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40.000 KM LIEFDE 

E r is toch wel wat veranderd. Eeuwenlang 
hebben grote geesten gezegd en ge-
schreven, dat de mensen elkaars ge-

lijken zijn, medemensen. Alle mensen op de 
gehele aarde, dus niet alleen d:e van het 
eigen dorp, het eigen land, de eigen huids- 
kleur, de eigen taal en gewoonten. Het was 
mooi gezegd van Socrates en van Christus. 
Vele mensen waren van harte bereid het na 
te zeggen, het er mee eens te zijn. Het bleef 
voor de overgrote meerderheid wel wat on- 
wezenlijk. Want de mensen, waarmee ieder 
zo dagelijks te maken had, waren de mensen 
uit eigen kring, met dezelfde gewoonten en 
manieren, vanzelfsprekend medemensen. De 
rest van de wereld was onbekend, ver weg. 
Daar woonden ook mensen, maar wie zag 
ze ooit? Voor het dagelijks bewustzijn be-
stonden ze niet, of op z'n hoogst waren het 
bleke schimmen, van groepsnamen voorzien: 
Chinees, Marokkaan, Vuurlander. Niemand 
had ermee te maken, behalve als lezer van 
reisverhalen met plaatjes. 
Dat is nu wel heel anders. Mevrouw X uit 
het Nederlandse dorpje Y heeft van d'r le-
ven nooit een levend, bewegelijk, spelend 
of huilend Algerijns kind ontmoet, maar als 
ze hoort, dat zo'n kind van kou dreigt om te 
komen, geeft mevrouw X uit het Neder-
landse dorpje Y geld om kleren voor een 
dergelijk kind te kopen. En meneer Z uit 
hetzelfde dorp gaf een tijdje geleden geld 
om mensen uit India te helpen, welke men-
sen door grote overstromingen alles hadden 
verloren. Meneer Z had die mensen nooit 
gezien. Ze waren geen zakenrelaties van 
hem, geen kennissen van vrienden, geen 
verre familie. Hij kon zich nauwelijks een 
voorstelling van ze maken. Ze zouden wel 
bruin zijn en een min of meer wit en wijd 
kleed aanhebben. Maar verder? Maar die 
vage voorstelling belette niet dat meneer Z 
bereid was ze te helpen zonder meer. En 

daarom is er wel wat veranderd. De groot-
vader van mevrouw X, die ook z'n leven 
lang in het dorpje Y woonde, had wel eens 
iets gestopt in het busje voor de zending of 
de missie onder de heidenen. De grootmoe

-

der van meneer Z had met welwillendheid 
hetzelfde gedaan. Beter een ziel gered dan 
een lichaam aangekleed; bovendien sloot het 
een het ander niet helemaal uit, zo min als 
ziel en lichaam dat plegen te doen. Maar 
mevrouw X en meneer Z, hun kleinkinde

-

ren, geven behulpzaam zonder de voorwaar
-

de, dat zo'n Algerijns kind of een Indiër in 
nood, zullen moeten toetreden tot een van 
de vele christelijke kerken. 
Zijn tegenwoordig méér mensen dan vroeger 
er van overtuigd, dat alle mensen mede-
mensen zijn? Ja. Nog lopen er miljoenen op 
aarde rond, die innerlijk niet in staat zijn 
geen uitzondering te maken. En daarmee 
bedoel ik niet alleen de led 	

van kleine 
bedoel 

	en 
primitieve stammen diep in de oerwoude

n  

van Afrika of Nieuw-Guinea, die alleen in 
hun stamgenoten mensen herkennen. Nee, ik 
denk aan velen die op dit punt innerlijk 
achtergebleven zijn en nog altijdbepaalde 
mensen uitzonderen van het gelijkberech

tigd  

medemens zijn, b.v. zogenaamde naturellen, 
kleurlingen, negers als zulke 	 heeluitzonderi 

beschouwen. Dat was in het verleden  
gewoon: de „eigen" mensen werden als 
volwaardig beschouwd, de rest als wezens, 
die wel wat van een mens weg hadden, maar 
't niet helemaal waren. Wie er nu nog zo 
over denkt, behoort tot een steeds slinken-
de minderheid, gelukkig. Zijn wij dan zo-
veel menslievender dan onze grootouders? 
Het is niet nodig de nagedachtenis van 

