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Spijtoptanten: menselijk probleem 
Deze chemische analist bij een proefcentrum van 
het Amerikaanse leger kan, niet zijn kunsthan-
den zelfs een injectieinstrument kundig bedie-
nen. Voor mensen die, door oorlogshandelingen 
of ongelukken, onvolwaardige mensen worden 
wordt vrij veel gedaan, zodat zij, zo goed moge-
lijk, kunnen werken om zich zo niet uitgestoten 
te voelen. Op enkele, wijd verbreide en de mens-
heid tergende ziekten; zoals de kanker, heeft de 
medische wetenschap zich geworpen als een 
leeuw op zijn vlees. 

De medici zullen niet rusten voor ze de oor-
zaken zullen weten, en voor ze de terapie heb-
ben gevonden. Dat kan kort of lang duren maar 
vinden zullen ze het. Maar het wordt zo lang-
zamerhand tijd om een andere ziekte in de zoek-
lichten van de algemene belangstelling te zeilen, 
nl. de reuma. In vele gevallen zijn de lijders aan 
deze ziekte eenvoudig gedoemd om totaal uit-
geschakeld, totaal afhankelijk van anderen, to-
taal hulpbehoevend maar te wachten en voort te 
leven, onder vaak verschrikkelijke pijnen, tot hun 
dood. Oud-premier Drees heeft laatst, voor de 
microfoon, op zijn schijnbaar droge en zakelijke 
toon over deze ziekte gesproken en daarbij haal-
de hij een paar passages aan van wat patiënten 
geschreven of gedicteerd hadden. Je hart in je 
lijf draaide om, bij het vernemen van zoveel 
leed. Voordat de vele knappe reumatologen, die 
ook nog voor zoveel raadsels staan, zoals de 
kankerspecjalisten op hun vijand kunnen aan-
vallen, is er veel, bijzonder veel geld nodig en dat 
komt er pas als de mensen beseffen, zoals zij dit 
doen bij de kanker, hoeveel er geleden wordt. 

De stille armen, dat was de vorige eeuw een 
begrip. Zij moesten geholpen worden. De stille 
zieken, de machteloze reumapatiënten, zij moe-
ten nu geholpen worden. Dat is hoog nodig. 

In kort bestek betogen over het tragische lot van 
de spijtoptanten in Indonesië is moeilijk, omdat 
er voor niet ingewijden zoveel uit te leggen valt. 
Toch moet zulk een poging ondernomen worden. 
Ook in onze humanistische kring behoort een 
ieder te weten, wat alle Kamerfracties be-
weegt indien zij zowel in Eerste als Tweede 
Kamer druk op minister Beerman oefenen om 
op dit punt een zo ruimhartig mogelijke politiek 
te voeren. -  

Men moet dan weten, dat dë vooroorlogse 
Nederlands-Indische samenleving een bont pa-
troon vertoonde. Op het ogenblik van de soe-
vereiniteitsoverdracht was het noodzakelijk een 
splitsing te maken tussen degenen, die Neder-
landers wensten te blijven en die Indonesiërs wa-
ren of als zodanig waren te beschouwen. En dit 
gaf meer moeilijkheden dan men op het eerste 
gezicht zou denken. 

Er waren onder de Nederlandse onderdanen 
in het vroegere Nederlands-Indië velen van ge-
mengde bloede. In tal van gevallen betrof het 
hier personen, die volkomen in Indonesië waren 
opgegroeid en zelfs nooit voet aan wal in Ne-
derland hadden gezet. Maar diezelfde mensen 
leefden veelal geheel volgens het Nederlandse 
patroon en onderscheidden zich dus in dit op-
zicht van de „echte" Indonesiërs. 

Bij de soevereiniteitsoverdracht heeft men hun 
de keus gelaten: zij konden binnen twee jaar een 
keuze (optie) tussen de Nederlandse en de In-
donesische nationaliteit maken. Onder de toen 
bestaande omstandigheden heeft een deel er de 
voorkeur aan gegeven om de Indonesische na-
tionaliteit aan te nemen; zij zochten hun toe-
komst in Indonesië. Helaas, later toen de toe-
stand zo radikaal veranderde en er zich in In-
donesië een sterke anti-Nederlandse activiteit 
ontwikkelde, kwamen zij dientengevolge in de 
verdrukking omdat zij doorgaans niet werkelijk 
als Indonesiërs werden geaccepteerd. Zij had-
den voor de Indonesische nationaliteit „geop-
teerd", kregen daar spijt van en zijn dus als 
„spijtoptanten" te kwalificeren. 

