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NOG IS HET NIET TE LAAT

\.

Nog schijnt de zon
en bloeien rozen in de tuin
en drijven wolken langs de .lucht
nbg is het niet te laat.
Nog vliegt de vogel vrij'lijkvoort
en kraait het kind van levenslust
terwijl de moeder het lieflijk kust
nag is het niet te laai.
De mensheid staat in dit somb're uur
nog. levend op deez' aard
waar men. atoombommen fabriceert
maar nog is het niet tielaat.
Steekt uit de handen, allemaal
onttroont het heers~rszaad
want ande rs is de.dood nabij
nog is het niet te.laat.
De angst "beheerst de maatschappij
de wereld staat op kaart .
pak aan, pak aan, er is nog tijd
nag is het niet te laat!

" JAN ESHUIS.
{
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du i tse
vol kszlel

1940 tot Mei
dat "we met

artikel niet

omde
Er zijn jongeren onder ons, die de tijdvan Mei
1945 hebben meegemaakt en nog in ernst geloven,
Duitsland niets te maken hebben". Voor hen is dit
geschreven.
Afgezien van het feit, dat wij als Humanist met àlle mensen ter
wereld principieel iets te maken hebben en dat in onze k.LeLn-cge+
worden 2Oe-eeuwse wereld de lotgevallen der volkeren elkaar ver-
regaand beïnvloeden (denk maar aan de "Korea-prijzen"!) gaat het
lot van de Duitsers, hun denken en hun doen, hun teleurstelling
en hun hoop, ons wel zeer bijzonder aan, hier aan de monding van
Rijn,Maas en Schelde.
In de wereldstrijd tussen de twee grote blokken, waartussen Eu-
ropa bekneld zit, is Dui tsland het "Zünglein auf der Waage" . Wat
heeft dit nu met Christendom en Humanisme te maken, zullen jullie
zeggen. Wel, een heleboel.
Want het laatste èn eerste objekt van de strijd om de macht is
de menselijke ziel. Anders zouden alle machten ter wereld geen
ongetelde millioenen voor de verbreiding van hun ideeën uitge-
ven. Wanneer Ri tIer bij voorbeeld de helft van de bevolking van
het door hem bezette West- en/of Oost-Europa had kunnen winnen
door beschaafd optreden en tactvolle propaganda had hij zijn oor-
log waarschijnlijk gewonnen.
Ik schrijf dit om duidelijk te,maken, in welk verband wij het
vraagstuk: de strijd der kerken q~ de Duitse volksziel moeten
zi.en en ook, om nog eens het populaire sprookje te weerleggen,
''datje als enkeling toch niets kunt doen". Wie zich de kaas van
het brood laat eten, moet niet klagen over de belegging van zijn
ontbijt en zijn lunch. Dat geldt ook voor de ideologische strijd
die wij voeren. Het bestaan van H.V. en H.J.G. is er de noodza-
kelijke konsekwentie van.
De tweede wereldoorlog liet Duitsland als een ontzaglijk lucht-
ledig achter,niet alleen in politiek maar vooral ook in geeste-
lijkopzicht. Geen enkele oorlog werkt verheffend op de mor~al,

"<'-ende tweede wereldoorlog deed dit zeker niet. Voeg daar bü de
~llende van een historisch bijna unieke nederlaag, denk aan~
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\/va t êl nder e n sc h r e ven . _. _
"Ueber die Sünde" (Ove~ de zonde) heet een artikel in het

R.K. weekblad "De Linie" van 25 Mei jl., gesc:-lrevennaar aanlei-
ding van een artikel met hetzelfde opschrift in het Zwitserse
blad "Orientierung".

