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DURF HET il.AN

0, een hei~en te zijn
en ~ te leven
naar diepgevoe Iele,
zelfverworven wetten~
Zichzelve a13 een m~st
rechtop te zetten;
~~ns breken in e3n storm,
maar buigen, buigen nooi t.

Zichzelve doorgronden in steeds'~ieUN ontmoeten
van al wat anders en toch eender,is.
Grimmig op aarde eigen fouten boeten,
wètend dat er geen hel of hemel ,4-".
De laatste dingen dringen in di'~ leven
s;Lechts bij -diegenen door- die f~Jliellsi;e zelf beluistren.
])àar spreekt een stem de taal' dW'cbk de bloemen fluistren
,in de midzomernacilt . "-,H .
en die de wind huilt als de b,bm/J"bev-en~

Wat leeft en is laat doo::. gee~i-)~~Ch kluistren,
Hoe dan de mens, :'lie str.ijdenen ~.treven?
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ZON"DERGODGEEF.MORil.L.L?

De R.K. Kerk: IIZonder God geen moraal".
Een vrijzinnige predikant: "Het goede is slechts absoluut in de
idee ervan".
Een critische jongere: "Is dit niet alleen maar een gedachten-
constructie?11
Kleine Pietje: IIJa, daar had ik niet aan gedacht •••• "

Heeft Pietje nu niet eigenlijk de meest wezenlijke bijdrage ge-
leverd voor het vormen van een oordeel over het menselijk norlll-
besef en wat daarmee samenhangt? Misschien vinden velen van niet;
maar dat ligt in het feit dat zij niet weten in welk verband bo-
venstaande zinnen gebruikt werden.

De Rooms-Katholieke kerk laat de gedachte "Zonder God geen mc--
raal" openlijk ui tkolllen en vaag doorschemeren in bijna elke ui--
ting die zij doet. In vele kanselbrieven en krantenartikelen kan
lllen horen en lezen, dat de mens die zonder God - in de R.K. be-
tekenis des woords - leeft, geen vaste normen in zijn leven kan
hebben, daar alleen uit God en door bemiddeling van de kerk goed
en kwaad gekend kunnen worden. Hiervoor is het noodzakelijk, dat
ieder zich bezint op en bekeert tot de leer van Rome.
Dat de R.K. kerk deze stelling graag wil poneren is zonder meer
duidelijk, maar even duidelijk is dat ze niet waar is. Immers,
was de stelling IIzonder God geen moraal" wel waar, dan zou de
misdadigheid onder het onkerkelijke volksdeel groter moeten zijn
dan onder het kerkelijke, iets wat geenszins het geval is. we
kunnen toch ook niet aannemen, dat de onkerkelijken het verschil,
tussen goed en kwaad niet zouden kennen, maar toevallig goed zou-
den handelen, terwijl de kerkelijken dit verschil wel zouden
kennen, maar toevallig goed zouden handelen, terwijl de kerke-
lijken dit verschil wel souden kennen, maar bewust verkeerd zou-
den handelen! De stelling van de R;K •• kerk mat dus voldoende
grond omwaar te kunnen zi jn.

De vrijzinnige predikant kwamtot zijn uitspraak in een inlei-
ding over "Het probleelll van goed en kwaad", terwijl de ui ts Pl" aak
van onze critische jongere het antwoord van de aanwezigen ver-
tolkte op deze uitspraak van de predikant: nIs dit niet alleen
.maar een gedachtenconstru.ctie?" vroeg men zich af, "wat heb ben

_,we hier eigenlijk aan in het dagelijks leven, waar we toch dage-
"lijks beslissingen moeten nelllen?" Inderdaad heeft deze predikant
~ons alleen duidelijk voor ogen gesteld, dat dit probleem van
_goed en kwaad een wezenlijk en niet eenvoudig probleem is.



