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EENliEID DE;RJ'iATDUR
Ge hoort Qe woorden uit des priesters mond.
Een droombeeld is het, war en bontt
In scherven vallen al die mooie sagen
En hel en stralend zal de waarheid dagen!
Ziet ge de zon daar aan de hemel scaan ,
De sterren eeuwig wentilend om haar gaan?
Zij, die daar stTaalt in dl ruimte sin~s aeonen.
Kan duisternis in t rijk van haar gaan wonen ?
I

Gij kunt U bergen in der zon verschiets
Doch het licht d6ven? Neen, dat kunt ge niet!
Zoals haar stralen hel de nacht doen dagen,
Zo zal der waarheid overwinning slagen!
0, g'loof toch niet der dichting schone taal,
Het waár geluk, dat vindt ge nimmer daar!
Gij vindt het slechts in deze fiere rijen.
Waar mensen zich verheven waarheid wijlen!

~
Het is slechts EEN, waar~t het al is opgeboU\vd,
En ÉÉN is alles, wat Uw ~~g aanschouwt~
Als wij in dode stof ook f,-ee
st zien do emen;-:'
ê,'!..:!:,c
Zijn Stof en Geest voor ~uwig ÉÉN te noemen!
,
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Niemand heeft beter in enkele dichtregels de drang tot de vrijheid. gekarakteriseerd dan.~e zoeker Har sman ,
De eeuwige.
elie
sl~chts.het leven,belangrlJk vond en inhaerent daaraan de v71Jheld~ dle er steeQS naar zochten,
vluchtend voor de dwang, er
voor moest sterven.
"Niets anders dan de vrees voor den dood
en de angst: te verwaaien als as
dreef mlj voort met dien avondval
naar het donker verraad van het kruis.
Toen ik, walgend van schaawte en pijn
werd meegevoerd met den drom
verblindend door het bloedend visioen,
werd mijn trots verteerd door de vraag~
-- wat doet gij, wat hebt gij gedaan?
doch mijn hart gaf het antwoord al:
-- ik wil God zijn om nièt te vergaan."
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De Co~ssie
Buitenuerk is druk bezig met de voorbereidinll
gen voor het op het k.all:.~eercentrUJn
"De Bonte Vlucht
in LeersUJn
tijdens de Pir.ksterdagen van 12 tot 14 kiei 8. s , te houden tentenkamp. liet terrein is gelegen op een van de mooiste plekjes van
de Utrechtse heuvelrug. De kosten bedragen f. 6.50, een bedrag,
dat zeker nie t te toog is als je rekent, wat je er allemaal voor
krijgt: overnachting in tenten op stro, êén warme ~altijd
(op
Zondag; de andere eet je thuis!), warm drinken gedurende het gehele kamp van ZaterdagmiddaE tot Maandagmiddag,
bij minder goed
weer een grote conversatietent met tafels èn banken,een Olympusavond voordracht van Vera Pottjewijd,Will Olthof en C.H.Schonk,
ochte~dgymnastiek, inleiding van de heer Brandt Corstius, muziek
en zang, sport en spel, en kampvuur !
Er zal nog een aparte circulaire uitkomen met nadere bijzonderheden. Opgeven v66r 1 Mei aan Drude Mooyman, Wilgenstraat
118, Haarlem, onder gelijktijdige betaling van f. 3.-- op postrekening 135.00 van Gem~entegiro Amsterdam, met ver~e1ding "ten
behoeve van A. l{ijnster, No. M 690, .Amsterdam-Zn. De rest van
het kampgeld kan v66r of tijdens het kamp worden voldaan.
,
Help door je komst mede bet kamp te doen slagen!Iedere jongen of meisje van ca. 11 tot }O jaar is welkom!

Toen Marsman dit schreef, zeggen zijn vrienden, moet hij zwaar
hebben geworsteld met zijn, haast niet onder contr~le te brengen
Ik. Een vrijheid te vinden, die bindt en bindend is, slechts gegrond op een primitieve angst? Een vrijheid, gebonden door de
vulgaire grenzen van het dogma?
Het eigen Ik laten vervormen
door een ander? Omdat "rust" de zoete prijs is?
Dit intense en moeilijke vraagstuk vaagde Marsman weg met het
enkele: ik wil een god zijn.
~een bewijzen zoeken. De ware vrijheid ligt in het onbepaald-zlj~
Genieten en doorleven een mateloze en haast metaphysische vrijheid. Zelfbepalend l
Ik ben een god, in het diepst van mijn gedachten, zegt Kloos ergens.
.
Maar boe ontstaat deze drang tot vrijheid? Wat doet de jeugd lezen in avontuurlijke boeken, waarom trekt ze rusteloos voort in
de vacanties; waar het kan, lak hebbend aan conventies? En is 't
soms een niet te ontvluchten wet, dat met het ouder worden, ook
een berusten moet plaats vinden en de geest moet slampamperen in
een zoet dogma? Wel een standbeeld voor Cats en geen voor Bakoen1n?

