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Morgen
Toen ft blauw katoen weer om Uwschouders spande~
In ruime plooien omUwleden Lag',
.
Gij ft witte br-eod jmeed met Uwzachte handen,
v~ij saam de vreçl~ dronken van. de jonge dag:
Wareq wij twee van lijf, weer,. maar z6 diep verenigd,
Dat ieder woord een 6til~e glimlach bleef;
Zoals dat ENEwoord, dat - nauwelijks ~og gebèzigd Zich boven ft lang v.er-haaL van onze daden schreef .

.p:.
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. Wie dorst
Wie onrust
Wij zagen
Als s pora

had, moest de dauw wel gretig dr-Inken,
kende j wist haar- nu gestild.
op het venster held fre droppeLs blinken
van t t g~weld, d·àt wij gewild ~

ft Was droog, t.oen wij Uwheem de rug toekeerden,
En, samen wandtIend iri de ochtendwind,
M~t milde spot Sint AgÎle~' kerk passeerden:
"Terechtgesteld als lIJà.ägQ n , .
..~jJ..droond-e.v~ een kfnd ,
S.v.R.
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Helaas was het deze
maand nog niet mogelijk op enigszins
ruime schaal periodieken
van jongeren ter inzage te krijgen.
Uit het Februari-nunnner van "Jonge stenmen" , het maànGblad
van de Universalistische
Jongerenbeweging
- vroeger de jongeren . organisatie
van de Vrije Gemeente te Amsterdam - blijkt.,ldat
contact
met de H.~.G.
voor de p.J.B.
nOg steeds eerl programmapunt vo rmt.
Onze eigen "Libertijn"
ontving zeer uiteenlopende
reacttes;
volgens Joop Neàerkoorn (asd.)
wordt het
blad gekenmerkt
door
een kunstmatige
hoerastemming,
het spijt
hem dat reeds in het
eerste nummer verklaard ,werd , dat het niet de bedoeling is
van
"De Libertijn!'
een discussieblad
te maken,
overigens vindt hij
het "toch wel aardig".
T:i,.jn de Jong - die ook namens zijn vader sprak - vroeg mij
zijn hulde
voor de samenstelling
van dit eerste nummer aan redactie en medewerkers
over te brengen.
Het was volgens hem een
prettig
en goed leesbaar
blad -.
Jo Wiegert vond bij het eerste zien het formaat wat nietig,
maar door vermijding
van de kolomvorm ("Jonge Stemmen"!) wel goed
leesbaar.
Ook de inhoud beviel haar; alleen had dat artikel
over
meeuwen volgens haar niet geknot moeten worden.
Zij had het
in
origineel
gelezen,
maar nu viel het haar sterk teg~.
Arie Mijnster
schreef aandereelactie:uBravo
voor de-eerste
, ,Libertijn!!
Het, gaf Han etlInij het gevoël,dat'
al het geploeter,
in den beginne niet voor niets is gewe&st, en dat de H.J .G.• '~~ts
begint te worden": .
.
.. .
" .
.
Van onzeutoeziende
voogd" .•HarryLips,kregen
.wij een harte~"'lijIse .ontboezeming,
waaraan wiJ de vÇ>1gendezinDen ontlenen:
. ,_.
'.
"Mag ik je zeggeö,dat
er :i,ets van trots en blijd.-schap,Hl me
_9P~~lde toen die Libertijnen
vanmoegen uit
mijn post
opçioj{en?
. pát hebben we dan toch maar met .eilkaar bereikt.
'Mijn tWEfede~~ë: -dacht.e was: Wat een prachtige
naam.Alleen
al om deze vondst: ge'-.reliciteerd
met het nieuwe .blad.
V66r andere dingen heb ik vànI11Qrgenjullie,
.wat zeg ik, mljn: 'plad ge Leaen ••• De sfeeris:"go~,:,
:i.k'-ben er van over-tu Igd , dat juili~
een krant, zullen scheppe.n;~
elézen wordt.En daarmee bewijs je het HümanLene een. be.Langr-Ljke
ièrist. ~:. Impavidi progredäamur-t " (Ik hoop, dat-Harry
niet boos
Sl dat we zijn ont.boeaemäng hebben opgenomen!)
-Ór
<

:f~~.'