Na de vermelding in dit artikel van een paedagogische ver-
klaring van het schuldbesef volgt letterlijk: "Er is iets in da-:
ze opvattingen wat verstandig klinkt. Dat hebben zij gemeen met
alles wat de Humanisten zeggen. Want het klinkt humaan. Een
nieuwe aanwijzing voor de samenhang van het een met het ander".
Van verstandig en huma~n zijn? Dan hopen wij dat de redactie van
De Linie verstandig zal worden; zij zou het dan bij deze kolder
laten. Nu niet:

'''Ongeloof betekent ontbinding van het
De moderne humanisten willen dit niet horen,
gelijk. Zij begrijpen zelf niet waar-op z Lch hun
richten".

Ja, het "ongeloof" ontbindt een zedelijkheidsbesef, maai
dan wel een zeer bepaald, dàt n s L, , volgens hetwelk het bv;
"zondig" is als een jongen en een meisje samen in de berm van dl
weg eenboterham opeten (:l.n Limburg kost je dit vergrijp ee'
boete van f 2·50 ! ), of als zij als verloofden samen hun vacan
tie doorbrengen.

~~et het Christendom echter (zoals het artikel stelt), doc~
het vrije denken gaat de ontbinding van het echte zedelijkheids,
besef tegen. Het Christendom vernietigt de echt~zedelijke zelf
keus' ..,."dàtmoet je voor jezelf niet willen" - en stelt in plaat
daarvan de op eigen belang gerichte zedelijkheid ( hemelverove
ring, helleangst). Een R.K. jongeman antwoordde eens op de vra~
of hij ook het goede zou nastreven als er geen hel zou zijn: "Nee'
waarom?". Voorts is het Christendom star en levensvreemd doon
~ijn onuitvoerbare absolute geboden ( "Gijzult niet doden"), 'di
een spanning tussen leer en leven scheppen, die de weg vrijmaa
voor compromissen en huichelarij.

Dat "De Linie" dit besef'f'e , alvorens zijhet Humanisme
schuldigt van ontbinding van hetzedelijkheidsbesef.

zedelijkhe idsbesef.
maar zijhebben on.

vernielingspoginge~

..... En zeiden.
In de Tweede-Kamer-vergadering van 29 Mei jl. heeft de heer

Verrneer nogmaals een lans gebroken voor de geestelijké verzor-
ging van de buitenkerkelijke militairen. "Wat wordt er voor de
buitenkerkelijken gedaan?, zo vroeg de heer Vermeer. "Particu--
lier initiatief is in staat geweest, een buitenkerkelijk tehuis
in Amersfoort te. stichten, zonder subsidie. Andere militaire te-
huizen ontvangen een subsidie van - als ik het goed heb opgeteld
- f 153·000. --. Ik kan namens mijn fractiegenoten verklaren, dat
wij er niet in kUnnen berusten, dat de buitenkerkelijke militai-
ren zonder geestelijke verzorging zullen blijven. Wij vragen dus
de Minister wegen te zoeken, om hier voorzieningen te treffen".

Twee dagen later antwoordde Minister Staf, dat het zo jam-
mer is "dat men hier stelt een or-ganf.sa ti.e van bui tenkerkelij-
ken te~enover een organisatie van kerkelijken. Dat is iets, dat
moeilijk aanvaardbaar ,is. Door overleg zouden wij toch tot el-
kaar kunne n komen. Ik geloof, dat, als een bepaalde groep een
organisatie heeft en zijwil de jonge mannen in het leger berei-
ken er hier een mogelüKheid is om daaraan tegemoet te komen.
Ik kan mij voorstellen, dat dit bij de militaire tehuiz:n he!

.geval is en waarom zouden wij nu niet trachten e~kaar. te vlnde:r::
Waarom moeten wij jarenlang praten over het begr-Lp..bud t.enkez-kel.ij-
ken? Laten wij beginnen met de organisatie van een, bepaalde

':groep, die blijkt in de behoeften van de j~ng: mann~n, die in 't
.leger zijn, te kunnen voorzien. Kunnenw~ nlet b~ elkaar ko-
men?"

Ons inziens is hierop maar één antwoord mogelijk: verster-
_king van het georganiseerde Humanisme in Nederland. Voor ons
,jongere~ wil dit zeggen: versterking van de H.J.G. door het win-
nen van leden.