.

Zonder sentimenteel te zijn, maar bestaat er iets fijners dan
het trekken? Rusteloos zoeken of belangstellend vorsen, net naar
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speelbal, hun verdiende vrijheid niet opeisen en zich láten leije ingeving op dat moment, met je vriend of vriendin gaan reizen
den, ••••
zonder plan? Genieter. van het mooie en pret hebben met anderen?
Vrijheid en noodzakelijke ordening worde n loze
begrippen. Een
Tijd is dan onbelangrijk, eig~nlijk lijkt alles onbelangrijk in
derde
factor
verschijnt.
Het
nutteloze.
Dit
nutteloze
metamordie momenten, maar er is altijd één ellendig ding, dat je doet
foseert
zich
in
de
kostbare
tijd.
Het
is
de
tijd
die
moet
worden
beseffen dat er een eind aan moet komen. Dat je gedachten laat
gebr6ken, en niet meer gevuld.
terugkeren naar de maatschappij, die er nu eenmael is en die je
dwingt tel~g te komen. Dat is het geld. Eigenlijk; de arbeid,die
En zo krijgt Gasset - wellicht - gelijk: de horde moet er reeds
je moet verrichten en die je indirect in staat stelt, de zo gezijn. Ba schwdtz toont hem aan. De hordemens zit reeéLs in de inzochte vrijheid op te zoeken. Voor de é~n een vrijheid buiten~
tellectueel. Sartre laat hem spelen. De highbrow lacht er echter
voor de ander een vrijheid die de geest vindt in het lezen v~~
alom.
boeken of het volvoeren van een liefhebberij.
De massamens bezit toch idealen? Ja, hij beschouwt het als een
Vrijheid dus èn binding. :Maar essentiëel blijft de vrijheid ~
logisch supplement op z~Jn voos Ik. Dan voldoét ook nog niet
die noodzakelijke en onnatuurlijke, gewilde gebondenheid.
De ,I
eens dat ideaal, maar alleen het nu ddoL;
Van het "middel tot"
vraag op te werpen wat primair is, vrijheid of gebondenheid.
-,
..•..
1
wordt doel gemaakt. Het dogma dat verstikkend is, maar in wezen
zelfs indien deze laatste in dienst stond van de vrijheid, past .
nog bedoeling had, wordt tot overheersend doel geflaakt en dat
~ ~b~l.
J
niet alleen: het is een fetisj, een vool~erp van verering geworRegels en plichten vormen de maatschappij. Dit is niet een nood- ~
den.
zákelijk k-wáád, zoals zovelen in impulsiviteit of idealisme me- ~
Zo wor~t dan de duizend maal herhaalde spreuk belangrijker genen; het. is zonder meer noodzakelijk
dat er een ordening is. ~.
acht dan natuurwetensch~P2€lijk onderzoek. Zelfs wordt openlijk
Want dan kan ieder het recht on tvangen dat hem toekomt: werken. :ä
het recht tot vrij denken ontzegd door de wrakke geesten of beEn daarvoor weer het loon opstrijken om die vrijheid te zoeken, •
rokte hypocrieten wicn de beheersing van hu.n demagogie is ontglipt.
die hij zich het beste acht. t Is wellicht ook, dat door de ;i
noodzakelijke gebondenheid van de maatschappij, de mens pas beTenzij we oppassen.
seft wàt vrijheid is.
Recht op vrijheid in de vr~Je tijd~ gemeenschapsmens in de maatNoodzakelijkheid nivelleert dus niet, dat vrijheid belangrijker
schappij en individualist daarbuiten. Meningsvrijheid. Recht op
is dan de gebondenheid.
onderzoek. Dat is de ene factor. De andere is de besteding van
Er dreigt echter iets. Een cultuurloosheid die de vrijheid
kan
de vrije tijd die gevuld moet worden, bewust,en niet" ge bz'oken'",
verstikken. Werp me nu niet voor de voeten, dat door alle eeuv{en~
Dit zijn dingen die de grond vormen voor een nog beter bestaan
heen, pessimisten hebben ge-orakeld dat er gevaar was en de cul- ,
en met uiteindelijk r~sultaat een beter begrijpen van de vraagtuur, die toch altijd zo belangrijk scheen, op instorten stond
tekens die ons nog omringen. Wie dit tégenwil hOUden, moet reomdat •••••
kenen op tegenstand. Zal de massamens er nog van weerhouden worden van zijn denken afsta..."ld
te doen?
Neen, de gevaren waren niet re~el, want er was altijd een kvffiliteit die de kwantiteit in toom wist te houden.Maar nu lijkt het,
Laten we niet alleen hopen, laten wé' doen,laten we handelen om
de bedreigde vrijheid te behouden.
dat de kwantiteit het winnen zal. De fabrieksmens, die fabrieksEn niet in het minst: begin met je·zelf.
matig handelt. De massamens die wint door het getal. Die bewust
word t gekweekt.
"
Het zijn de man en de vrouw, die moegebeukt door materiële eisen,.~
die hun worden gesteld, bukken en hun geest, hun gedachten, hun
Voorburg, Maart 1951
denken, dat kostbare vuur dat Prometheus van de goden stal, weer
ROB. L. l1EIJER.
teruggeven, nu aan demagogen, die zeggen van god te komen, of,
alleen maar van de stof. De mensen die zich promoveren tot een
I
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DOGMATISME