In de loop van
zamelen.

deze maand hopen wij nog meer

reacties

te ver-

het ploegen een been breekt,
lot overlaten ••••.
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h t Humanistisch Verbond werd in vele
Het eerste Lustrum van e
1 b cht daarbij
een interview
rd Het Paroo
ra
van
dagbladen gememoree.
, V i'
Volk het lustrum-n~mer
met Van Praag,
terwijl
He~, r w~eRotterdamse Courant citeert
de
Mens en vJereld be~pra~. D~~:~
Kriteriontheater
te Arn:sterdamin
toespraak
van stu~vel:mg dat de 66rzaak van de toenemende onkerde passage waar S. zegt,.
bij het H.V. gezocht kan workelijkheid
in Nederl~d
zeke~e~i(iijd,
Maasbode,volkskrant)
hebden. De Rooms-Kathol~eke ~~:le
wijze vermeld.
ben het lustr'Um op geen
., __
.
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,
'~ke da blad "Trouw" :blijkt Prof ..
g
en zin van MI' In
In het protestants-chr~stell....
i eh
toten te hebben aan e
Or G.c.Berkouwer Zl.C ges
het Humaniemeniet ~e~enover, maar
't Veld, waarin deze ~egt dat
at.
Prof. B# zegt.dan,
dat he~
.naast het zuivere Chrl.stendom s~
,
dat volkomen duidelijk
i:>
voorde
situati~
in ons l~ru:a~~" ~e~~' sprake kan zijn,
omdat het
èn blijft,
dat hier van he
ï.eën gaat
maar om een weg, waarop
niet om beschouwingen of t eor~e,
'"
men werkelijk
wandelen ~.
f B hier wel sterie de versch:u..Het komt ons voor,
dat Pro.
d' verschillend
e mensen misaardheid
van e"
d
lende persoon lijk El ge
.
donkerbruin cDstmun zou r~gen,
kent. Wanneer Pro!. B. graag ~en voelt wanneer hij in een ll.chtdoch zijn buurman zich bevredlgd
'j toch beiden als mens naast
grijs
pak gekleed is,
dan S~~am!~werken.
Wanneer echter op 't
elkaar en kunnen ook heel ga
een andere weg meent te
, 'k t rrein de ene mens
.
di
levensbeschouwe 1l.j e er-r.
'n er helaas telkens mensen,
.1e
moeten gaan dan de andere,
z~j
h bb n de enige begaar~bare as ,
'
z! 4 gevonden e e,
.
d
e
menen ,dat de weg d 1e
~
blijven
strijden
voor e g Wij zullen,
ook als jongerenHumanistische
weg.
lijkgerechtigdheid
van onze, de

--0-,

maand vermeld,
dat __
een aanVele dagbladen hebben de vorl.ge
hun geweten bezwaar hebben
tal Overijselse
boeren op grond van
besmetting met t.bDe.bak
van hun vee op
wi '
gemaakt tegen ~et
euren
de zonde· in de wereld is,
en
J
cillen
aangez1en doOr de mens
, .. .
d
de moeten dragen.
gewetensbede gevolgen van e zon
tste respect voor eerlijke
Nu hebben wij het groo, j
s af of deze boeren, wanneer hun
doch wel vragen W1 on,
1
en of zij,
zwaren,
.
kr' jgt
geen dokter ha en,
yrouw een keelontstek1ng
1
,
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als h~~ paard bij
het land aan zijn

