan Homburger 'is nu na een
klein jaar nog klemmender geworden. Als.hij namelijk
- 2 -
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niet beantwoord wordt, dan weten we het, dan heeft
inderdaad alleeh een in Memoriam nog zin. Dit artikel heeft niet de pretentie een antwoord te geven op
de vraag, maar het wil wel een aantal mogelijkheden
aangeven die bijeen discussie over dit probleem gegebruikt zouden kunnen worden, namelijk:
a) Voortgaan op de oude weg. Wc zouden wat organisatorische wijzigingen kunnen aanbrengen, - propaganda kunnen maken ( als de financiën het toelatan),
meer
publiciteit kunnen doen. Zou de H.J.G.
door deze wijzigingen en activiteiten weer het
nodige enthousiasme kunnen opdoen?
b) Nieuwe vorm. Binnen de bestaande organisatie zou
moeten worden getracht nieuwe groepen am te trekken, hetgeen een verandering van niveau met zich
zou brengen. Moeten we ons meer tot de intellectuelen en semi-intellectuelen richten of tot de lagere groepen? Heeft het, humanisme op lagere groepen veel 'aantrekkingskracht of moeten we deze via
een omweg (b.v. sport en spel) tot het humanisme
brengen?
c)Decentralisering. Fnnctioneert de organisatie wel
naar behoren ? Is het H.B. op het ogenblik niet
een waterhoofd op een zo goed als bloedeloos lichaampje ? Is het niet beter de Libertijn af te
schaffen, de gemeenschappen autonoom te maken en
het H.B. door een klein federatief lichaam voor
landelijke werkzaamheden te vervangen ? Hierdoor
zouden de gemeenschappen over aanzienlijk meer
geld kunnen beschikken. Zou een federatieve binding tussen de gemeenschappen sterk genoeg zijn?
d) Volledige fusie met H.J.B. Dit zou betekenen, dat
er één humanistische jongerenorganisatie zou komen (de S.V.H.G. buiten beschouwing gelaten).
Naar behoefte zou de organisatie plaatselijk in
een ouderen- en jongeren-groep kunnen worden gesplitst. Zou deze .bundeling van krachten gewenst
zijn?
e)Gedeeltelijke fusie met H.J.B. 71; leden tot ca.25
jaar worden lid van de H.J.B., terwijl de oudere
leden binnen de plaatselijke gemeenschap van het
H.V. een jongerengroep (b.v. van jongeren tussen
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25 en 35) vormen. 1:i dit geen oplossing voor het
probleem van het verschil in mentaliteit?
f) Jongerengroep zonder eigen status binnen het H.V.
Alle leden van de H.J.G. worden alleen H.V.-lid en
vormen binnen de plaatselijke gemeenschap groepen.
K,;11 dit niet stimulerend werken voor de-gemeenschappen van het V:.:rbond?
g) Organisatie los van het H.V. Zou de binding met het
H.V. de H.J.G. in haar ontplooiing belemmeren? Kan
de H.J.G. hierdoor een meer eigen gezicht krijgen
en daardoor meer jongeren aantrekken? Moeten we het
humanisme soms overboord zetten?
Dit zijn zo een aantal mogelijkheden, èr zijn er vast
nog veel meer. Dc vraag: wat nu? is niet opgelost, integendeel er zijn vele 'vragen bijgekomen. Zou ik van
elk dezer punten alle moeilijke voor- en nadelen en
verdere consequenties moeten vermelden, dan zou dit
artikel de gehele Libertijn in beslag nemen.
Wat nu? L..ten we met z'n allen proberen een-oplossing
te vinden, . een oplossing die de H.J.G. misschien naar
vorm en/of inhoud verandert, maar een die de mogelijkheid schept *voor een krachtige vereniging van buitenkerkelijke jongeren, een vereniging waaraan toch zeker behoefte moet bestaan, gezien het feit dat er in
Nederland ca. 150.000 buitenkerkelijke jongeren tussen
20 en 30 jaar zijn.
Bij het zoeken naar een oplossing zullen we ons niet
mogen laten leiden door traditie en conservatisme,waarop we allen wel een beetje gesteld zijn. We zullen ons
met de feitelijke situatie voor ogen moeten bezinnen op
hetgeen er moet gebeuren.
Piet Schipper.
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P rspeetiof v'm de H.J.G.
Hrrtelijk dank, Piet voor je uiteenzetting. De veror:;r sting, die uit je w:orden spreekt, delen wij. We
geen critiek uitoefenen op je artikel, maar
p4oberen het probleem van een andere kant te benadeiz?r
w . helpen dan misschien mee aan een z) breed megelij;:e
b handeling van het vraagstuk.
VT, gaan aan de hand van drie vragen na, wat de toek mst der H.J.G. zou kunnen zijn. Uitgangspunt is de
dacPite dat we vanuit onze verantwoordelijkheid,
m nselijke bewogenheid en wat dies meer zij, niet wil-1 n ophouden, de mogelijkheden te zoeken en te realis ren, om onszelf en =deren de gelegenheid te gever,
t werken aan de vormgeving van hun en ons leven, ir. .
'J bijzonder aan de vorming en verwerkelijking van een
vensovertuiging.
D' drie vragen:
1 W..t willen we eigenlijk?
2 Welke "inwendige" vorm kiezen we?
is ons programma? Wat d66n we?
3 Hoe zal de uitwendige, organisatorische, vorm zijn?
Wet willen we eigenlijk?
1 an we er van uit, dat de H.J.G. een dochterorganisat3ie van het H.V. moet zijn? H.V.-taak is dan haar
t4ak, H.V. functie ie dan haar functie, zij is. deel
von het organisme H.V.
Voor We hiekr eventueel .ja op zeggen: is-het humanism
zc, als het vlo= kreeg :in het H.V., een basis, breed e
s erk genoeg , olP een bruikbaar fundament te zijn va4
d organisatie, cie *ijop het oog hebben?
E : wjllbn wij, &p'onze eigen wijze, deelnemen aan d0
a tivi.teiten Qran het H,V. in hun volle omgang en vei
s hidenheidp. passen ans alle H.V. vormen, vooral: .y
P st .wis het ,sociaal-páedagogisch gerichte gemeen--.
s hapswerk
u het niet beter, tactischer, zijn, ons zonder meet
richten ..J1), die jingerer4- die behoefte hebben aan
a 1-1 o:ntwikkelingsmOgelijkheden, zonder ons uit te.
Preken, over, 'de levensbeschouwing,van waaruit we het
d*en?, Eerlijker misschien ook, omdat van velen van
\