deze mensen, 
die de atoombom nog niet 

kenden, te bezoedelen. Het is ook geen zaak 
van menslievendheid. Menslievendheid be-
tekent, dat wij op z'n tijd wat voor anderen 
over hebben en dat is geen eigenschap 
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speciaal van tegenwoordig. Met liefde 
heeft het ook niet te maken. Mensenliefde 
is een te groot woord. Liefde is iets tussen 
enkele mensen en zij speelt geen rol in de 
dingen waarover ik op 't ogenblik met U 
spreek. Er bestaat geen liefde voor alle 
mensen over de gehele aarde, geen 40.000 
km liefde. Natuurlijk wordt het woord men-
senliefde wel gebruikt, maar dan bedoelt 
men het besef dat alle andere mensen mede-
mensen zijn met dezelfde rechten en plichten 
als wij. 
En dát besef is werkzaam als mevrouw X 
of meneer Z zo van harte en spontaan iets 
geven om wildvreemden uit de nood te hel-
pen. Het besef, dat die wildvreemden recht 
hebben op een menswaardig bestaan en dat 
er onrecht heerst, zolang zij gedoemd zijn te 
lijden onder kou en honger en ziekte, die 
uitgeroeid kan worden. Dat is geen mensen-
liefde maar een gevoel van menselijke ver-
bondenheid. 
Dat gevoel komt in het bijzonder tot uiting 
als de nood aan de man is. Dat blijkt in 
onze eeuw zo overtuigend, omdat in deze 
eeuw de menselijke solidariteit tot vollere 
ontplooiing is kunnen komen, dankzij de fei-
telijke verbondenheid via de moderne tech-
niek. De communicatie met alle delen van 
de wereld is gemakkelijk geworden. Tot in 
onze huiskamer treden mensen uit alle lan-
den bij ons binnen. Wij horen hun stem, 
zien hun gezichten en gebaren. Zij worden 
werkelijk voor ons, gaan voor ons leven, iets 
meer betekenen dan vroeger, toen ze onbe-
wegelijke poppen moesten blijven van stijve 
plaatjes. En nu dat zo veranderd is, krijgt 
het besef van menselijke verbondenheid z'n 
grote, royale kans. En nu blijkt ook dat het 
niet bij mooie gedachten en fraaie woorden 
behoeft te blijven. Vroeger kon het voor de 
meeste mensen niet anders. Het begrip me-
demens, ook daar ver weg over de evenaar, 
was er wel, maar het bleef theorie. En men 
heeft wel eens gedacht, daarom, dat de 
mensen op dit punt alleen maar tot mooie 
woorden in staat zouden zijn. De pessimisten 
die dit beweerden hebben gelukkig ongelijk 
gekregen. Zodra het praktisch mogelijk 
werd de medemensen tot werkelijkheid te 
maken, bleek het solidariteitsbesef wer-
kelijk aanwezig. Bij iedereen, ongeacht zijn 
levensopvatting. Want het besef dat mensen 
onze gelijken zijn, dat ieder ander evenals 
wijzelf slechts werkelijk echt kan leven als 
hij de scheppende waarden, die in hem zijn, 
tot hun recht kan laten komen, dus kan la-
ten zien wat er voor waardevols in hem zit 
- dat besef van gelijkheid is ons als mens  

try e e op e d 

Wat is 't nog dat mijn hart behoeft? 
Wat is dit wonderlijk verdriet — 
Ik voel mij doof en diep bedroefd. 
en zit en zie — en weet het niet. 
Wat is het dat mij zwijgen doet, 
Hoe is mijn ganse lichaam stom — 
Is 't leven slecht — is 't leven goed — 
of niet — of wel — waarom — waarom? 
Wat is 't dat 'k weet — en wat of wie 
Dat ik verloor of dat ik won — 
Ik weet het niet, en zit en zie — 
En in mijn handen ligt de zon. 

C. S. Adama van Scheltema 
(1877-1924). 

aangeboren. Het heeft op onze tijd moeten 
wachten om voluit praktijk te kunnen 
worden. Maar nu kan het. En, wat meer 
zegt: nu zien we het ook gebeuren. Want 
op zichzelf is die mogelijkheid, die de mo-
derne techniek biedt, niet afdoende. Wij 
moeten er ook gebruik van willen maken. 
Als de mensen werkelijk uitsluitend zo 
egoïstisch, zo ongevoelig en hard en on-
barmhartig waren als ze soms blijken te 
zijn, dan konden honderd radio- en televisie-
uitzendingen geen cent uit de zak kloppen 
en lieten we dat armzalige deel van de we-
reld aan z'n ellendig lot over. 