het dier

maar op
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In het Maart-nummer van IfJonge stemmen",
het maandblad van
de Universalistische
Jongeren Beweging te Amsterdam,
ontdekten
wij het volgende berichtje
onder het opschrift
"VERJAARDAG":
"De Universalistische
Jongeren Beweging wenst haar vriendinnetje de Humanistische
J<:ngeren Gemeenschap bij deze nog van harte geluk met de vijfde
(hoe kan het eigenlijk?)
verjaardag
van
haar papa, het Humanistisch Verbond."
Wij danken de U.J.B. hartelijk
voor deze gelukwens; niet alleen de U.J.B.,
maar ook vele anderen verbaast
het telkens
weer,
dat het Humanistisch Verbond reeds zo kort na zijn oprichting
een levenskrachtige
jongeren - gemeenschap met bijna.
leden
rijk is.
.
~\~\S
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Andérs dan anders •••• ~r
toch ";eer goed ge~~~i'~~
was
het landelijk
weekend op 17 en IS Februari 1951 in Am5eroam. Nu
eens niet een jeugdherberg
of kamphuis,
waar wij
gezamenlijk
overnachtten,
naar de ongeveer 80 deelnemers en -sters
werden voorzover
zij zelf niet
in Amsterdam of om geving woonden -:ingekwart~erd bij geestverwanten.
De Zaterdagavond
werd weer op
ouderwetse,
"bonte" wijze doorgebracht:
vrolijke
en ook ernstige
gedeelten
(vooral het verhaal van WillOlthof
en de muziek waren
heel goed!) wisselden elkaar af;
de persiflage
op Maria ~rel.ti
was uitstekend,
doch vlijmscherp;
"Papa Verbond" bestond 5 jaar. _ De gemeenschappen ~terdam
van het H.V." hielden daarom een feestelijke
bijeenkomst
in q.et .
Kriterion-theater,
waar Dr Garmt Stuiveling
een kernachtige
rede
hield,
welke werd ingeleid door het Sweelinck Kwartet. Wij jongeren maakten daar op Zondagmorgen een prachtige
indruk door onze
grote opkomst. Na afloop gingen we dwars door Amsterdam naar óns
. tijdelijk
tehuis,
"Het Anker" aan de Prins Hendrikl<ade, terug en
maakten 's raiddage nog een boottocht door Oud-Amsterdam en de
havens;
jalnmer voor deze tocht,
dat het weer niet meewerkte!
~r
de stemming was er niet minder om.
De deelnemers
zien weer verlangend uit naar volgende landelijke weekends!
K.H.
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, WAT BETEKENT

HEl' HUMANISME VOOR ONS?