ons de overtuiging dikwijls nog zo weinig duidelijk,
zo va.j;jelijk humanistisch is?
2) De materiële kant. Wat gaan we nou dóén?
Op het dgenblik heeft de H.J.G.,een veelomvattend ig.pgramma, gericht op oriëntatie en verdieping, met een
accent op gemeenschapsvorming, zoals o.a. in het werkplan van de A.V., 1957 is beschreven. Het idee gemeenschap houdt onder meer in de gelijkwaardigheid der leden. Nu is er in de gemeenschappen een zekere geleding
zichtbaar geworden. Er. zijn de actieve leden, de gevers
naast -de ontvangende leden. Beide groepen komen min of
meer aan hun trekken, al worden minder'actieve leden
meer zoet gehouden, dan geholpen.
Deze situatie kan natuurlijk gehandhaafd worden. We
kunnen ook het onderscheid tussen leiders formeel vastleggen, waarbij dus een kleine groep zich in dienst
stelt van een aantal geestelijk minder vitale leden.
Men komt hierdoor bij jeugdvorming terecht. Als we dit
als humanistische organisatie gaan doen, lopen we het
risico de verzuiling in de hand te werken.
In beide gevallen, zowel bij het inforMele als bij het
fdrmele onderscheid tussen leiders en geleiden, kunnen
we ons houden aan een algemeen, veelomvattend programma.
Een andere mogelijkheid is, dat we ons op één werkgebiedrichten. Zo kan
a. Een militante groep gevormd worden, die zich inzet
voor bepaalde ideeën, b.v. de YOVIBI terwijl zij op
maatschappelijke misstanden (.;oningnood) scherp zou
moeten reageren. Men is dan verbonden door de gerichte activiteit, niet gebonden aan het humanisme, men
heeft slechts als gemeenschappelijke eigenschap een
een zekere T'nr-conformiteit. Bindingen met het
zouden in dit geval niet zinvol,,misschien zelfs lastig zijn.
•
Men
kun
zich
ook
specialiseren
"naar
binnen t)en,.
b.
b.v. door een bezinningscentrum. te vormen, waar jongeren zich verdiepen in de levensbeáchouwelijke en
maatschappelijke vraagstukken, me-egeeii ander doel
dan zich-zelf op te laden en te ontladen. Deze vorm
kan worden aangeduid met.de term "intermedium",' een
soort gemeenschap, tussen de andere levensgebieden i