Kleine Pietje is vijf jaar. Zijn vader is na kantoortijd vlug
naar huis gekomen, want mamais ziek en ligt met hoofdpijn en
koorts in bed. Hij staat juist in de keuken een boterham klaar
te maken als Pietje in de gang met zijn bal begint te spelen.
~eze maakt zo'n lawaai, dat vader uit de keuken roept: Pietje,
wees nu een beetje stil, je weet toch dat mamahoofdpijn heeft."
En dan zegt Pietje bedremmeld: 11Ja , daar had ik niet aan gedach~~

Pietje weet al heel goed, dat het gezin een eenheid vormt waarin
ieder lid bij de bevrediging van zijn persoonlijke behoeften re-
kening moet houden met de behoeften van de andere leden. Dat
niet all€en de persoonlijke innerlijke omstandigheden van belang
zijn bij het bepalen van zijn wijze van handelen, maar dat er
ook andere omstandigheden bui ten hem zijn waarmee hij rekening
d;i.ent te houden. Had hij ook aan de omstandigheden gedacht, dat
zijn moeder'met hoofdpijn in bed lag en rust ,T.ilde hebben, dan
zou hij anders en waarschijnlijk beter gehandeld hebbenh
Ook de maatschappij, de gehele wereld vormt een eenheid, waarin
de ene mens en het ene ding nièt losstaat van het andere, maar
daarmee onverbrekelijk verbonden is. Bij al onze handelingen zul-
len wij, willen wij juist handelen, ons rekenschap dienen te ge-
ven van alle omstandigheden en invloeden, zowel in als bui ten
ons, en deze ep de juiste wijze tegen elkaar dienen af te wegen.

Door deze gedachtengang kunnen wij thans een geheel ander ant-
woord geven op de vraag: "\Vat is goed?".- .
Goed handelen is dát handelen, wat we zouden doen indien we met
alle op de handeling betrekking hebbende omstandigheden en in-
vloeden op de juiste wijze rekening zouden houden.-
Dat dit antwoord ook een gedachtenconstructie is, is ongetwij-
flüd waar, maar toch heeft het evenzeer waarde voor de praktijk j'

Van hetdàgelijks leven.
Uit deze stelling volgt onmiddellijk de persoonlijke verantwoor-
delijkheid. Bij iedere handeling is degeen, die handelt, z~ ,
verantwoordelijk voor de juiste keuze; hij dient rekening te
houden zowel met zijn eig.en belangen alB met de belangen en in-
vloeden van buitenaf. Dit .doet ons dan ook meteen de waarde be-
seffen van een behoorlijke algemene ontwikkeling, waardoor wij
de verschillende i~loeden en de samenhang tussen velerlei han-
delingen leren kanzien., .
Als derde volgt uit deze stelling de waarde van verdraagzaamheid.
Immers, ieder ziet de omstandigheden, al naar zijn aard en omge-
ving, in een andere waarde, waardoor hij ook zijn keuze van juist
handelen anders zal bepalen. Toch zijn deze verschillen in aard
en omgeving niet zo groot, doordat groepen van honderden milli-
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oenen van de bevolking der aarde eeuwenlang onder eenzelfde cul-
tuurbestel geleefd hebben; hoe meer dan ook in de toekomst de
vèrschillende culturen met elkaar in aanraking zullen komen hoe
kleiner deze verschillen langzamerhand zullen worden. Dat d~ ver-
sc~~llen.binnen e~n be?aalde cultuur betrekkelijk gering zijn,
bl~Jkt.Ult het fe~t, dat het mogelijk is bepaalde regelen voor
een unlforme rechtspraak op te stellen, waaraan ieder binnen die
cultuur zich zonder al te veel moeite kan houden.

D: ge~achte in.~it ar~ikel ontwikkeld heeft geenszins de preten-.
t~e meuw te z~Jn. RUl.m1900 jaar geleden zei Jezus reeds: "Hebt
Uwnaaste lief ge~ijk Uzelve", m.a.w. 11houcltbij Uwhandelingen
evenzeer met Uwei.gen belangen als met die van een ander reke-.
ning", terwijl Boeddha enkele honderden jaren daarvoor reeds al--
le omstandigheden in zijn uitspraak betrok: '~et alles, hetzij
boven oi: onder, ve:raf of nabij, zichtbaar of onzichtbaar zult
gij bewaren een betrekking van onbegrensde liefde". '

J.H.H.------------_._--_._-------
DEREDACTIEVÄJ.'i nDELIBERTIJNIf•••••-----------------------------------
verzoekt bij aanvragen, toezending van artikelen, e.d. steeds
porto voor antwoord bij te voegen. Voor jullie is het een kleine
uitgave, voor "De Libertijnl1 vormen vele kleintjes een groot be-
drag, dat beter aan de uitvoering en inhoud ten goede kan komen!