Inderdaad
wat houdt het Humanisme voor ons in? Of juister}
wat betekent
het voor ieder van ons afzonderlijk?
Het is immers
een van de ker~erken van het humanisme, dat iedere hurranist vrij
is inde
interpretatie
ervan.
Niettemin hebben we een beginse~,
dat door ieder,
die zich hunan Lst. noent , wordt aanvaard.
Daar-In
wordt gezegd, dat
niet
een persoonlijke
God . maar de Mens het
centrum ·is van de humanistische
Leven sbe achousdng , Accoord! Geen
enkele humanist zal dit betwisten.Maar
nu komt de interpretatie.
Dan zingt ieder vogeltje
zoals het gebekt is.
Over die interpretatie
'~r.U ik het een en ander zeggen.
Als
wi:\ het hebben over "de Mens", welke "men s" bedoelen wij dan? Is
het dan ieder mens op de wereld zonder onderscheid
in geografische woonplaats,
Lf.chaamskenmer-ken, cultuur
en 90ci13-8,1milieu?
Of gaan wp, uit van de Ubermensch-Gedanke
en her. HerrenvolkIdee à la Hitler?
En wanneer wij ons bepalen tot een
bepaalde
geografische
groep mensen~ verstaan
w~j dan onder de Humanist - hij is immers
"de Mens", die bedoeld wordt? - een zodanig begenadigd persoon,
dat hij zich tot de "elite"
mag rekenen?
.
.
De uitspraaK
"het is een uitgemaakte zaak,
dat rasd:..scrJJninatie moreel onaanvaardbaar
is", is een dooddoener,
een dode mus
waar geen enkel "lijdend
voorwerp"
genoegen mee neemt,
zolang
het woord. niet' in de daad wordt, omgezet. Woorden zijn goedkoop en
kosten niets.
.
Er zijn nog andere grote woordene "klas senstrijd
",
"sociale
rechtvaardigheid".
Hoe staat het hiermee?
Is het waar, dat deze
begrippen
al ouderwets zijn en ~en red~n ~er tot strijd vormen? Mogen wij ons hier maar van af maken?
.
Als wij ons in -de ivoren toren der
elit,~ opsluiten,
dan is
dit 'ongetwijfeld
de beste strategie.
Wij vinden
ons zelf
heel
nette en fatsoenlijke
mensen met een flinke
dosis humanisme. Er
is geen klassenstrijd
meer. Iedereen is tevreden,
niet? Wij ook!
Dus klaar is Kees.
En wat er aan de andere kant
van de aardbol
gebeurt,
och, dat is zo ver weg en het zijn toch maar Chinks en
Oooks , Ons roemrijk
Van-Heutz-bataljon
is daar
èn Oom Sam met
zijn napalm-bom en terreurbombardementen.
Niets kan ons deren!
Maar begeef je eens als arbeider
onder de arbeiders.
Verlaat
je ivoren toren en stort
je in de massa.
Zoek dan eens een antwoord en kijk,
of klassen strijd
en socia~e rechtvaardigheid
inderdaad geen onderWerp tot strijd
vormen.

Zowel l1rasdiscriminatie".
"klassenstri
;dlt
"sociale
rechtvaal'digheid 11 en flelitefl ziJ'n' terug te brenge~+o't
de "Ub"
h
ermensc _
tl
gedanka .'
In noev~rre
st:oo~
dit met. het Humanisme? Voor mij
vor~t ~er. geen. proDleem:
ue "Ubermensch-Gedankell
strookt absol~u" n Let, met net human i.sma, Het is moreel ontoelaatbaar
en welll?ht
zeer onverstandig
(de historie
van de laatste
jaren toont
het ) om:en msns of groep mensen te be- en veroordelen
naar om.standi~heaen
(~nplaats,
liahaamskenmerken
en sociaal
millit;lu)
iiaar z..•.
jzelf m.et verantwoordelijk
voor zijn.
Daarom ben ik fel
tegen rasdiscriminatie
en elite-vorming
en vó6r sociale
rechtvaard igheid .
•

·,"