,Ylg.ffifloi"
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Een dergelijk intermedium zal moeilijk te organiser,:_
zijn, juist omdat men al organiserende het/doel lic:Jr
voorbij schiet.
c...De;specialisering kan zich ook richten op een maatschappelijke activiteit, men gaat zich b;v. bezig houden met jeugdzorg of practisch humanisme; De H.J.G. s,_
dan het inspiratie-centrum moeten zijn, maar doordat
het terrein van activiteit eigenlijk buiten de H.J.G.
ligt, zal een dergelijk inspiratiecentrum vermoedelij1.
slechts gangmaker zijn en slechts kort bestaan.
In 'deze drie vormen zijn de leden zowel formeel als
informeel gelijk. Het'hive.:.u". der leden moet in alle
drie gevallen worden verhoogd; dat zal overigens vanzelf gaan.
We zien dus, wat de inwendige vorm betreft, op dit moment 5 mogelijkheden, te verdelen in twee groepen:
A. Een algemeen veelomvattend programmaAl. Een gemeenschap met informeel leiders en geleiden.
A2. Een vereniging met formeel leiders en geleiden.'.
B. Verbijzondering op een aspect.
Bl. De militaire groep..
B2. Het intermedium.
B3. Daadwerkelijk praktisch humanisme.
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Hoe zal de uitwendige, organisatorische, vorm zijn!!
Piet Schipper geeft in zijn artikel een 7-tal mogelijkhedene_
We zullen eventueel moeten nagaan, welke organisato-,
rische vormen passen bij de verschillende inwendige
vormen.
We hopen door het opschrijven van deze gedachten mee
té helpen aan het op gang komen van de.discussie over
de toekomstige vorm van de H.J.G.
Henk Bosselaar
Ben Hartemink

ry

t,

DE. 7- OE KO 1\./1 5T V A N DL HJG.
Het ledartal van de H.J.G. zakt steeds, de activiteit
van vele gemeenschappen is dalende, acties om leden
te winnen falen. Is dit een fout van de H.J.G., doen
de besturen hun werk niet goed, of is er iets anders
aan de hand? 02 zou de H.J.G. in zijn huidige vorm
niet meer bij de jongeren aanspreken.
Ir enkele gemeenschappen van de H.J.G. zijn geluiden
gehoord, die waarschijnlijk iets aanduiden van wat de
tegenwoordige jongeren van 18-25 jaar eigenlijk wil
en zoekt.
.Bij de oprichting van Grmingen een jaar geleden waren enkele belangstellenden, die geheel vrijblijvend
-de bijeenkomsten wilden bezoeken, maar die zich niet
wilden binden aan een organisatie en dan nog wel een
organisatie gebaseerd op een levensovertuigingi'
In de pas tot nieuw leven gekomen gemeenschap Rotterdam zoekt men naar een vorm waarbij het "de leden"
vrij staat te komen en te gaan wanneer zij dant lust
in hebben ,- een los-vaste binding.
Ook in sommige kerkelijke organisaties hebben de bijeenkomsten een gezelligheidskarakter, waarbij de kerk
nog niet eens op de tweede plaats komt.
Blijkbaar wil de jongere zich wel aansluiten bij een
groepje andere jongeren om te praten en plezier te
maken maar zonder aan de en, kant af te glijden naar
de "nozems" 3n zonder zich aan de andere kant te binden aan een levensovertuiging.
Waar moet de jongere naar toe, als hij zich •p de een
of andere wijze niet lekker voelt bij een kerkelijke
organisatie? N:,A,r de H.J.G. met zijn uitgesproken
(21umanistische) levensovertuiging?
Hier zitten we met een groot probleem. Moet de H.J.G.
zich gaan aanpassen aan de behoefte van de toekomstige leden of hebben leden zich te richten naar de H.J.G?
Is c7x: H.J.G. er voor een stelletje "intellectuele warhoofden" die de pretentie hebben volbloed humanisten
te zijn of moet de H.J.G. een organisatie zijn waar
ieder lid zich vrij kan bewegen en zich vrij kan uiten?
In .'(Jet .e7-,te geval moeten we zeer zeker in de huidige vorm blijven bestaan, met als konsekwentie dat het
ledental klein is, maar de kwaliteit goed. In het tweede geval wordt de H.J.G. een organisatie voor een gro- 8

ter aantal leden die zich (nog) niet uitspreken voor
een bepaalde levensovertuiging, maar waarvan de kwaliteit zeer zeker niet slecht behoeft te zijn.
Nu ben ik van mening dat. de H.J.G. inderdaat de laatste richting uit moet, dat de H.J.G. men vereniging
moet worden voor de buitenkerkelijke jongeren. En
buitenkerkelijk wil helemaal nog niet zeggen humanistisch: Buitenkerkelijk wil zeggen dat men bewust of
onbewust zich niet aansluit bij een kerk, is min of
meer negatief. Terwijl humanistisch positief is, nl.
op het humanisme gebaseerd.
,cue*- .
Wil nu de H.J.G. aan de behoefte van 4buitenkerkelijke jongere tegemoet komen, dus echthuitenkerkelijk worden, dan moet de beginselverklaring van het
Humanistisch Verbond uit de Statuten worden geschrapt
en zou daarmee tegelijkertijd de H.J.G: uit het H.V.
moeten stappen.
De nieuwe organisatie zou in grote lijnen hetzelfde
kunnen blijven.
Hot hoofdbestuur zou misschien kunnen best= uit een
aantal mensen, die alleen wat weekenden en kampen organiseert en een landelijk blad uitgeeft. D.: plaatselijke groepen zullen dan meer betaLn uit een kern die
alleen een coordinerende en administratieve functie
heeft met daaromheen een groot aantal "leden", die on—
regelmatig komen en onderling weer kleine wisselende
groepjes vormen. Dit zou ongeveer neerkomen op een
kruising van een echte vereniging en een sociëteit.
0--) de komende A.V. zullen we dit eens grondig gaan lespreken.
Dirk van Rangelrooy.