deelt med~, dat de ondertekening der artikelen steeds volgens de
wens van de schr-Ljvez- geschiedt, dus voLud, t, a:fgekort of onder
pseudoniem. Belangstellenden kunnen bij de hoof~redacteur steeds
de volledige naam en het adres van de schrijvers te weten komen
zodat men bij repliek weet, wie men antwoordt of aan wie me~.
moet schrijven!

on:vang!; gaarne knipsels (met bronvermelding) 'uit .couranten en
tiJdschriften met berichten of artikelen, die voor de H.J.G. of
voor "De Libertijn" van belang kuImen zijn. Vooral dus over hu-
manisme, wereldbeschouwing, jongerenbeweging: liefst actueel!

klaagt niet ovea: gebrek aan kopij. Voor goede, korte pittige
artikelen houdt zij zich echter steeds aanbevolen (zi; het re-
dactionele artikel in nr. Ivan !IDaLibertijn") 1

rectificeert het gedicht ''Morgen'' van S.v .R. in nr , 2 van ons
blad. H~erin zijn n.l. twee foutjes geslopen: in het 3e couplet
moet "spore" gewijzigd worden in "sporen", en in de laatste re-
gel moet 11 zij' droomde" vervangen worden door "wij droomden". On-
Ze verontschuldigingen aan de dichter1------------------------ -- 41



11 MáN.NEU "

Ik heb "The Men" gezien, en in verband hiermee wil ik te-
vens enige vergelijkingen trekken met een andere Amerikaanse
film, IIAWalk in the Sun'", in Nederland uitgebracht onder de mis-
plaatste titel "Opmars zonder Genade": twee films, die ik, na ze
kort na elkaar bezocht te hebben, zeer kan bewonderen.

Ik ben blij, dat ik aangespoord ben om na"l,. Walk in the
Suntl ook nog naar "The Men" te gaan. Om het hier even zo te noe-
men bad ik n.l. de gedachte, de oorlog door de eerstgenoemde
film reeds te IIkennenll, maar er bleek een onvermijdelijk aan de
oorlog verbonden en tevens nog verschrikkelijker complement te
zijn: de oorlogsgewonden.

Men rilt bij het zien van deze hali-verlamden, met staat
versteld van hun galgenhumor, van hun pogingen hun ellende weg
te drukken door de draak te steken met het normale, men krijgt
een idee van de prachtige wijze, waarop getracht wordt deze ver-
lamden weer zoveel als maar mogelijk is te activeren en minder
hulpbehoevend te maken. Welk een verschil ligt er m.i. al niet
in de termen "wheel-chair" en ltinvalidenwagentje". Dit laatste
geeft zo ongeveer de associatie aan "vervoermiddel voor minder-
waardigen", terwijl de film ons doet afvragen, of lopen niet een
onpractische bezigheid is vergeleken met de vele mogelijkheden
en toepassingen van een lIwheel-chair"I

Ik kan geen beschrijving van deze film, zomin als trouwens
van "A Walk in the Sun" geven, daarvoor moet men ze beide zien
en vooral aanhoren, speciaal de dialogen tussen resp. de slacht-
offers en de soldaten onderling (deze gijn onnavo'Igbaaz-wrang,
hard, direct en bovenal raak!).

Nog enkele indrukken zou ik.weer willen geven: Het beklem-
mende begin van "The Men" door de trommen als begeleiding van
een infanterie-opmars: men krijgt van de naderende soldaten niet
de indruk, dat het "mannen" zijn - hoewel ze kampen met een men-
selijk probleem als de tegenstelling tussen het bevel "vooruit"
en hun instinct tot zelfbehoud - veeleer lijken zij, vooral door
de laag-ingestelde camera, door hun bij de enkels nauwe uniform,
door hun elastische, gelijke loop op robots, waarvan alleen de
paardachtige benen werkelijk schijnen te leven.

Datgene, wat men in ".a Walk in the Sun" mist (en waardoor
de film I/Mannen" wint aan zuiverheid en eenheid van strekking)
heeft men wel gebracht in "The M~n": de vrouw en haar taak naast,
voor en tegenover de man, hier dus de ve~lamde oorlogsgewonde.
De film wordt er moeilijker door, en mist op enkele punten aan
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overtuiging"skracht, wat natm.rrlijk erg jaIi1llleris. Men kan even-
wel moeilijk anders verwachten van de in dit geval a.s. echtge-
note, wanneer zij weinig anders heeft te zeggen dan "I love you"
Het maakt m.i. echter geen essentieel onderdeel van de film uit;
dit dus wel in tegenstelling met wat de - als zo dikwijls weinig
geslaagde - reclame wil suggereren.