De Humanist is principieel ondogmatisch en een van de meest
karakteristieke kenmerken is de verdraagzaamheid.
Het verklarend handwoordenboek van Roenen lèert,
dat een
dogma een vastomlijnd, aan geen beredenering meer onderworpen~
door enige kerk vastgesteld geloofsartikel is.·
De mens is geneigd zich een beeldv~~
de werkelijkheid te
vormen. Hierbij kan elk mens zijn beeld samenstellen uit zijn
eigen gedachten en ervaringen en die van vele generat~es voor
hem. Hem staan ten dienste zijn eigen gedachten en ervarlngen en
die van Westerse Christenen, oude Joden en Egyptenaren, Perzen~
Indiërs
, Chinezen en vele anderen, monotheïsten, polytheïsten,
- pantheïsten, enz. Uit deze veelheid bouwt elke me~~ zlJn elgen
beeld van de \7erkelijk.lJ.eid
op. Elke mens zal daarblJ, al naar
zijn geaardheid, dit beeld anders vormen.
Dit proces kan vergeleken worden met dat van een aant~mensen, die elk een smyrna-tapijt gaan knopen. Hun staat een grote
berg wol in verschillende kleuren en verschillende dikten ten
dienste terwijl zij verschillende soorten knopen kunnen toepassen bij 'het maken van hun tapijt. Ieder van deze mensen zal zijn
tapijt zo mooi en zo goed mogelijk trachten te kl~open; maar elk
zal ook daar hij anders geaard is, een andere keuze uit de berg
doen e~ een andere soort knoop toepassen •.De een zal een combinatie maken van wit en geel en een kruisknoop gebruiken, een ander daarentegen zal getroffen worden door het mooie contrast,dat
zwart en wit kunnen opleveren en knoopt in zijn tapijt een vorm,
die dcet denken aan een opengeslagen boek, terwijl weer een ander de gewoonlijk slecht bijeenpassende kleuren groen en diepblauw harmonisch samenvoegt en in zijn tapijt bloem- en ster-motieven knoopt, aldus de verbondenheid van de mens met de natuur
en de kosmos symboliserend.
.
Elk knoopt dus zijn tapijt volgens zijn opvatting van wat
naar zijn eerlijke overtuiging goed is. Elk knoopt volgens èigen
geaardheid en het resultaat zal verschillend zijn. De objectieve
beschouwer zal uit deze verschillen constateren, dat de makers
dus verschillende aard bezaten en elke maker bij zijn eigen keuze de meeste bevrediging zal vinden. Tot zover is alles goed,
maar dan gaan enkelingen en groepen beweren, dat alleen ~un ta- .
pijt, bijv. alleen het geel-witte, mooi en goed geknoopt lS, omdat hun overgrootvader ook deze kleuren gebruikte of omdat zij
precies volgens het patroon van hun vakblad geknoopt hebben. Er
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ontstaan dus groepen~ ~ie elk staande houden, dat zij alleen op
de enige juiste manier het tapijt geknoopt r~bben. Dan ontstaat
het dogma.
Ditzelfde nu zien wij gebeuren op het levensbesChouwelijk
terrein, waar zoryel de Rooms-Katholieken als de Protestanten, de
Moha.mmedanen en vele anderen er van uitgaan,
dat alleenhilll
beeLd van de werkelijklJ.eidwaar is en dat ieder die een ander
beeld voor waar houdt, dus een valse leer aar~angt.
De humanistische mens echter wijkt in dit opzicht van de
dogmatisch gelovenden af als hij ervan uitgaat, dat elk mens
zich~ krachtens zijn verschillen~e geaarQheid, een ander beel~
zal vormen van de werkelijkheid uit de ge~achten van zichzelf en
anderen. Hij zal daarbij zijn medemens helpen door het eenvoudige gesprek over levensvragen die beiden bezighou~en. Nooit zal
hij echter zijn medemens kunnen be schouwen als eenaziel in nood "
als deze tot een andere opvatting van de werkelijkheid zou komen
als die, welke hij zelf heeft, W&~t hij weet, dat die ander zijn
beeld anders vormt krachtens zijn andere innerlijke gesteldheid,
doch dat dit beeld waarschijnlijk die andere mens met zijn andere gedachten evenzeer helpt,het leven innerlijk liaante kunnent',