Vergeten
-Wij zijn het nu goddank totaal vergeten
Hen de bezettingstijd is uit ons hart
Ilunnen immers nu weer bloemkool eten
en de saucijsjes zijn niet eens meer zwart
We gaan soms met een nette jurk naar de City
om nog eens een verzetsfilm te bekijken
huiveren bij het zien van al die lijken
en zeggen: Arie is er ook, daar zit ie
We
We
Dz
en

kraken met een zakje in de pauze
zien weer even marteling en bloed.
schurken, zeggen we oprecht, je zou ze,
praten dan weer over ondergoed.

Zo zijn we nou, en och, het mag niet hinderen,
we zeggen: Wat gebeurd is, is gebeurd,
dat van die Joden en van al die kinderen,
daarover is nu al genoeg getreurd
We zijn 7--b immers weer totaal vergeten?
Waarom nog over zuivering gezeurd?
Wc hebben kleren en we hebben eten
we zeggen: WJ.t gebeurd is, is gebeurd.
Ons tuintje is weer bijgeharkt en effen.
Wo zijn weer arrivé! We zijn weer binnen.
Maar laten we nog even dit beseffen:
Het spel zal morgen weer opnieliw beginnen.

Arnie M.G. Schmidt
(Uit:"En wat dan nog?")
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Een jonge loot aaneen oude stam.
Wanneer gesproken wordt over een jonge loot en daarmee het open jeugdwerk in het kader van het reces t.
staande jeugdwerk wordt bedoeld, dan is daarop onmi(Ldellijk reeds een uitzondering, n.l. de A.M.V.J.
Want wat zich na• de oorlog heeft ontwikkeld onder
naam "open jeugdwerk" lijkt veel 310 hetgeen al sinds
jaren door deze eerbiedwaardige oude organisatie
wordt gedaan.
Ben definitie van open jeugdwerk, of zelfs maar een
omschrijving van de methodiek is zeer moeilijk te gW
ven. Dit werk is o. m. in Utrecht, Rotterdam en Hilversum op confessionele basis gegroeid. Hier galt
echter al meteen de terminologie mank, want het doe'
van open jeugdwerk, voor zover men van een doel kan
spreken in deze uiterst prille tak van het jeugdwerf.
is juist: zo ongeorganiseerd mogelijk -N werk gaan
Dit heeft dan ook weer tot gevolg gehad; dat - het
de confessionelen zijn geweest, die als eerste in
waren op dit gebied te ga:,7n experimenteren. Het werk
werd nl. in enkele gevallen niet ondernomen door eei
reeds bestaande. jeugdorganisatie, ma u- het kerkeliy:,
bestuur stelde enige jeugdleiders aan om zonder orgnisatie te beginnen. Deze leiders hadden dan carte
blanche. In Utrecht heeft dit o.a. geleid tot een
jaarlijks opnietiw oprichten van een vereniging die
trok onder dF
eerste instantie haar belangstellend
I,.-.ter
vvamen er ook dergelijke groepen
scholieren.
voor de werkende jeugd. Op de eerste plats stond de
leiders een soci3teit ter beschikking en van daar uit
groeide het werk, zoals de jongelui dat wensten.
Wilden zij een weekend;- dan kwam er een weekend,
den zij dansen, dan werd ér gedanst. Zo ontstonden ediscussiegroepen, toneel- en filmgroepen, maar alle
slechts voor een jaar.. In september begon men dan
met de belangstelling te peilen. De hier geschetste
vorm is zeer enigzijdig, want in Rotterdarh heeft meL
weer heel andere wegen .bewandeld, die desondanks lin&het hoofd open jeugdwerk te vangen zijn. Toch bleef
vraag, in hoeverre hier aan ontspanningswerk werd ge_
daan en wat tot het vormend en ontplooiend werk gere_
kend zo u mogen worden.
Positiever was het werk van de rooms-katholieken in