ommige mensen denken, dat niet het 
aangeboren gevoel van menselijke ver- 
bondenheid, maar een gevoel van 

schuld tot geven en helpen dwingt. Nu 
loopt dat eventueel niet zo ver uit elkaar, 
want zo'n gevoel van schuld betekent dan 
toch dat we te kort geschoten zouden zijn 
in onze mogelijkheid tot verbondenheid. 
Maar waarom zouden we hier van schuld 
spreken? Persoonlijke schuld bestaat er ten-
minste niet. Helemaal onpersoonlijk zou men 
kunnen zeggen, dat de Europese welvaart 
mogelijk is geworden door de lange tijd 
van economische overheersing door het 
Westen. Zo is inderdaad de loop der ge-
schiedenis geweest en niemand kan zeggen 
hoe 't gegaan zou zijn zonder die overheer-
sing. Maar mevrouw X in het Nederlandse 
dorpje Y en meneer Z, haar dorpsgenoot, 

nog maar 2 dagen 
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staan daar persoonlijk buiten. Ik zou me 
nog kunnen voorstellen dat een van die 
twee, of allebei, iets van schuld voelden, 
als ze wisten, dat hun overgrootvader of 
iemand anders uit hun verre familie uit het 
grijze verleden zich daadwerkelijk ten 
opzichte van andere volken had misdragen. 
Maar zoiets komt vrijwel niet voor, dus be-
hoeven mevrouw X en meneer Z zich niet 
schuldig te voelen, tenzij ze sentimenteel 
zijn. Maar waarom zouden we in het bij-
zonder over sentimentele mensen spreken? 
Laten we het liever hebben over het feit, 
dat het besef van menselijke verbondenheid 
levend is. Laten we bedenken, dat de ont-
wikkeling van het wereldverkeer in een 
richting gaat, die dat gevoel van verbon-
heid tot z'n recht kan doen komen. Het blijkt 
ook hier te gaan, zoals zo vaak: belangrijke 
menselijke waarden moeten hun kans kun-
nen krijgen door de aanwezigheid van gun-
stige omstandigheden. En zo staat in onze 
tijd tegenover veel dreigends, veel onmense-
lijks, veel tekort en afschuwelijks toch nog 
wel iets goeds. En niet zo maar goeds, nee, 
iets echt menselijk waardevols. Er is alle  

aanleiding toe om daarover dit ogenblikje 
te spreken. Het jaar loopt af en de lucht 
zal spoedig trillen van de goede, ook van 
de vrome wensen. Waarom niet. Maar meer 
dan die goedwillende traditie is van waarde, 
dat we niet alleen met een gevoel van wre-
vel hoeven terug te kijken. Er is toch zo het 
een en ander, dat ons niet doet wanhopen 
aan de mens. En niet omdat velen nu eens 
hun beste beentje hebben voorgezet, zich 
van hun mooie kant hebben laten kijken. 
Dat is natuurlijk aardig, maar morgen 
draaien we de zwarte kant weer eens naar 
voren. Belangrijk is echter dat opnieuw is 
gebleken, bij meer dan één gelegenheid, dat 
menselijkheid in onze tijd niet kansloos is. 
Want kansen voor de praktijk van 't mede-
mens zijn worden werkelijk aangegrepen. 
Natuurlijk nog veel te weinig. Er blijft heus 
voor 1960 nog wel een en ander te wensen 
over op 't stuk van menselijkheid. Maar 
machteloos blijken we niet te zijn. 
Bij mooie woorden alleen is het van 't jaar 
niet gebleven. We mogen elkaar wel toe-
wensen, dat het in 1960 ook zo mag gaan. 

Dr. J. C. BRANDT CORSTIUS. 

,,de dag ligt nog voor ons" 

Bestelt de nieuwe brochure „De dag ligt nog voor ons", een schets van een 
humanistisch wereldbeeld door Dr. J. P. van Praag. 
Deze brochure, welke 6 lezingen bevat, die gezamenlijk één geheel vormen, werden 
voor de radio uitgesproken. 
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HW _EN 
nlangs is er in de vaderlandse pers 
enige beroering geweest over de be- 
loning van commissarissen van naam-

loze vennootschappen. Uit de berichten, die 
ik erover heb gelezen, heb ik opgemaakt, dat 
het over een Loons- of althans een belonings-
verlaging ging. In tegenstelling tot wat wij 
op dit gebied gewend zijn, ging de verlaging 
menigeen niet ver genoeg. En als ik het 
helemaal goed begrepen heb, zouden de 
commissarissen nog meer gekregen hebben, 
als de verlagers hun zin gekregen hadden. 
Ach ja, ook voor de commissarissen is de 
loonpolitiek een ingewikkelds zaak. 
Deze zaak heeft, dat merkt u al wel, mij 
bijzonder geboeid en ik heb het geluk gehad 
nadere inlichtingen te kunnen inwinnen bij 
een man, die bij uitstek bevoegd is over deze 
materie te spreken. Deze man vertelde mij 
het volgende: 
',Het zou mij niet verbazen, indien gij be-
hoort tot degenen, die zich een onjuist 
beeld hebben gevormd van 'wat men noemt 
de grote zakenlieden. Ik verzeker u, dat er 
geen mensen zijn, die een eenzamer, onrus-
tiger, drukker en drukkender bestaan lei-
den dan zij. Hun leven is een voortduren-de strijd. Het gevolg? Zij u,orden nerveus, 
overspannen. Zij zijn overladen met maag-
zweren en niet zelden besteden zij de vruch-
ten van hun arbeid aan 'nartspecialisten. 
Vrienden hebben zij niet. Wie zich zo noe-
Één zijn, vaak hun verbetenste vijanden. 