I

I

Wanneer de Humanistische Jongeren Gemeenschap zich dan OdL
speciaal tot de onkerkelijke jongeren richt, dan wil dit geenszins zeggen, dat zij jongeren van R.K., Protestantse of Joodse
huize als minderwaardig zou beschouwen of dat zij zou menen, dat
slechts het HULlanisme de enig "zaligmakende" levensweg zou zijn.
Zij wil slechts ~e buitenkerkelijke jongeren verenigen, teneinde
zich gezamenlijk, in humanistische geest, te bezinnen op de levensbeschouwelijke problemen, die de jongeren bezig houden. I11aar
dit niet alleen9 ook - en dat is minstens even belangrijk _ ten·einde de jongeren, ondanks de moeilijkheden ~ie onze tijd meebrengt, in staat te stellen hun jong-zijn, in eigen geestverwante kring, gezamenlijk te beleven.
.

J.H.H.
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KAMPEN OP HET LANDGOED "DE HAEREI! TE noORNSPIJK.
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Deze zomer wordt een reeks kampen georganiseerd op het terrein van de Henriette Rolan~ Holst-stichting te Doornspijk. Weken voor Wereldeenhei~, voor muziek, dans en folklore, een dis.cUSsieweek o.l.v. G~ Nabrink en een politieke discussieweek zijn
~ voorbereiding. En Li.ch't Lngen s Hoofdweg 70, Amsterdam.

AUTONOOM

IillHA.NISME

klem vol ••••t:
Als ik,zeg "ik ben van mening, dat dit of dat zus of zo is"
dan bedoel.lk daarmee, dat dit of dat OE dit ogenblik voor mij
zus of zo a s , Immers enige oge nb Lf.kkan La te r
an 1Ok een ervarln.'O"
'
opuoen of een krorL~el in mijn hersens gladstrijken
wa
't ,~
het tegendeel blijkt en zal ik dus mijn mening moet~n ~~~
mlJ
TIoewe1 1
ik
'" ""'Jzlgen.
momenteel
van
mening
ben
dat
0
N
D
V
"
P
,'
1
d
,..
en
r.
an
raag cu ~ we ln' e ze geest zullen hebben bedoeld
meen ik t ldat hun woordkeus in deze niet gelukkig is geweest.
oc__