Hilversum, waar van lieverlee uit discussieavonden 'Renovare" groeide. Met deze groei kwam tevens een selectie, die tot gevolg had, dat het voornamelijk enkele
studenten, meerdere oud-lyceisten, grotendeels kankeren winkelpersoneelen enkele jonge arbeiders behield.
Uit Renovare heeft zich een kern gekristalliseerd, die
de organisatie bepaalt, grote feest- en discussieavonden belegt. De leden van Renu, zo heet deze kern, beleggen huiskamerbijeenkomsten, waarvoor een beperkt
aantal mensen wordt uitgenodigd, die dan wel introducé's kunnen meebrengen. Het geheel heeft dus zeer zeker een positieve gerichtheid en heeft uiteraard het
voordeel, gebruik te kunnen maken van het over het algemeen perfect werkende organisatieapparaat van de kerk.
Thans is echter, na een geruime tijd van bezinning, de
oude A.J.C. gekomen met haar plannen voor open jeugdwant al noemen zij dit niet zo, het lijkt er in elk geval erg veel op.
Als kern van het inleidende artikeltje van Maurits van
Haalen kan zeker het volgende gelden: "Doel van de niewe organisatie is, jonge mensen een vrijplaats te bieden, waar men krachtens eigen vermogens, middels de
ontmoeting met en de erkenning van de ander, op eigen
wijze tot een keuze kan komen, inzake de richting van
het eigen leven".
Hierbij wordt aangetekend, dat dit nog geen definitieve formulering is, maar toch een basis, waarvan zal
worden uitgegaan. Voor de practische kant heeft men
een ingenieus organisatieschema opgesteld, wat men alleen heeft kunnen doen, omdat men beschikt over een
aantal middelen uit de oude organisatie, waarop elke
vereniging met recht jaloers kan zijn. Wanneer wij ons
echter verder gaan verdiepen in opzet en bedoeling van
het geheel, dan komen. wij bij het hoofdstuk "Qrondslagen" - terecht, waaruit de volgende citaten toch wel van
belang zijn:
"Zij (d.i. de nieuwe organisatie) zal zich niet verbinden aan een of andere levensbeschouwelijke of wereldbeschouwelijke groepering."
"Zij zal bij haar meningsvorming de mens voorop stellen in relatie tot de komende situntie." Verder lezen
we hierover dan nog in een volgend artikel:"Erkenning
van de ander als volwaardig gesprekspartner." Uit deze punten spreekt een zeer duidelijk humanistische
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levensvisie, die toch onmiskenb-.-r genoemd moet worden, ook al sluit .de organis me
zich riet
bij
een levensbeschouwelijke groepering.
ondanks het feit, d.-It zij vnn huis uit een =tal
middelen
heeft, wanrop weinig organisaties kunnen bogen, is het toch wel van enig nut, aandacht te schenken a-1n de pr::ctische uitwering.
In principe zal getr-lcht worden, de jeugd v= ongeveer 8 tot circa 30 jaar te bereiken. Alhoewel het
niet geheel duidelijk gesteld is, komt men zo ongeveer tot de indeling van 8 tot 12-jarigen, 12 tot 16jarigen en ouderen. Hoe interessant op zichzelf ook
de activiteiten zijn voor de beneden 16-jarigen, voor
ons is van veel meer belang te weten, welke activiteiten men zal gaan ontplooien in de sector rijpere
en heel rijpe jeugd.
Hierover is tot op heden nog weinig bekend, maar op
de eerder vermelde grondslagen wil meng rachten, diverse groepen in het leven te roepen zoals scholieren-,
studenten-, sport- en spel-, discussiegroepen en
groepen van vakgenoten. Deze hele groepsvorming moet
echter gezien worden als een eerste binding, waaruit
dus onderling contact zal moeten ontstaan.
Enkele organisatorische vormen daargelaten is er over het werk van deze leeftijdsgroep nog weinig bekend. Het principe is de zelfwerkzaamheid, met wellicht enige activering en stimulerink door een ervaren bezoldigde.
Elders in deze Libertijn zal worden gesproken over
de moeilijkheden en mogelijkheden van onze organisatie, terwijl in 66n van dc artikelen ook de vermeende onbekwaamheid van de westerse mens als partner het
oosten in het geding is. Beide zijn dit factoren, die
de oude A.J.C. hebben bewogen, het opnieuw te proberen. wij kunnen hen slechts veel succes toewensen en
hopen, dat de nieuwe ideeën niet zullen bezwijken onder "erfelijke belasting".

Verduijn.

Kennen we

elkaar al?