Bij \lAWalk in the Sun\l is nog een toegeven aan <ie - door-
gaans slechte - smaak van het màsBapubliek te constateren: tegen
het einde van de film bemerkt men, dat ook hier met storend ef-
fect filmhelden zijn ge}a7eekt: de hoofdpersonen blijven glimla-
chend zegevierend in leven, iets, dat door zijn geforceerdheid
de betrouwbaarheid van de film nadelig beïnvloedt.

WUi HIillT".nÏllli.

LENTEDAG
De lente komt
de lucht is blauw
het gras is groen
de wind is zacht
de zon is mild
een lijster zingt haar lied
in een oude appelboom
het is alsof ik droom
Ik lig te luisteren in het gras
en zuig met volle teugen
prl.jnlongen vol met frisse Luchf
hier komt de mens tot rust.

JJ,li ESHUIS.,
. i

VERZOCH!HULP
I

I
• I

~ De Skolts, een Lappenstam in het Noarden van Skandinavi~,
hier bekend geworden door het boek van de Zwitserse Dr Grottet;
"Betoverde Bossen", hebben door de oorlog alles verloren wat zij
bezaten* In hun taal kennen zij het woord "oor-Log" niet, maar
zij hebben er wel op verschrikkelijke wijze mee kennis gemaakt,
waardoor de helft van de stam omkwam~ Hun middel van bestaan, de
rendieren - die zij houden voor zuivel en als. trekdie ren - zijn
ze kwijt. Een rendier kost ca. f 70.- en ze hebben er mins tens
2000 nodig. Ook in Nederland is een comité gevormd om de Skolts
voor de totale ondergang te behoeden. Bijdragen kunnen worden 0-
vergemaakt op de rekening van L.R. Wentholt, bij de Rotterdamse
Bank in Arnhem, onder vermelding van "Skolt-Lappen". . 43



SOCIALERECHTVA.dRDIGHEIDEN !IURER]ljENSCH-GE11:~illEll-------------------------------~----------------
Het artikel van B.Y. Ong in het Maart-nummer van "De Liber-

tijn" heeft heel wat pennen (en monden) in beweging gebracht.
"'Wat betekent het humanisme voor ons?" is inderdaad een

vraag, die niet zonder meer in algemene zin beantv,oord kan wor-
den~ iedereen zal er naar gelang van zijn geaardheid 0èn ander
antwoord op geven.

De cri tiek op Ong ' s artikel raakt vOornamelijk de wijze,
waarop hij het humanisme wil verbreiden, en zijn beschouwingen
over "sociale rechtvaardigheid" en IIUbermensch-Gedanke". In het
volgend nummer zullen wij een artikeltje van Wim.Hartman (Rotter-
dam) opnemen over de propagering van het Humanisme, doch hieron-
der willen wij enkele opmerkingen laten horen, die Jau! van Tie-
E~ (Eindhoven) gemaakt heeft, welke daarna door Ong beantviOordworden.

"Onze (Chinese) vriend Ong Bing Yang wil het Humanisme uit-
dragen tot de massa, waarmee ik het van harteeens ben. Overi-
gens heb ik echter met Eing een appeltje te schillen. Want ik
vind het niet aardig van hem, dat hij "rasdiscriminatie", "klas-
senstrijd

tl
dn "sociale rechtvaardigheid" als uitvloeisels van de

Ubermensch-Gedanke beschouwt, welke absoluut niet strookt met 't
humanisme. En ik. vind het 25eer inconsequent van hem, dat hij dan
t6ch nog v66r sociale rechtvaardigheid is. Foei, jong!

Het is jammer dat hij ons geen omschrijving geeft van zijn
moreel-ontoelaatbare Ubermensch-Gedanke; Nietzsches ideaal zal
hij hierbij wel niet voor ogen hebben gehad. Het IlGij zult niet
voort, maar hoger planten" kan hij immers nauwelijks als immo-
reel of strijdig met humanistische waarden zien. De Ubermensch:
de betere, hogere, edelere mens, lijkt mij wel degelijk een hu-
manistisch ideaal; het (rationele) UbeTIvesen, dat alles wat hem
(daarnaast) tot ~ stempelt overwint, zeker niet!" (v.Tienen).