Het moderne Humanisme wordt ook wel eens autonoom Humanisme
genoemd.Daarmee wil men dan zeggen7 dat dit humanisme meer zelfstandig is. Het is er dus niet mee als b v , bij het Protestantisme, dat bestaat omdat er ook een Katholicisme iS7 of een vrijzinnig Christendom, dat bestaat omdat er ook een dogmatisch
equivalent is. Eet Humanisme kan er dan ook zijn z6nder de bestaande godsdiensten, het behoeft niet náást de kerk voor te kos
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men. Het Humanisme kan omschreven worden als een levenshouding
en bij de beschouwingen hierover, waarbij we ook de wereld beP.J. v. DUIJBE Jr.
trekken, zullen we steeds trachten zo objectief mogelijk te zijn,
BEL
A
N G R IJ K
N I ~ U VI S !
hoewel het toch niet altijd mogelijk is geheel van onze subjectiviteit, van ons zelf, af te zieno
?2t~~:g: VAlT 4-11 AUGUSTUS'
TE OOiEN
-v- __
.•_""_ .••._ .••.••.••.••.•...
- ••__ •
Hierdoor komt het, dat wij veelal een verschillende visie
zullen hebben op het leven en de wereld. Ieder mens is anders.
Evena~s vorig jaar zal de H.J.G. ()ok thans weer'~~n ZomerIeder mens voelt en der~t anders en dit is juist het waardevolle
kamp or'gam.aer-en , en wel op het uitgestrekte kampterrein ;,
De
in de mens. Daarom is de mens onvervangbaar wat betreft voelen
Besthmenerberg
van de Stichting Jeugdkampen
Omme
'
d
't
d
n,
ln een
en denken. Wij zouden voor elkander waardeloos zijn als wij alle
er.mools e ge eelte~ Van de provincie Overijsel, midden in het
eender voelden en dachten, wij zouden dan nooit met een ander
gebled van bos en hel.De kampcommissie heeft lang en breed overbehoeven te spreken. In het autonome Humanisme erkent men de
wogen, of er di~ jaar twee kampen gehouden zouden kunnen worden
waarde van dit anders-zijn.
In een levensbeschouwing, die van
~~; t~nslotte lS besloten ~at e7'dit jaar ~~n H.J.G. _ kamp zai
bepaalde Le ez-s te Ll.Lngen - dogma's - uitgaat, is dit niet z o s wie
ZlJ~',ln verband met onzeflnancl~n ende moeilijkheid geschikte
anders denkt dan de algemene mening is een ke tter.
terrelnen te vinden. Het jongerenkamp wordt gehouden in tenten
Het Humanisme streeft er naar zich een beeld te vormen van
Van ~-ll AUgust~s, onder leiding van H.J. Timmermans en K.J.Heyde werkelijkheid,
zoals deze is. Desondanks is er toch in het
mans? ~zO~~l melsJes als jongens tussen 17 en 30 jaar zijn welhumanistisch denken een veelheid van verschillende meningen. Het
kom, OJ.z~~ leden Van de E.J .G. zijn of niet. De prijs zal _ beis naar mijn mening dan ook niet nodig om eerst een katholieke
hO~dens blJz0.r:d~reom~tandigheden - :f.22.50 bedragen, plus 50
krant te kopen. 'Critiek op een of andere leerstelling heeft al- j ceiltvoor adnlnlstratlekosten.
.
•
leen de mogelijkheid van restauratie van deze leerstelling, wat
Wij hebben nu twee jaar jongerenkampen gehouden
die méér
wel goed is, maar er zijn m.i. momenteel nog urgenter dingen ~
~an geslaagd zijn. Het is ons,gelukt een min of meer'eigen stijl
Juist het verdraagzame en dus niet leerstellige
Humanisme
lilonze kampen te brengen, d.Le door practisch alle 'deelnemers
is het, waarin men openstaat voor en zonder vooroordeel is ten ~ werd gewaardeerd. Dit jaar zal het 66k weer zo goed worden. Aaraanzien van de mening en bedoelingen van anderen, waardoor men '" zel dus niet, en geef je spoedig op!
.
tevens erkent, dat de ander met zijn visie wel eens een juister
,
O;Pra~~n aan Drude Mooyman, Wilgenstraat 11,8, Haarlem. Betaen objectiever, zuiverder beeld kan hebben. Uit de botsing der
~lngenb~J
opgave minstens f. 10.--) op postrekening 135.0O-;;n
meningen kan dan een nieuwe mening ontstaan.
Gemeenteglro Amsterdam, met vermelding IItenbehoeve.:v-an.....A.
lüjnster, rekening 111 690, Amsterdam-Z. 11
" _JJ" S " ,):;--'"
In het artikel IfHumanisGeneris" van O.N.
in "Mens en WeZo spoedig mogelijk volgen nad.erebij~onde/h~den. f: \
reld:! lees ik: "Ik laat mij niet ontstrijden ••••" (gedeeltelijk
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weerlegd in "De Vrijdenker"). Ook Dr J .P. van Praag schrijft in
''Mensen Wereldll van Maart 1951~ liAande andere kant houd ik met
32
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in onze samenleving.n Ons inziens staat of valt hiermee alleen
het beeld, dat "De 111aasboden aanhangt. aangaande de. ook in R.K.
kring zo zeer geprezen verdraagzaamheid.
MAART 1951
,
Dat deze laatste gedachte niet geheel onjuist is, bleek uit