In Mei'58 zijn een aantal jonge mensen van diverse levensovertuiging bijeen geweest te Bilthoven, zij zochten naar wegen om mensen van verschillende levensbeschouwing intensief Met elkaar in kontakt te brengen.
Zij vonden dit zo.belángrijk omdat in deze tijd van
verontrusting, wanbegrip en verzuiling een betere samenwerking en samenleving mogelijk gemaakt moet worden
voer mensen die van elkaar verschillen in levensbeschouwing:
•
•
Op de aangehaalde bijeenkomst is gebleken, dat er een
grote interesse bestaat voor dit soort kontakten daarom besloten zij om te komen tot vorming van gespreksgroepen. Hiertoe staan momenteel twee wegen open:
le. De gesprekkringen met als taak het vormen van een
ontmoetingscentrum, hier zullen veelal de onderwetpen per bijeenkomst wisselen. •
. De werkgroepen met als taak een bijdrage te leveren aan de meningsvorming in de jongeren wereld.
Waartoe een onderwerp zoveel mogelijk uitputtend
behandeld. dient te worden.
De.onderwerpen van gesprek zullen van een algemeen
maatschappelijke inslag moeten zijn en dienen aan te
sluiten bij de kcnkrete situatie waarin we loven.
Intussen zijn in Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Alkmaar al dergelijke groepen aan het werk, waaraan met
veel enthousiasme wordt deelgenomen.
geloven, dat het de hoogste tijd is om aan de verzuiling een einde te maken, willen we-niet als volkomen vreemden langs elkaar heen leven, we menen dan ook
dat de opzet van de jongeren gesprekágroepen een van de
mid1elen is, om deze wantoestand tegen. te gaan en om
met verschillend geaarde groépen te komen tot'een werkelijke samenleving.
Daarom willen we zo graag dat ook jij meedoet. Wij proberen ook in andere plaatsen dergelijke groepen te vormenIndie
n je interesse hebt dan willen we dit graag van je
horen.
Henk B,sselaar.
Nadere inlichtingen te verkrijgen bij:
jet Levelt, Valeriusterras 3 hs, Amsterdam Z..
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De man die iedere morgen op zijn kantoor zijn leesbil
opzet, uit noodzaak, daar hij anders zijn werk nietlur
beginnen, pakt ook vanmorgen de koker, haalt de bril
eruit en zal met zijn rechterhand de bril naar zijn
plaats brengen als de beweging stokt
hij schudt
eventjes zijn hoofd, waarna d e beweging wordt doorgetrokken en de man zijn werk begint.
De seconde die hij wegviel tijdens het opzetten van
zijn bril, is achteloos aan hem voorbijgegaan; er is
een moment verloren, met des te. meer ijver begint de
man.
In een enkel moment is de mens verloren geweest, maar
snel heeft hij zich hersteld
Deze ervaring staat niet op zichzelf; ieder mens heeft
op onverwachte ogenblikken zo'n ervaring; ze is kort
van duur en blijft kort, omdat - mocht het individu
.zich uit zichzelf niet snel herstellen - er altijd nyg
zijn medemensen zijn, die hem "uit de droom" helpen...
Er moet een diep-ingevreten angst zijn voor het continueren van deze ervaring; om welke reden anders zou de
mens uit zichtzelf met zo'n schok tot de werkelijkheid
terugkeren of door zijn medemensen zo hardhandig tegemoet worden getreden?
In die seconde heeft de mens de terugval naar het stadium van het dier beleefd, het plan, waar lichamelijke
en geestelijke belangen op elkaar afgestemd zijn omdat ze opgaan in het ene belang "'voort te. leven" waar moment en en eeuwigheid, leven en dood identiek
zijn; waar het onbegrijpelijke heerst en waar het leven de leer verliest.
De angst voor het dierlijke is de angst voor de dood;
voor het irrationele-in-het-algemeen, dat sleur en definitie doorkruist, onophoudelijk.
Dit beangstigende dooradert dadelijk-zichtbaar en meerverborgen het leven; s41-.de meest onverwachte momenten
wordt aan het licht gebracht: 'in een blik, een gebaar,
een uitroep, een zinswending of een intonatie.
Deze component van het leven zet aan tot activiteit;
en wie handelt vergeet. Maar onvermijdelijk komt het .
moment dat aan die rusteloze activiteit een einde komt
en dat erdoor bereikte wegvalt .. tyt even onvermijde-