Aan ons is de taak-de Minister te bewijzen, dat er in Ne-
:derland organisaties zijn, die blijken in de behoeften van de

fbuitenkerkelijke jongeren te voorzien.
. Aan ons is ook de taak ertoe mede te werken,dat het "Thuis-

'front Humanitas" een grotere bekendheid gaat krijgen, zodat het
niet blijft bij dat ene kerkelijke militaire tehuis in Amersfoort.
Het adres van het "Thuisfront Humanitas" is: ~,h .._d _ 1 6,.,

msierdam; het postgiron~err ,52~6.34; voor -r.-- p ~ ,ar 18
en contribuant van het Thu~sfront _, __ ~_._~._.,","

BIBLlOTHEElt'.

_0

atuur is alles en buiten, boven of achter de

In het Prot.Chr. dagblad "Trouw" van 28 Juni jL lezen
"Wij moeten ons bewUst worden, dat de schoolstrijd in Nederlaif
pas geëindigd zal zijn door de verdwijning van de openbare schoo
Commentaar lijkt ons hierbij overbodig: het zou waarschijnlijk tod
niets helpen. )
;; ":,



ONS GELOOF.
Kunnen wij zonder geloof leven? Ik meen van niet.Al geloven

wij alleen maar in onszelf. Wij humanisten willen echter meer.
Wij willen in de Mens geloven en in het Leven! Dit is eenvoudig
gezegd, maar moeilijk gedaan, vooral in onze tijdvan omwenteling
en onzekerheid.

Geloven wil in de eerste plaats zeggen: vertrouwen en aan-
vaarden. Om te kunnen leven hebben wij veel aanvaarding en ver-
trouwen nodig.Te dikwijls twijfelt in onze tijd de godgelovige aan
zijn god en de mensgelovige aan de mens of het leven. Wij moeten
opnieuw leren geloven.

De rede heeft een oud geloof onttroont. Een zekerheid hield
niet stand. Een eenheid bleek te eng. Maar we kunnen niet meer
buiten geloof, dat ook wil zeggen zekerheid en eensgezindheid.
Wij willen een nieuwe, redelijker gefundeerde zekerheid en tota-
Ier eenheid. Wij wijzen de oude verstarde voorstellingen en vor- '
men af, maar niet al de menselijke waarden die het gelOOf omvat.~
Geloven wil niet zeggen het aanvaarden van het onredelijk ver-.~\
kláárde, maar het aanvaarden van het redelijk nog onverklaarbare!~,

, Ook zonder een heiland heeft het leven zin, Onze arbeid enl.. 'onze liefde, ons geluk en ons leed is onze zin. Wij kunnen nogt.:,
niet alles bevatten. Of we nu in god of in de mens geloven, het
kost ons veel vertrouwen: bekennen wij èn als christen èn als~
humanist onze onvoldaanheid. Er is zo veel in het leven dat on-'"
aanvaardbaar lijkt: onverdiend leed, ongewild kwaad, zegevieren'
onrecht. Noch met een god van liefde, noch met de mens van goede
wil is veel ellende te rijmen. Het is alsof in een onredelijk'
wereld ons geloof wel onredelijk moét zijn!

Hoe is dit alles mogelijk? Is het, omdat de mens het leven
nog niet in zijn hand, en in zijn hoofd, heeft;
wórdt beheerst door het leven, in plaats dat hij het zélf be-
heerst? Zo lang de mens niet geestelijk en technisch volgroeid
is, zal het leven wel een vijandige macht blijven. Maar tenslotte
danken wij aan deze wording en aan deze tijdelijkestrijd ons ev~n
vergankelijk geluk. Laten we daarom altijd trachten te gelov.e
in de mogelijkheden van de mens; dat houdt in, dat we vertrouwen
hebben in de ontWikkeling van het leven en dat we alle strijd eR
leed kunnen aanvaarden. Alleen de aanvaarding van de werkelijk~
heid, die de enige waarheid is, kan ons vrede en voldoening ge,":
ven. Hier ligt de grote stap! .
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Kunnen we aanvaarden .of strijden we liever? Willen we wer-
kelijk een geestelijke en stoffelijke vrede en strijden we lie-
ver voor gerechtigheid?