Geven wij thans het Woord aan Ong:
Ik heb niet geschreven: "sociale rechtvaardigheid" is een

Ei tvlaeise1. van de ''Ubermensch~edankell. Ik schreef: "sociale
rechtvaardigheid" is terug te brengen_ tot de "Uberrn.ensch-Gedan_
ke". Ik bedoelde hiermee het volgende. De thans dwingende eis om
sociale rechtvaardigheid vindt zijn oorsprong in een toestand,
die gevoeld wordt als sociaal onrechtvaardig. Hoe anders kun je
rechtvaardigheid eisen, als de onrechtvaardigheid afwezig is? En
deze sociale onrechtvaardigheid is, met p. van Tienen's woorden,
een uitvloeisel van de Ubermensch-Gedanke. Er is dus geen sprake
44

VElll een inconsequentie mijnerzijds. _
Over de "Uberrnensch-Oedanka» nog het volgende. In aLf.ne a 3
" " t i.ke L schreef ik· "de Ubermensch-Gedanke en het Her--van mlJn ar 1 • _ _ d

ren.volk-Idee à la Hitler". De Hitleriaanse lnterP::e:tatle van e
Ubermensch-Gedanke acht ik ontoelaetbaar, omdat ZlJ a~s dogma
t 1t dat een bepaalde groep blonc1.harige en blauwoglge me~n

s ~ , ! ur 1- s aan alle andere mensen, blijkbaar op grond van dlesuperle ' _ _t "...
b~onde haren en blauwe ogen. Of wil die groep haar superlorl el~
- ûe vervaardiging van massale verdelgingBappara~en als_maat-
l~ f nëmen? Overigens is het begrip "Ubermensch" t ln ,:,elle_lnter-
s at t - sk miJ- zeer onsympa thäek, Zeer zeker ben lk nle,t te- ..pre a a,e 00 , 4 ht Lk ho" eenens Gij zult niet voort, maar hoger planten en ac 1 ~,. "~_

~ , omnaar het betere te streven. Maar waarom daaraan" onmaa
id,. éa~ tb" lfT11...ermenschllte koppelen? Men gaat z Lch danà.ellijk: he egr-a.p v u _" cl' " r
d" t nciëren en onderscheid maken tussen Buperleur en 1 erleu,
e~Sz:t de eerste stap op de weg naar +a::o-isC:riminatie, klassen-
stri "d sociale onrechtvaardigheid en ell te. "

JE' t Goerle moet men nastreven omhet goede zelf! En nlet ?m,
in wel~ vor; ook, erkenning daarvoor te vinden. Dat is kleLll-
geestig sjacheren! OliG.

I~ll AUGUSTUS~S~ D~:~:~..::.J.G. _ '1,.
I Een prachtige .omgeving..... •

I Mooie fietstOchten •••••
Gezellige wandelingen..... I
Fijne disc~ssies..... I

Inleidingen over belangwekkende onderwerpen..... I
Een plezierige kampstijl..... .

Van di·, t e.lle,s en nog veel me&r kun je profireren, wanneer je 66k i
kam d H,J.G. in Ommenvan 4-\ tnaar OmmenkOIlltt, in het Zomer mp van e

1.1,Au~tu.s H 0 +! 0.50 admin.kosten; leeftijd 17-30 jaar;
Kamppnjs! 22.~ leid" H J Timmermans en K.J. I
lid. of geen lid v~n·de H.J.G.; w~ ·t~ t llB Haarlelllobe-'
Reymans; óPB"':'veaan Dr1:tdeM!ooymal:on~)',lopgenspostr:kenin~135.00 'van 1
tal" , (biJ opgave IDln.. , k

l.llgen" • 'dam (vermelden "ten behoeve van Is; Mijnster, z-e • IGemeenteglro .tl.