gezinsleven hebben zij evenmin. Er gaan  dagen voorbij, dat 	vrouw noch 
kinderen zien". 
Hier wachtte mijn man en. keek mij onder-
zoekend aan om te zien, of zijn schildering 
d 	daigaen acht 
de no  

indruk op mij maakte. Maar ik 
har
E

. d 

	

	de inkomstenbelasting en bleef 
Toen vervolgde hij: 

n  ,..t°ch zijn ook zij niensen. Ook zij heb-
71-11  nun ogenblikken van zwakte, van be-oefte  

aan, steun. Waarheen moeten zij zich 
warer,n,%en, als de vrachtenmarkt daalt, als de 
yi.---stoffenprijzen stijgen, als arbeidscon-Cten 

'treigen, als Wallstreet schommelt? 
haaa,,r", een, ach waarheen?" 

4. -‘enta zweeg hij en ware hij zelf ook 
tr 

 el, Uit 
graniet gehouwen, hij zou zeker een 

traan h,,t,b ben weggepinkt. Maar nu: geen 
coctint; 	sprak verder: „En nu komt de 
wie 7s2aris. De commissaris is de man, aan 
bedoei vez.,st .d.  e zakenman kan uithuilen. Ik 

ic riguurlijk. Een zakenman huilt  

niet. Maar hij zou het wel graag eens doen. 
En daarvoor heeft hij nu commissarissen. 
Zij moeten vaderfiguren zijn, die - alweer 
figuurlijk - de kapiteins van de nijverheid 
onder de arm nemen hen over de dunne ha-
ren strijken, op de schouders kloppen, be-
moedigend toespreken. En zulke vaderfigu-
ren zijn dun gezaaid". En daarom is hun 
prijs hoog. 
De gedachte was voor mij geheel nieuw. Ik 
kon niet nalaten te zeggen, dat deze vaders 
zich dan wel fors door hun kinderen lieten 
steunen, maar die opmerking deed niet ter-
zake. Ik verheugde mij, dat de vierkante 
mannen in de welgesneden pakken ook 
hun ogenblikken van zwakte hebben. Want 
hoe gaat het? Terwijl wij zoekend en tas-
tend van de wieg via een aantal min of 
meer welgeslaagde ondernemingen naar 
het crematorium wankelen, zien wij onze 
evenmensen met krachtige tred auto's in-
en uitstappen, gestoelten der ere bestijgen, 
krachtig optreden en met vaste hand hun 
leven en dat van anderen besturen. Twijfel 
schijnen zij niet te kennen. Zij wéten! 
En nu vernam ik van een, ingewijde, dat 
ook zij af en toe graag eens zouden willen 
huilen. 
Heerlijk. Ook zij. 
Persoonlijk zou ik graag op geregelde tij-
den in tranen willen uitbarsten.. Er zijn 
weinig dingen, waarvan een mens zó goed 
opknapt. En dan liefst zonder onmiddellijke 
aanleiding. Gewoon lekker even huilen. Niet 
wenen, dat helpt niet. Nee, royaal hardop 
huilen, tranen met tuiten. 
Maar ik heb geen commissarissen en mijn 
vrouw zou me aan zien komen. Stel je 
voor, dat ik zomaar onder de afwas of op 
weg naar de bioscoop in snikken zou uit- 
barsten. Ze zou hoogstwaarschijnlijk een 
dokter laten komen of zeggen: „Komkom, 
flink zijn, kop op, zó erg is het niet", of 
woorden van soortgelijke strekking gebrui-
ken. En dan zou ik kwaad worden en niet 
meer kunnen huilen. Het zielreinigende 
proces zou in de kiem gesmoord worden. 
Daarom begin ik er niet aan. Maar ik ben er 
van overtuigd, dat deze zelfbeheersing mij 
schaadt. 
Het bevrijdende uithuilen is voor ons niet 
weggelegd. Wij hebben geen commissarissen. 
We zouden ze trouwens niet kunnen betalen. 

H.H. 

lezingen V000' de radio 
3  januari VARA 9.45 uur Nieuwjaarsbrief van het Hoofdbestuur van het Hu- 

manistisch Verbond. 
5  januari AVRO 16.— uur S. J. van den Bergh: De verantwoordelijkheid van 

de Mens als bedrijfsleider. 
10  januari VARA 9.45 uur Prof. Dr. D. Loenen: Strijd om de mensvorming in 

de Griekse oudheid. (Idealisme tegenover realisme). 
17  januari VARA 9.45 uur Prof. Dr. G. Stuiveling: „Uit humanistisch oogpunt". 
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