Ik voor mij, ik zoek geloof, vertrouwen en aanvaarding, ze-
kerheid en eensgezindheid, in de mens en zijn leven; ondanks
alles. HENK KORTING.

-, ik ,P..;~ n IeUW S
~~" ~'lr)' )~,I/"
~~\ t) uit de H. J. G.- FAMILIE.
Op 2 Juni verloofden zich 2 actieve H.J.G.-Ieden uit Rot-

terdam, Jannie Slob en Teun Overdijk. Onze hartelijke gelukwens 1
Tineke en John Webbers uit Amsterdam worden van hartegefe-

liciteerd met de geboorte van hun dochter Wanda, op Vrijdag 13
Juli 1951. ',.,

Vrin de Jong laat uit Amerika alle vrl.enden enkennl.ssen
groeten. Het bevalt hem er uitstekend.

Ong Bing Yong, lid van het Hoofdb~stuur, is verhuisd en
woont thans weer Troelstralaan 23b, Gronl.ngen.

ROB MEYER EMIGREERT
Op 17 Augustus vertrok Rob Meyer,redactieli~ v~'De Liber-

tijn" en wnd. secretaris van de afd. Voorburg / RIJSWIJ~, met ,.de
"Grote Beer" naar Nieuw-Zeeland, "een land", zoals hiJ schrlJft,
"niet zo vet bevoLkt , met prettige mensen,' veel aport :n me,er
ruw-humanistisch naar het schijnt." ,Hijneemt dus af~chel.d als

, k d l'd de H J G "aangezien een astraal-ll.dmaatscl:'1pwer en l. van ••• , . ,
'nog niet in de statuten is opgenomen". Berichten, tijdschrl.ften,
e.d. kunnen naar zijn oude adres (Fred.~an Eedenstraat 61,Voor-
burg) worden opgestuurd, van waaruit ZJJ naar hem zull:n worden

i-doorgezonden. Hij zal graag het c~nt~ct met Nederland wl.llen be-
houden waar dit enigszins mogellJk l.s. '

J~mmer genoeg hebben wij slechts korte tijdvan ..Rob's,mede-
,'rflerkingaan "De Liber::ijn"kunnen profiteren: ZIJn artl.kele~
'." b iLki,ante el.'gen st"l vonden veel waarderl.ng, hoewel daar·,..l.neen rl. , .., ._
..,'tegenover ze door sommigen wel "moeilijk" werden gevonden.

WlJ" wensen Rob veel succes in zijn nieuwe, verre vaderland
, Ihopen nog eens wat van hem te horen.

GEWESTELlJK WEEKEND IN DE KAAGo 15 en 16 September wordt er een gewestelijk weekend in
de jeU~erberg De Kaag gehouden, "waar o s a , Mr. Giltay zal spre-

en Tevens wordt daar dan een reunie van de "zomerkampers" ~it
mm~n gehouden •.Nadere iiuichtingen bij Kees Visser, Westersl.n-
1 119, Rotterdam-C.2. ,.. " "