lijk het 7/erk weer opgenomen wordt.
Wie handelt vergE;et; dit geldt ook voor het handeen
in de betekenis-van het denker, wanneer daaronder. verstaan wordt de bezigheid van het leggen 'van relaties.
Als men relaties wil leggen, dan betekent dat men
reeds die feiten heeft- uitgezocht, waartussen inderdaad relaties gelegd kánnen worden; dit denken zoekt
de feiten uit; dit betekent niets anders dan dat het
niet alle feiten in zich heeft opgenomen - het geeft
derhalve de volledige werkelijkheid niet weer. Aan de
hand van enkele feiten wordt echter wel een uitspraak
over die werkelijkheid gedaan. Dit is bekend en dat
is bekend - dus zit zo het leven in elkaar; aan de
hand van enkele. feiten wordt het leven uitgelegd. In
feite komt dit denken neer op een interpretatie; de
grensen van dit denken zijn do grenzen van wat denkbaar is en dat is in feite bitter Weinig:
Het denken bf het:nadenken over het leven resulteert
in de interpretatie van' het leven, wat neerkomt op
het vastleggen van het leven in een schema - het stromende leven is gestold in de definitie.
Dit denken is bepaald door de angst;"het dient het belang vnli de mens zich te ontdoen van het onbegrijpelijke, jet irrationele.
Dit denken' geeft een interpretatie van de werkelijkheid am de hand van slechts enkele feiten; een ander
kenmerk ervan is dat het zingevend is. Als men u een
afbeelding voorlegt en zegt dat dit een foto van een
borstkas is, dan moet men U erbij zeggen dat het een
rantgenfoto is van een tb-lijder; anders is die foto
voor U volmaakt zinloos.
Maar een mens die niet alleen een denkend wezen is,
kan plotseling merken dat hij niet meer over het leven nadenkt, maar over een abstractie; hij bemerkt,
dat zijn denken tekortschiet, omdat zich nu eensklaps
feiten voordoen, waarmee hij zich geen raad weet.
Het kan gebeuren dat die verstorende feiten zijn angst
aanwakkeren.an het gevolg kan zijn dat hij zich inspant
deze feiten hun plaats binnen het schema te geven. Als.
dat gelukt voelt hij zich weer veilig.,
•
Maar ook kan zich het moment voordoen, dat de in het
schema' passende feiten wegvallen onder de feiten die
van buitenaf kbmen aanstormen; het denken dat uitging(.
van een vast punt, vandaaruit lijnen trok, wordt plots
aangestoken door het bederf, dat de lijnen in het niets
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verlopen en nergens samenkomen; dan merkt het indtvid
dat het een waan is te denken dat het het leven.
kaart heeft gebracht en bemerkt dat de witte plekken
onontkoombaar zijn; het ervaart dit denken te gebrekkig om zich te kunnen orienteren. Vanaf dan blijkt dat
de waarheden of de wijsheid waartoe dit denken leidde
vanaf het begin begelid is door de domheid; want het
is een teken van onwijsheid en dus van domheid, wanneer
de waarheid gepuurd wordt uit de slechts door het denken gebruikte feiten.
Degeen die ervaren heeft dat dit denken zijn gebreken
heeft als bet er om gaat uitspraken over het leven te
doen in de vorm van waarheden of wijsheid, ervaart tegelijkertijd dat slechts met inzet van de gehele mens.
- en niet met een onderdeel van die mens ( n.l. die
plaatsen waar het verstand zetelt) - begrepen kan worden.
Het enige wat dan begrepen is, is dat ik, als individu
leef. Geen grootse waarheid, maar een simpele en
onbegrijpelijk; deze waarheid is paradoxaal; :t_ij vormt
niet het sluitstuk van een logische redenering; zij
wordt niet bewezen door het verstand. Deze paradox kart
slechts beproefd worden.
Mijn waarheid is even ernstig als belachelijk
Het individu kan zich in de richting van.twee uitersten ontwikkelen; het kan zich binden en ondergeschikt
maken aan een schema; dit betreft de aanhangers van"
godsdiensten of politiek religieá. Hiertegenover staat
de ontwikkeling van het denken , waarin het leven (dm-;
de paradox) haar vaart gespiegeld ziet.
Beide denkwijzen staan tegenover elkaar ; voor
genoemde is de term 'scholastisch denken' van toepassing ; dit denken staat onder de heerschappij van het
dogma; het bouwt een schema op; de feiten zijn hierbin.
nen geordend; in het schema is een hierachie van waarfeiten ordent inter
den. De scholastisch denker die de
"preteert en geeft derhalve een zin aan de feiten,.aan
de werkelijkheid, aan het leven.
De tegenvoeter van de scholastische denker,
druk
wiens denken het wegvlietende leven uitdrukt;maw.
el12
-s
datgeen uit wat niet in een deftrilirp2a=
e 1 niet
proeven
laat
doch zich
waarheid.
te rijmen - of: niet te definieren Deze
Deze waarheid is niet te definieren, slechts te -even;
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maar wil men persé een definitie; welnu dan' kan men
de definities van de scholastische denker aanh21en en
er NIET/ voorpleatsen.T. Daardoor is het gevaar de paradox geweld aan te doen ontkomen.