~
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Ik wll hiermee volstrekt
niet zeggen, dat alle mensen volkomen aan eLkaar- gelijk
zijn,
zoals in de industrie
het ene prod~ct van de lopende
band vrijwel
gelijk
is
aan het andere van
~lezelfde
band,
en. ct a;'
dus voor de mens s Iecht,s een kwestie
as van de, gelegenhe~d Kr~jgen om net zoveel te bereiken
als een
a~er.
Neen,
de mens is door- de natuur begiftigd
met bepaalde
e~genschappen,
waar to~ no~ toe geen menselijke
invlOed op uitgeoefend kan iiOrden •. D~e e1genschapPen
staan ook volkomen los
van stand, ~ieuoI
geografische
afkomst;
zij stempelen de ene
mens tot Leäder-, geldmagnaat of academicug
en de andere tot '"n
geleide",
klerk of straatveger.
Er kunnen echter
wel maatsçhappelijke
belemmeringen
WJrden
opgeworpen,
als iemand zich wil op werken. Of Lemand
behoudt
door vèrgaande .prot7ctie
zijn plaats
in de maatschappij,
hoewel
hij er eigenliJk
n1et VOOr geschikt
is.
Zowel het een als het'
ander is fout. Ieder moet zijn kans krijgen.
Doch een mens is beha Lve .dàt tot op zekere-hoogte
ook een
product van de omstandigheden.
Deze omstancUghedén kunnen verbeterd. vOrQen" of ~ll
~.
JÜ@. er aJ.t.pal;J.B-,bQY6PlQ.t':Ierken " Oaarom
is het fout~f
en mor~T onaanvaardbä.ar
het HumanLsme të- willen
beperken tQt een "elite".
Bovendien6 wie willen wij tot die
lite"
rekenen, en velke-maatstaven
will-en we aanleggen?
.
Het Humanisme moet daar- gebracût, worden, waar' het nog onbekend is. Vinden we Itevangeliell,
"prediken" en "propagänd.alt iioord~n met een bijs~k;
laten we dan een andere benaming zoeken,
dLe aangenamer klinkt.
Immers,
llhat is in a name. Als wij het
hUlJlanisme ~ar niet ,cJ'X4"ingen als d.e"aUeen-zalig-makende
waar...;
heid".
.
'.
. .
.
_.

:~ d

-?

?et

"e-

.

. Er is onder ons jongeren
ook een stroming om het "gespreks·peil" intellectualistisch
omhoog te schroeven.
Doen we dit,
dB.}l
. , maken wij ons inderdaad
tot een "elite";
dan zal het humanisme

<-
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zeker niet verwateren. Want de minder ont.wäkke Iden (let wel, het
heeft dus niets te maken met begaafdheid en irrtelligentie-quctient) zullen hier door wor-denafgeschrikt.
Doch het hurra.'1~sme
zal dan steriel en krachteloos zijn er. aan zijn intellectuallsme
ten gronde gaan ,
Want nog altijd betekent aantal:
macht! Alleen doer
een
groot aantal stemmenzal het georganiseerde humanism: zich kunnen handhaven, laten gelden en mettertijd
ook het wereldbeeld
helpen vormen. Dat kan niet,
als we ons koesteren in een enge
"elite"-sfeer,
waar wij onszelf en elkaar goedkeurende schouderklopjes geven.
B. Y. ONG
\>lij hebben dit artikeltje
van
Ong Ring Yong in zijn geheel
opgenomen, hoewel het uiteraard
een zeer persoonlijk standpunt
weergeeft
waarmee wij humanisten het zeker niet allen
geheel
eens zijn' en waar-oplogischerwi.jze wel het een en ander valt aan
te merken. Er zit echter een behartenswaardige strekking in, dat
valt niet te ontkennen. Voor repliek
staan de kolommenvan "De
Libertijn" open!
K.H.

."i

ONKERKELIJKHEID

i
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Ci,jfers en statistieken
kunnen drOog Il'ijn. Soms kunnen ZlJ
echter ook interessanté
en leerrijke lectuur vormen. Zo b.v. de
resultaten van de in 1947 gehouden volkstelling.
Hieronder volgt een staatje
betreffende de verdeling van de
Nederlandse bèvo Lleäng op grondsLag van hun levensbeschouwing:
Percentage và!l het totaal
stijging of daling
in
van de bevOlking
percenten van heu eigen
in 193Q
in 1947.
percentage in 1930.
Israëlitisch
1,41
Evarig.Luthers
0,99
Doopsgezind
0,78
Nederl.Hervormd
34,50
Geref. en Geref .ond • ,,_,
Art .31 K.O.
, a,Ö4
Over~e ker-kgen, sch.. .1 ..•75
Rooms-Katholiek
-, :36,,42'
Remonstrants
O,3SOud-Gereformeerd
0,14 .
Chr.-Gereformeerd
O,6~' ,
Onkerkelijk
14,43
Geref.r~meenten
0,53

~

..