I-iUMAN ISME
Het artikel van ang in ons Maart-nummer te beantwoorden is . tdi n.i eeenvou l~, omdat woorden maar al te spoedig worden misverstaan.
Orrg ves~lgt nog ~ens nadrukkelijk en terecht de aandacht op het
overmatlg gebrulk van fr~sen en somt hier enkele overtuigende
voorbeel~en ~an.op. In z~n conclusies legt hijhet zwaartepunt
op wat zuns lnZlens de taken van het Humanisme van de humah' _
t~sche organisaties z~n :n hier scheiden zich ~nze wegen: ~~g
kUkt teveel naar het ldeele, naar het wenselijke- ik zou liever
het practisch-mogelijke willen bezien. '
Ter illustratie het volgende:
Als jongeren in .humanistisch verband kunnen wij moeilijk verder
gaan dan ons bezlnnen op deze levensbeschouwing' zoeken naar en
"h" l' ,~c eppen van een evenshoudlng, gesprekken voeren met jongeren,
dle dezelfde problemen en verwante ideeën hebben.
Zo kunnen wij onze houding bepalen tegenover rasdiscriminatie
klassenstrijd, sociale rechtvaardigheid; of er gehandeld k~
w?rden hangt a~ van de mogelijkheden,die er zijnop politiek ge-
b~e~ (Ik zou hl~r I?-0gwill~n ,:,ijzenop het verschil tussen po-
II tlek-~n~erschllllgen - di,e z i.ch niet inspannen op dit gebied _
en pO~ltlek-dakloze~, di~ we~ actief bezig zouden willen zijn,
maar.nlet.kunnen, b~v. bugebrek aan mogelijkheden tot machts-
Vormlng, ln neutrale zin wel te verstaan).
Het Humanisme of de humanisten als zodanig kunnen geen actie voe--
ren, omdat het nu eenmaal ronduit verkeerd zou zijnhet bestaan'
van een humanistische partij te wensen. Dit zou getuigen van een
even grote kortzichtigheid als het bestaan van de diverse chris •..
t~lijk~ partijen dit doet. Elke-Humanist zal dus individueel zijn
rlchtlng zowel op geestelijk als op politiek terrein moeten be~
palen - of dit nalaten, met alle gevolgen van dien.
Een soort "e~angel~e prediken'.'of propaganda maken zouden jUist
hun. kracht vlnden ln het stellen van het humanisme als alleen-.·
zalJ.gmakende waarheid. Dit laatste wijst Orig terecht af. Maar
d~ vervalt eigenlijk tevens de redelijkheid van en de mogelijk-
held tot actie voeren' ~
Men zal daarom in de practijk moeilijk verder kunnen
een alom verbreide bekendheid te geven aan het Humanisme wat
het is, wat het wil zijn,wat .het kan betekenen, wat het do~t. _

- 0 - 0 - 0 -
bovenstaande zou ik nog een opmerking willen maki~Los van het
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over het door Ong niet duidelijk getrokken verschil tussep de
onvolkomen mens en de mensidee.
De mensheid heeft zich al zeer lang bezig geho~den - .onvolmaakt
al.s zijwas en is- met een beter type mens, een hogere, geïdea-
liseerde voorstelling ervan.
Menno ter Braak lanceerde bijv. zijn "honnête homme ", voor hem
was .Nietzschegekomen met de "Uebermensch", waarbij men wel :eens
duidelijk onde r ache i.d moet maken tussen de. door de Nazi' smis-
bruikte Nietzsche -e n Nietzsche zelf. In deze tijd schijnt de
existentialist Heidegger een meer eervolle en acceptabele inter-
.pr-e t.at i,evan de Uebermensch-idee te hebben gegeven.

-0-

Tot slot wil ik nog wijzen op een veel voorkomend, hoewel ver-
..klaarbaar misvers.tand •.
üng hekelt de élite-sfe€r waarin het H~manisme verkeert en hij
oordeelt, dat élite te veel met rijkdom verband houdt •
.Ik zou in kunnen stemmen met een gelijke veroordeling van geld-
macht-burgeriijkheid-humaan gedoe, .maar reserveer daarmede éli te
voor iets anders,hoogstaanders. Waarmeei~ dan tevens de waarde
wil aangeven, die het begrip (geestelijke) éli te voor, mij heeft
boven het begrip "geld-élite". Daarom ben ik ook van me~ing,dat
iedereen (ten overvloede: arbe Ldez.s dus inbegrepen) tot eenéli-
te kan groeien, mits men zich daarvoor inspant.
Mocht ·deze tendens in het humanisme zijn, dan is het alleen maar
.verheugend, dat he t humani.sme tenminste een stimulans. is voor
het .bereiken van een hoger - althans geestelijk hoger - niveau'