Ik heb dus een uitgesproken standpunt; in werkelijkheid is het slechts uit te spreken, éen voor de tegenstander begrijpelijke inhoud te geven, door het in
zijn termen te vertalen en er NIET- voor plaatsen.
Uijn standpunt is cerhalve niet-dit, niet-zus, nietdat en niet-zo. Ik geef mijn standpunt; ik richt mijn
stellingen op door de stellingen van de tegenstander
om mij heen te plaatsen. Mijn haren gaan recht overeind staan doordat ik tegen de haren van mijn tegenstander instrijk. Binnen de vijandelijke die ikzelf
heb opgericht, houd ik .nog steeds die spel ruimte over, waardoor ik in staat blijf te leven en daaraan
uitdrukking te geven. Hij die eens voor altijd, voor
zijn gehele leven, zijn stellingen betrokken heeft en
er nooit weer uit te voorschijn komt, zijn uitkijktorens een vaste plaats heeft gegeven loopt eerder het
;risico dan vijanden - onder een dode hoek zijn bolwerk
binnendringen dan degeen die zijn vijanden zoekt en
voortdurend naar alle kanten op de uitkijk staat; ieder en' alles. komt hem voor ogen;- een vergissing tussen
vriend en vijand is uitgesloten.
Deze houding is een open houding en niet gesloten als
het bolwerk; van situatie tot situatie wisselen de
F stellingen, maar altijd naar die kanten waar het ge: vaar dreigt. Deze houding legt zich in de keuze vah
haar'tegenstanders niet vast; vriend en vijand ontstaan en sterven in een toevallig moment; ze zijn niet
eeuwig maar tijdelijk. Op die manier acht zij het leven het best verdedigd; de kracht van de verdediging
is de aanval.
mijn principes vérspringeh van tegenstander tot teg enstander en van situ a tie tot situa tie ; ik voel me al
een kameleon; zijn kleur verwisselt naar de omstandigheden maar, ondertussen verdedigt hij dat wat die kleur
draagt; het onuitsprekelijke stromende leven.
Dit standpunt is niet dat van de tegenstander; het is
nihilistisch; het vertegenwoordigt het leven in al
Zijn vertakkingen en onnaspeurlijke wegen; het wil de
va art uitdrukken en erin houden; het wil het leven in
o tand houden, niet door af te wachten, mrar door; naar
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die plaatsen te gaan, waar het bedreigd wordt o:
het punt staat vernietigd te worden; derhalve is rex
meest verstrekkende criterium moreel.
Vandaar de term 'fatsoenlijk nihilisme'.
f.

Klaas W. Swaak.

'7andeling

Ter hoogte van het Koningsplein
was onze liefde engelrein.
Maar bij de Munt werd het al minder,
Mon Dieu, als ik het niet verhinder
Hoe zal 't dan bij de Amstel zijn ?

Annie M.G. Schmidt

Karl Kraus.( 1874- 1936)
Expansie
Plaatsje willen onder de zon?
Niet makkelijk
Want als het lukt
is-ie-onder.
Wilhelm
Men dJet. hem onreel- t, heeft te laat ervaren
dat hij-de oorlog won
Hij staat in zin. memiren
als mank
En het bewijs dat het geen grootspraak was
is er immers genoeg:
last not 1,-ast? Amerika gaf de'slappe was
)m oorlogsjaada te voldoen.
Punt Kit.
De schrijvers zijn de oorlog begonnen
het liep mis; de generaals ten spijt,
maar zo al - niet gewonnen
herinneringen raak je niet kwijt.
Nu schijnt voor hen niets te blijven
dan eender te .(i.oen; eveneens te schrijven
en pas dan is 't met ied're oorlog gedaan
als die beide aan het schrijven slaan.
•
Oorlog is eerst
hoop, dat je beter za_. gaan,
'lecnter
daarna de verwac:hting, dat het de ander ,
zal vergaan, dar_ de genoegdoening, dat het de ander ook niet beter gaat en daarna de verrassing,
dat het je beiden slecht vergaat.
Het verlangen van de vijanden naar de uitlevering
van de duitse artillerie is waanzinnig. Logisch
zou slechts de wens zijn naar uitlevering van de
Duitse wereldbeschouwing en deze is niet te vervullen.
Satires, die de censor begrijpt, v9rden terecht

verboden.
vert. Klws.
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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.
Om het eigenlijke nieuws op de juiste
waarde te schatten, is het nodig ook de
achtergrond te kennen. Een goed nieuwsorgaan geeft dus ook daarvan een zo zuiver 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, journalistiek geschoold, kan een krant maken, die
aan bovengestelde eisen voldoet. De N.R.C.
met zijn merendeels academisch gevormde deskundige redacteuren, die als journalist hun sporen hebben verdiend, onafhankelijk zijn van commerciële of politieke invloeden, streeft voortdurend naar
het summum van betrouwbaarheid, zowel
in haar nieuwsberichtgeving 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, zonder 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