WIJZIGING
IN HEl'HOOFDBESTUUR
Wegensdrukke we~aamheden heeft Greet van der Drift
zich
helaas genoodzaakt gezien,
te bedanken als secretaresse van de
H;J .G., terwijl T:ine Wildeboer wegens haar voorgenomen huwelijk
niet langer penningmeesteresse kan zijn.
Verder is Jan Kwadijk
(~indhoven) uit het H.B. getreden.
Arie Mijnster heeft thans
het penningmeesterschap op zich
genomen, terwijl hij tevens 2e voorzitter blijft.
Ter aanvulling
van het hoofdbestuur zal een schriftelijk
referendum worden gehouden; uit de gekozen candidaten wordt dan 'n secretaris of secretaresse benoemd(art. 5 Huishoudelijk Reglement).

,

~'.

n \,~DRUDE

<'

M)OYMAN

KAREL
HEYMANS

.~

~
~
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Rotteram
Haarlem

25 Haart 1951.

0,15
0,62
0,70
31,03

-

89,3
37,4
10,3
10,1
1,4

+ 3,4

+- - 5,4
+ 10,5

of- 13,6

+

'+
+

14,3
18,1
73,5

Uit deze opstelling blijkt allereerst
de achteruitgang
in
aantal van het Israëlietisch
volksdeel,
een achteruitgang waarvan wij de tragische oorzaken maar al te goed kennen en _waarover
hier, sl echts een zwi.jgen past.,
. '
_
De grote percentuelé stijgfugén'en dalingen van de kleinere
kerkgenootschappen - worden onaduidelijk,
-w,!Ullleerwij bedenken,
dat bij deze groepen een kl~ine' toe- of afneming in aant.al, reeds
bel'angrijk ,percentage van het - geringe - totaa.l zal uitmaken•
. Wan11eerwij ons thans bepalen tot de drie grootste groepen,
dan 'blijkt de Nederlands Hervormdemeer dan 10%van haar percen-t.age :in 1930 verloren te hebben• Deze daling is hoordzakel.Ljk
"ten goede" gekomenaan de R.Kden buitenkerkelijke groepen, däe .
'met resp. 5,4% en 181)1%',(0 van (uJn perCentage in 1930 gestegen
-tijn.· Dat wil dus zeggen, dat de buitenkerkelijke groep meer dan
=drie keer zo snel· groeit als di'R~K•..Zou de stijging van -de R.K.
groep zich in deze mate voo~zetten, qan zal deze groep eerst
over 72 jaar meer dan 50%van.het Nede~land8evo1k uitma!<en.,
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Momenteel beslaat
de onkerkelijke
groep rui." 17% van het Nederlandse
volk, zodat Nederland dus ruim ande-:half mil~~oe? ~uitenkerkelijken
telt
waarbij dan nog kernen dlegenen, lile 01J de
laatste
volkstellin~
uit gewoonte of om ~~dere reden een kerkgenootschap hebben opgegeven,
doch daar in feite
geen enk~le b~d
meer mee hebben. Dat wil dus zeggen, dat er een r~SaCh~lg we. kterrein
ligt
voor de zich
van hun verantwoordel~jkheia
bewuste
buitenkerkelijke
organisaties
op leveDsbeschouwellJ1ke
gron~slag
zoals , het Humanistisch Verbond,de Vrije Gemeente,de Vrijdenkers,
de Universalistische
Jongeren Beweging en niet te vergeten onze
eigen'
Hamanistische
Jongeren
Gemeenschap. Op de een of ar:dere
wijze zullen wij d e , jongeren, die van de ker~ losgeraakt
ziJn. of
zich daarvan losg'ëmaakt hebben de gelegenheld moeten geven, ~::nnen te treden
in een nieuwe gemeenschap met eigen. ge~ste.l1J~e
sfeer
en eigen waarden.
Daarvoor is allereerst
bezmr;-mg nod i g
op de oorzaken, waaraan de kerken hun grote afval te wljten hebben.