W. F..AR TMAN •

Met de H.J.Q3i lLeersum
-_ .._-------------.-----------._---------------------------_ ..
Dit jaar hield de H •.J•.G. voor het eerst haar Pinksterkamp

.op het prachtige terrein "De Bonile·Vlucht" in Leersum.Wat is er
'heerlijker dan die. paar dagen in zo '.nmooie omgeving door te
brengen en te genieten van de buitenlucht en de kameraadschappe-

.~ Lijke sfeer'" . . .
,. Zaterdagmiddag kwamen de·meesten·- uit alle hoeken van Ne-
'~derland - binnengedruppeld en om rae s uur kon Karel ons kamp ope-
'nen. Het weer was dee~rste, dag ·best en. de stemmi.ng was er .des

...;tè beter door. Na het avondeten werd er een Olympusavond gehou-
'den me't tal 'Van intere·ssante vragen, waarvan de'bespreking werd
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afgewisseld door samenZang en het drinken van warme chocolade-
melk, gevolgd door een gezellige avondwandeling, waarna de meer 1
dan 60 deelnemers hun enigszins frisse tenten opzochten. "

De Zondagochtend stond in het teken van een lezing van Dr.
Libbe van der Wal uitDelft; hij sprak voor ons over "Geestelij-
ke Vrijheid". Tijdens zijn inleiding werden we plotseling opge-
schrikt door het geluid van een claxon en ja hoor; daar stond
Gabri de Wagt van de VARA met de reportagewagen van de Nederland-
se -Rad i,oUnie voor de conversatietent, om een reportage van ons
kamp op te nemen. Hij bracht wel enige onrust te weeg onder' de
luisteraars in de tent, maar alles verliep toch vlot en geheel
naar wens. 's Middags 2e Pinksterdag hebben jullie door de radio
de reportage kunnen beluisteren: het is werkelijk frappant, wat
die lui van de radio van een paar brokstukken van gesprekken,
voordracht en liedjes weten te maken! I

De middag werd besteed aan sport en spel;Je had die H.J.G.-. i
ers eens moeten zien vo1Iey-ballen! 's Avonds was er een uitste-""j
kend mil tureel programma:voordragen van Stefan Zweig' s "Haendels _~
Opstanding" door WillOlthof, omlijst door bijpassende gramo-<
foonmuziek en korte gedichten. Het kampvuur is wegens de'~
druilerige motregen niet veel geworden, wat erg jammer was. '

Maandagmorgen was het hoogtepunt in ons Pinksterkamp. Toen.
was n.l. de heer Schonk uit Deventer in ons midden. Hijbesprak
en droeg voor uit het 'boek van Camus, "De Pest"; bij velen heeft ~
dit een diepe indruk achtergelaten. Daarna vertelde de heer
Schonk over zijnwérk, van zo'n waardevolle betekenis, voor de
arbeiders in de DUW-kampen. Wij Humanistische jongeren kwamen nu,
eens met een stûk practisch werk van het H. V. in aanraking! '

Voordat het kamp 's middags werd gesloten, hebben wij tot
slot nog een prachtige wandeling door de bossen gemaakt, met
fijne vergezichten. Dat wij enigszins werden "mis"leid, waardoor
wij veel later in het kamp terug'waren dan verwacht, deed voor
ons geen afbreuk aan de goede stemming.

Ja, het Piilksterkamp van de H.J.G. is deze eerste maal een
succes geworden. De 'deelnemers' zullen elkaar zeker nog vele ma-
len op weekends en in de kampen van de H.J.G. ontmoeten! D.M.

RELIGIE EN WETENSCHAP
Van Prof. Dr •.Gerhard van Fz-ankenbe r-g, erevoorzitter van de

"Deutscher Monistenbund" (een der humanistische organisatlêes van
Dui tSland), ;ontvingen wij een belangrijk geschriftje "Religion ë

und Wir,sanechaft" , waarop wij in het volgende .nummer van "De Li-bertijn' zullen terugkomen.
60 "arti-conie"