") ,
~r!:' d.~:~::;~ide· kampfolder aan Drude,. of geef je dadelijk j'
op aan haar adres!! _



WAT ANDEREN SCHREVEN
=c=~=================:===========-c_===

!:~~~_~22~
Of het door de dag en de da tum kwam we ten wij niet maar in

"Mercuriuslt van 13 April j.l., het blad van de .Llgemene'Bond van
Handel~- en Kantoo~bedienden vonden wij een artikel over moeilijk-
heden 1n Jonge Str~d, de vakbondsjeugdorganisatie van het N.V.V.
. In de.eer~te na-oorlogse jaren had elke vakbond een eigen
Jeugdorgan1sat1e: zo was er een groep jonge metaalbewerkers een. ,groep Jonge broodbakkers, een groep jonge kantoorbedienden enz.
In het vorige jaar werd echter een centralisatie van het jeugd-
werk van het N.V.V. doorgevoerd, zodat de metaalbewerkers,de bak-
k:~ en de kantoorbediende bij elkaar in één jeugdgroep kwamen.
B1J de hoofdarbeiders was er aanvankelijk wel enige aarzeling
geweest, zou het wel gaan met zoveel verschillenae elementen bij
!lkaar? Zouden er geen "klimaatll-verschillen aan de orde komen?
~en metaalbewerker bepraat eenzelfde onderwerp nu eenmaalacders
dan de employé van een verzekeringmaatschappij en ook het milieu
~s hierbij van grote invloed.

Ondanks deze bezwaren werkte "Mercurius:T echter mee' doch
thans - na een jaar - vraagt de schrijver van het bedoelde9arti_
keI zich af, of deze centralisatie eigenlijk niet een fiasco is
gew?rden. In de kleinere steden, waar elke bond een betrekkelijk
ger1ng ledenaantal had, kon nu door samenwerking het jeugdwerk
op bevredigende wijze worden aangepakt, maar in de grotère ste-
den_kwam de situatie veel minder gunstig te liggen.
. Hier toch gaf juist de groai moeilijkheden. Wilde de groep
1ets van een-werkelijke gemeenschap behouden, dan diende het 1e-
d~naantal niet te groot te zijn, daar anders de persoonlijke bin-
d~ verloren gaat. Men moest dus tot splitsing overgaan, echter
m:t - zoals voorhee~ gebruikelijk - naar beroep, maar naar woon-
wiJk. Overheerst nu 1n een groep toevallig het percentage hoofd-
a:~eiders .dan zullen veelal de handarbeiders er niet vinden wat
Z1~ er dachten te vinden, terwijl wanneer het percentage handar-
b~1ders overweegt de hoofdarbeid~rs te weigig bevrediging zullen
v:tnden. Het proces van naar elkaar toegroeien vergt eni,ge tijd
e~ gaat in deze tijd nu niet enige aantrekkingskrachtOvoor de
ll1et overwegende groep verloren?

De schrijver geeft nu in overv7eging de groepen te splitsen
:olgens ni~eau-verschillen. bijv. in groep I hoofdzakelijk de
Jongere en 1n groep 11 hoofdzakelijk de oudere jeugdleden waar-
door de hoofdarbeiders, welke veelal later dan de handarb~i ders
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hun intrede in het productieproces doen, steeds in groep 11 zul-
len vallen.

Wie zich aan een ander spiegelt, spiegelt zich zacht. Ook
binnen de H.J.G. zal de groei - speciaal in de grotere gemeen-
schappen - binnen niet al te lange tijd problemen geven. Ook in
de H.J.G. zal dan tot splitsing van gemeenschappen moeten worden
overgegaan. Het lijkt goed, reeds thans de gedachten hierover te
laten gaan, teneinr'p niet voor moeilijkheden, als waarin Jonge
Strijd zich thans bevindt, te komen te staan.

GEY~ST~LIJK WEEKEND BIJ DEN HAAG
Op 23 en 24 Juni organiseren H.J.G.-ers uit Zuid-Holland

een tetltenkampje op het kampeerterrein "Sollevelél."aan de Mon·-
sterseweg tussen Loosduinen en Monster (bij de ~atertoren)9 het
terrein is van Den Haag uit bereikbaar met deB".S.i':l.-busvanaf
de Beestenmarkt. uitstappen hàltestichting Bloemendaal.

Voor Zaterdagavond. staat er een strandwandeling en een kamp-
vuur op het programma, op Zondag sport en spel en een discussie
over llHUIf..ANISI.fE!E:~I POLITIEK", welk onde rwar-p zal worden ingeleid
door de heer Arie Treurniet uit Den Haag.

Meenemen: dekens, brood, kroes en zaklantaarn. Deelnemers
kunnen zich opgeven bij: Wijr~e Boer, Escamplaan 19, Den Haag.
Kosten gehele weekend f 1.--, alleen Zondag f 0.50.

NUR HET HOCFDBSS TUUR ONS MELDT •••••

UITSLAG VliliHET REFERENDUM.