t
Dr A. van Biemen,
de leider
van het Woodbrookerscentrum
e
Bentveld noemde als de voornaamste oorzaken de volgende:
1. De taal,die
in de kerken van de kansel gesproken werd,was
voor de hoorders veelal
"Chmeesll•
2 De kerken hebben in het verleden geen acht gegeven op sociale·misstanden.
Over het algemeen hebben de kerken zich steeds
gesteld
achter de behoudende groepen.
3. De groei van de industrie
en de daarmee gepaard gaande
van de steden.
Ter illustratie
diene,
'dat de groei
van de onkerkelijke
groep in Amsterdam ruim anderhalf
keer zo sterk is dan .~e groei
over het gehele land gerekend.
Het percmtage
onkerkel.Ljken
in
Amsterdam bedraagt
thans
45 %, d , w.•z • dat Amsterdam meer dan
400.00ö onkerkelijkm
telt,
dus bijna 27% van het totale
aantal
in Nederland.
4. Het functieverlies
van de kerken. Vroeger was de kerk een
centrum van geestelijk
en cultureel
leven.
Wanneer wij de aanduiding van deze oorzaken door Dr van Biemen als juist
erkennen
dienen wij er dus naar
te
streven een
nechte gemeenschap op te bouwen, waarin het gee~tel~jk
en cultureel ~even,naast
de meer luchtige
elementen - Wlj zljn tensl~te
jong, _ een belangrijke
plaats innemen.
Deze gemeenschap dLerrt
niet alleen
een praat-gemeenschap
te zijn,
maar àls er gepraat
wordt, dan àient dat te zijn in duidelijke,klare
taal,
verstaanbaar ook voor buitenstaanders,
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Laten wij denken aan de woorden van Augustinus : "Ik zou het
evangelie niet geloofd hebben,
indien ik niet eerst 'rertrot~en
in de kerk had gehad.
Een kerk,
die wel preekt,
maar niets van
broederlijke
gemeenschap laat zien, heeft geen werfkracht.
Maar
een kerk,die
aan de wereld het voorbeeld geeft. van ware broederlijke
gemeenschap,
is het grote wond eï- in de wereld, naar welks
geheimenis de mensen st.eeds weer moeten en zullen vragen ;."
Deze woorden van Augustinus gelden niet a.LLeen voor kerken. "
J.H.H.