In ons land zijn er, zowel onder de kerkèlijke als onder de
een ingezonden stuk in het, eveneens R.K., d.agblad 11 De Tijd ti,
onkerkelijke groepen, jongeren die menen hQ~ land en volk te
geschreven naar aan.Lei.d.Lngvan het artikel in "De ~aasbOà.eH. Uit
dienen door wanneer zij daartoe worden opgeroepen, in militüre ' dit ingezonden stuk lichten vnj slechts enkele zinnen, die o i ,
dienst te ga:m. Er zijnook jongeren, die dit niet met hun gewevoldoende duidelijk het artikel karakteriseren.
ten overeen kunnen brengen en die, w~~ear hun gewetensbezwaren
lIZeerzeker is deze inschakeling als symptoom betreurenserkend worden, enkele jaren - meestal in een kamp - hun zgn. ciwaardig, doch pr.incipieel is zij niet onaanvaaz-dbaarv , "Nocrrtans
viele dienstplicht vervullen.Zowel in de kazernes als in de kamzijn het vaak zeer nobele mensen, die iets goed.weten te apprepen zijn er voor de geestelijke verzorging van de kerkelijke
ciëren. Daarom lijkt het mij nuttig, dat. wij Katholieken, van
jongeren aalmoezeniers en preaikanten. Daar de achtereenvolgens
ouds zo befaamd om onze bekrompenheid, een voorbeeld. ~~ven van
aan het bewind geweest zijnde Ministers van Oorlog echter steeds
het respecteren van andermans opva t tc.nge n, <l
het standpunt hebben gehuldigd, da t onder "geestelijke verzorWij hopen, dat onze nieuwe Minister van Oorlog, Ir C. Staf.
ging" uitsluitend IIgodsdienstigeverzorginglIkon ,:ordenverst~~,
eveneens een voorbeeld van het respecteren van andermans opvatzijn de onkerkelijke jongeren nog steeds van e~gen geestel~Jke
tingen zal willen geven en ook de onkerkelijke jongens in kazerverzorging verstoken.
nes en kampen hun eigen geestelijke verzorgi ng zal willen toeToen Dr G. Stuiveling in zijn herdenkingsrede ter gelegenstaan.
_
heid van het eerste lustrum van het.Humanistisch Verbond dan ook
., ...-."., ...••... ,.•... ..•..•',., ...•....•........... ...,-.•.~~
de vraag uitte: ''Waaromwerden voor d.eroomse soldat:?-in IndoA.
AA1~LLING
HOOFpBESTUUR.
nesië priesters en voor de protestantse soldaten predlKanten ~gezonden, ter~rijl niemand iets deed voor de ge~stelijke ve:zorZoals r-eed s in het vorige numrse
r van HDe Libertijn;: werd
ging van de buitenkerkelijke soldaten? Waarom ~s het werk ~n de
medegedeeld, is wegens het bedanken van Greet van der :Drift, Jan
gevangenissen
- en tot voor kort in de D.U.W.-kampen
steeds
Kwadijk en Tina Wildeboer een hergroepering en. aanvulling
van
overgelaten aan de kerkelijke geestelijke verzorgers?", toen was
het Hoofdbestuur nood zakeLájk, Normaliter moeten de leC:envan' t
deze vraag ons, jongeren, uit het hart gegre~n. Wij ko~ez: ~ar
H.B. worden gekozen op ae algemene vergadering, doch daar dit nu
nog aan toevoegen: t~aarom is er in de hospltalen en m~l~talre
niet mogelijk is, zal in de va ca'tur-e
s door een reÎerendur:.'i/orden
sanatoria wel geestelijke verzorging voor de kerkelijke jongens
voorzien.
en niet voor de onkerkelijke? Hebben de laatste, in dergelijke
Arie l1ijnster blijft 2e voorzitter, doch zaL zich voorlopig
omstandigheden
niet evenzeer behoefte aan geestelijk contact?" ;' belasten me t het pennf.ngmee st ez-schap; naar een näeuwe penningHet Rooms~Katholieke dagblad "De MaasbodelI blijkt echter'~ meester(esse) wo rd t nog uitgezien.
Het Hoofd best.uuz- stelt de
deze behoefte niet te kunnen begrijpen of niet voor bevrediging,
volgende R.J.G.-leden candidaat:
vatbaar te achten. Zij constateert n L, in een artikel in haar,
editie van 13 Maart j.l. eerst, dat het Humanistisch Verbond'
Els Brouwer (Leiden) als algemeen secretaresse9 prude Mooyeist op voet van gelijkheid (moet zijn: "gelijkwaardigheidll.•.
Red , , ~
(Haarlem) en O~ Bing Yang (Hengelo} als Leden van he t. H.B.
Lib.) te worden inges~akeld
bij geeste~i~~e verzorging ~P,s~~
,
In het niemv gefoT@eerde Hoofdbestuur zullen
d.us zitting
ciaal en cultureel geb~ed. De Maasbode scnr~Jft dan verder. ~lJ
, hebbon vertegenwoordigers uit het Westen(Vrin, Arie, =ls en Drukunnen het slechts zien als een vergrijp jegens God, wanneer de ,'de), het Noorden (WilI), het Oosten (Yang) en het Zuiden (Sarie~
Christen, al is het op opportuniteitsgronden, de eisen vanh~t
daar Sarie de Jong is verhuisd (haar adres is thans: Wattstraat
Humanistisch Verbond zou inwilligen. Hiermee staat of valt 0.1.
"}, Eindhoven).
het beeld, dat de Christen aanhangt aangaande welzijn en recht