3r zijn geen bezwaren ingekomen tegen de door het R.B. :Lu
het vorige nummer van lIDeLibertijnll voorgestelde candidaten,
zodat dus Els Brouwer, Drude Mooyman en ~~ Bing Yong met ingang
van 16 Mei 1950 zijn opgenomen in het Hoofdbestuur: vanharte
welkom, lui! Voor de sa.menstelling van het H.B. _ veI"\v.ijzenwe
naar pag..38 van dit nummer.

De uitslag van punt B .•Leeftijdsgre~en z.al in het volgende
nummer van HDe Libertijnl1 wordenvenneld. .
GREE'P EN TlllE.

De thans afgetreden leden van het dagelijks bestuur, Greet
van der ~rift en Tine Wildeboer, vorden nog hartelijk bedankt
voor het vele werk dat zij in het belang van de H~J .G. en dus
van het Humanisme hebben verricht .•Wij hopen, dat ze steeds met
veel genoegen op hun H.J.G.-tijd blijven terugzien!



:DE CO:NTRI~f:E.:<'·_' ~."..,....

Zoals reeds eerder werd gemeld, is met het Hoofdbestuur van
het HU$anistisch Verbond een regeling get~offen (voorlopig voor
het jaar 1951), waarcloor leden der H.J .G.• van 18 jaar en ouder
tegen betaling van f 0.70 :.)er maand eveneens lid. zijn van het
Verbon:".~ aan het n.V .. wordt dus niets extra ';'3taald aan contri-
bu t i.e ~ Ledsn-echt:paren betalen samen f 1.-- pe r maand. De con-
tributi3 V7crdt do0::" de plaatselijke gemeenschappen van de H.J.G.
geheven.

In uitzouderingsgeva1len (bijv 0 leden, die in militaire
dienst Zij:l) kan het hoof dbes tuur der H.J .G. gedael telijke d.is~
per$atio van contribuii~-betaling ~erle~en~ deze dispensatie
moet per geval aan de pe':1t1Ïngmeester van het hoofdbestuur worden
aangevr-aagd "

De helft van de ontvangen contributies moet door de plaat-
3elijke gemeenschappen worden afgedragen aan het Hoofdbestuur.
Algemene Je d.en, die immers :liet de voordelen hebben die een af-
delL~g biedt, kunnen volstaan met betaling van de helft der con-
tributie: voorhe.n iad.e contributie per jaar dus f 4.20, welk
bedrag rechtstreeks aan de landelijk penningmeester moet worden
betaald~

GEWIJZIGDES~CRETARIATm{.
Amsterc'-am: Ir .. Hans v s d , Biggelaar, Nassaum,de 147, Amsterdam-W"
Arnhem Tonnie Stein, Sperwerstraat 62,'àrphem.
Groni ngen: Dicky van der Zee~ Kapteynlaan 40, Groningen.
Baarleo : Dick de Vries, Bos- en ~pletn 4, Bloe~endaal>
Hengelo (La ..):. B.oukje Ostar1oo,_Abeelenstr," 50,~ ifengel.o (0.)" ...1.1

Voorburg : Rob Meyer, Fred. vau tjedenstraa't; 61, vOQ~bur.g(Z.H.) '.A
. .-

VERS~ !l]1,JAs.:tSDERH.J .G. r=~-~~~----~-------------~
WERF NIEffiTE LEDEN' EN ABo:rrm: I S I.-~-------------~~~--------~7

':"'lles is 61' op gebaseerd, .dat onze Jp,ngerengemej5uschap een
grotere toeloop van leden krijgt, want anders is het)riet moge-
lijk op de bestaande voet door te gaan. Wij tellen tlii:i,ris 295 1e- '
den, doch per 1 '.Januari1952 zullen dat el' minstens 500 moeten
zijn! Maak daaróm l?rop~anda voor nieuw,<lede,n: neem belangstel-
lenden mee ,naar plaàtseli,jke bijeenkomsten, naar onze weekends
en kaIîlBan, tOOll.ze .. ";De Liberti jnll anvert.el ze van .ons werk en
ons streven!! Er m~,t ve:rmedenworden; dat de p;i.aàtselijke ge- -
meensehappen gazelli:ge kleta-groepjes en "onder-onsjes" warden!

~ degenen, die geen lid van de H.J .G. kunn~n zijn, abon-
n~ bp "De Libertijn"! Abonnement f 1..85 per jaar (10 nummers)"