De Ilias der Joden
Ik mag graag door
mijn humanistische
bril
eens in de oude
Wetboeken en Heilige Schriften
van de Joden lezen.
Voor 1llij
behoef't, de Bijbel niet onder te doen voor de Ilias
van de Grieken.
Genesis,
Exodus,
Job, Psalmen, Spreuken, Pred.iker,Hooglied,
Klaagliederen,
Jezus Sirach,
"Salomonti , Mattheus, Paulus
en Johannes:
behoed en6 enkele onverteerbare
delen
valt er veel
te genieten.
Het is
geen toeval,
dat de Joodse boeken gro t.en=
deels
gelijktijdig
met de Hellense
cultuur
zijn geschreven.
Mozes is vergelijkbaar
met Homerus. Beiden beschreven
deels
histOrische
gebeurtenissen,
vermoedelijk
omstreeks de ge ee~~;
hun werken bet.ekendei het
begin van de literatuur
van hun volk
en zijn wat hun auteurschap
betreft
historisch
onzeker.
Ik vind de sfeer
in de Bijbel
ook eerder,
rationalistisch,
om niet te zeggen humanistisch,
dan vroom gelovig.
HistorieEl'l
fantasie,
haat en hartstocht,
liefde en schoonheid,
wreedheid
en wijsheid
wisselen elkaar af.
Met enkele voorbeelden
wil ik
een kleine indruk
geven welk een kostelijke
menselijkheid
en
wereldse zin
lukraak
te vinden
is.
Hiermee wil ik hen,
die
missc~ien
nog menen, dat dit boek alleen
maar braaf
en droog
ls,
aanmóedigen tot zelf lezen.
Ik Wil niets verkla.rE!ll.
Ik
~eet wel,
dat elke ketter
zijn letter
vindt.
Het licht
van de
H.Schrift
is wel in erg veel kleuren uiteengevallen.
Leert Genesis niet:
in het begin
was .a.l.lesgoed;
de~ogen
openden zich,
ze verkregen inzicht,
ze zagen dat ze naakt wa,. ren;
de zucht
naar kennis scheep het kwaad? - Het beeid' van, de
koperen slangaan de paal, waarnaar
men moest opzien om in
la ...•
ven t,e blijven.
Wil dit niet zeggen,
dat wij
het
kwaad zelf
moetien louteren
en verheffen
om te kunnen leven?
Is de gegeselde Jezus met purperennantel
en doornenkroon:
zie de }>lens!
niet het beeld van de mens, omhangen met schone
schijn en ge~
(
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kroond door het leed? - Het: ze weten niet wat ze doen! slaat
dit niet op alle onwetendheid
en onnadenkendheid:
de oorzaak
van enorm, veel kwaad en leed?
Wie verstand bekomt heeft ZlJn ziel lief, hij neemt de
.verstandigheid waar om het goede te vinden.
Inzicht is een
levensbron voor wie het bezit. - Dat wij dienen in nieuwigheid
des geestes en niet in de oudheid der letter.' - Zelfs wat voor
de hand ligt, verstaan wij met moeite. - Wie praatjes herhaalt,
heeft geen verstand. - De dwaas krij gt weeën van een nieuwtj e,
- Houd in alle ootmoed Uzelf in ere. - Wèes
niet toegevend
voor- Uzelf. - Zoals men zelf is, zo is ook de vriend. 's Hensen klErling, zijn lachen en gang tonen;wat hiJ werkelijk Ls, - Strijd niet tegen een grote mond. - Wees niet al
te braaf en niet overdreven wijs, waartoe zoudt ge U ongelukkig maken. - Eet Uw, brood met vreugde en drink Uw wijn van
, goede harte, geniet het leven met, de vrouw die ge lief hebt. Wie een vrouw gevonden heeft, heeft een goede zaak gevonden.
Epiloog. Is het eigenlijk niet wonderlijk, dat de oude wet
en het nieuwe geloof is één boek zjjn gekomen? Paulus meende
toch, dat C~istus hen kwam verlossen van de tot een vloek ge~
worden wet van Mozes. Paulus pleitte voor de vrijheid des
geestes. Eri is, wat voor hem de vrijmaking was van de wet van
zonde en dood: het geloof in de levendmakende geest van Christus, niet in de tijd ook tot een wet van zonde én dood geworden? Beleven wij niet opnf.euw een tijd en strijd als die van
Paulus:
een leven~ nieuw geloof tegenover een dode verouderde
wet.? Spreekt Nietzsche al niet van een tot een dwang verworden
geloof van Paulus?
Paulus geloofde In de God-mens die het Leven was. Wij wilLen geloven in de Mens die het Leven is!
HENK KORTING.
ONZE 2DMERKAMPEN .
Het is nog niet mogelijk reeds thans definitief te berichten \
, over onze plannen voor de a is , zomer. Wel ligt het in het voornemen, twee kampen te organiseren,éên op de oude plaats in Rijssen en één ergens op de Veluwe.De kampcommissie, welke momenteel
bestaat uit Aria Hijnster, Drude Mooyman (secretaresse) en Karel
Heymans, hoopt zo spoedig mo.gelijk nadere mErledelingente kunnen
doen. ianzelfsprekend houden jullie bij je vacantiep~nnen
rekemet onze H.J .G.kampen, want het wordt weer 100%.
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