WAT A~~DEREN 5CHR f= VEN.
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B. LEEFrIJ:DSGF..ERZEN
•
Reeds dadelijk na het aanneillen~ tijdens de algemene verga-,
dering in October in Blaricum, ' van het minder gelukkige amendement van de gemeenschap Zaanstreek op art. 7-le van de Statuten
-- een amendement, dat door de ongelukkige verdeling der stemmen
bij de daaraan voorafgaande stemmingen wel aangenomen raöé st wo r•..
den _..is er een sterke oppositie gekomen tegen d.ehandhavi.ng
van dit artikel. Zoals bekend , we.rd hierin de leeftijdsgrens ge-'
steld van 17-25 jaar, doch al degenen, die lid wáren onder de25
konden lid blijven tot hun 30e jaar. Er is lang en breed over
gepraat, niet het minst in verband met de regeling der contributie. Nu deze laatste kwestie, zoals jullie in het Maart-no. van
"Mens en Wereld" hebben kunnen lezen, tot genoegen van alle partijen is opgelost, heeft ons Hoofdbestuur overwogen om de lidmaatschapskwestie te herzien, en het tegenwoordige art. 7-1, dat,
immers vlees noch vis is, in die zin te w~jzigen, dat thans alle,
jongeren tussen de 17 en 30 jaar lid kunnen worden en blijven,
van de Humanistische Jongeren Gemeenschap.
Doch niet alleen de H.J .G,., ook het Humar.Lst i ach Verbond
zal het op prijs stellen - gezien de gewijzigde situatie - dat
deze regeling wordt aangenomen. Het Verbond erkent n.l. dat ver-«
wacht moet worden, dat de H.J.G. er beter in zal slagen de jon-,
geren aan te trekken dan het Verbond als geheel.

!. Ik gaW~lt accoord met de benoeming van de door het H.B. voorgeste~aê candidaten, ter aanvulling Van het Hoofdbestuur~
Els Brouwe~, Vreewijkstraat 3, Leiden (als secretarésse)
Drude Mooyman, Wilgenstraat 118, Haarlem-N.
Ong Bing Yong, Langelermaatweg 164, Heng~lo (0.)
•

!!.

Ik ben ;66r de door het H.B. voorgestelde w1Jz1ging van art ••
/
7-1 der egen Statuten: verhoging der leeftijd tot 30 jaar.
INZENDEN UITERLIJK 3 WE:KZN NA HET VERSCHIJNEN
IIW LIBERTIJlP' AAN:
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Bij niet-inzenden van het strookje wordt aangenomen~ dat men
Goord gaat met de voorstellen van het Hoofdbestuur.
Om d.itnummer niet te beschadigen, kan men ook zijn mening per briefkaar
kenbaar maken. Na~_~::"~~~~~_~E~!~:: !