Nu kan men natuurlijk zeggen, dat nationali-
teit niet een jasje is, hetwelk men om de paar 
jaar voor een ander verwisselt. Daar valt van 
geval tot geval van mening over te verschillen; 
zeker is dat sommigen om volstrekt opportunis-
tische redenen Indonesiër zijn geworden. En 
zou Nederland hen thans moeten toelaten? Er 
zit echter een hele andere kant aan de zaak. 
Van verreweg de meesten moet men getuigen, 
dat zij het slachtoffer zijn geworden van een 
ontwikkeling, die onmogelijk was te voorzien. 
Daar komt bij, dat destijds de toenmalige Ne-
derlandse Hoge Commissaris in Indonesië, de 
heer Lamping, twijfelaars nogal onder „druk" 
heeft gezet. In Nederland was men bevreesd 
voor een te grote toestroming en in een verkla-
ring van het Hoge Commissariaat heette het, 
dat voor op Indonesië georiënteerde Nederlan-
ders het aanvaarden van de Indonesische natio- 

naliteit de natuurlijkste oplossing was en dat er 
voor hen niets laakbaars lag in het prijsgeven 
van de Nederlandse nationaliteit. 

Vrijwel alle Nederlanders zijn de laatste jaren 
onder de druk van de Indonesische anti-Neder-
landse maatregelen naar ons land gerepatrieerd. 
Ten aanzien van de niet-Nederlanders heeft 
evenwel tot nog toe onze regering steeds een 
sterk beperkende politiek gevoerd. Achtereenvol-
gende kabinetten zijn geleidelijk iets soepeler 
geworden in de hantering van de bestaande 
maatstaven, maar de tegenwoordige minister 
Beerman is toch nog niet verder gekomen dan 
een maximum van 2000 van dergelijke niet-
Nederlanders, hetwelk hij per jaar wenst toe te 
laten. 

Moet nu iedere limiet verdwijnen? Neen. Ze-
ker 'is, dat het getal van 2000 veel te laag ligt, 
maar elke beperking opheffen blijft moeilijk. 
Men beschermt dan enerzijds teveel en ander-
zijds te weinig mensen. Een volslagen oppor-
tunist, een spijtoptant, die zich de afgelopen ja-
ren uiterst vijandig tegen Nederland gedragen 
heeft, kan thans nauwelijks op zijn verzoek op 
regeringskosten naar ons land worden overge-
bracht. 

Aan de andere kant verkeren in Indonesië ve-
len in grote moeilijkheden, die niet tot de ca-
tegorie van de spijtoptanten gerekend mogen 
worden. Men spreekt dan van de „maatschappe-
lijke Nederlanders". Met enkele concrete voor-
beelden kan het type van deze mensen gemakke-
lijk worden gekarakteriseerd. Iemand, die in het 
vooroorlogse Nederlands-Indië altijd als Neder-
lander is behandeld en beschouwd, doch die 
geen Nederlander is, eventueel zelfs omdat zijn 
papieren gedurende de Japanse bezettingstijd 
verloren zijn gegaan. Natuurlijke niet-erkende 
kinderen van een Nederlandse vader, voorzover 
volkomen Nederlands opgevoed. Minderjarige 
kinderen, geheel levend volgens het Nederland-
se patroon, wier vader opteerde voor de Indone-
sische nationalteit en die dus ook na het ver- 

(Slot op pag. 3) 

Mens en Wereld en de Boekenweek 

Het eerstvolgende nummer van Mens en Wereld 
zal niet over veertien dagen, maar pas over 
drie weken verschijnen. Dat uitstel is noodza-
kelijk omdat de drukkerij die ons blad technisch 
verzorgt een nieuw gebouw gaat betrekken en 
daardoor tijdelijk over een beperkte zetcapaci-
teit beschikt. 

Om de lezers voor deze vertraging in de ver-
schijning schadeloos, te stellen, zdl het komende 
nummer vier pagina's extra tellen. Daar de ver-
schijningsdatum (26 maart) samenvalt met het 
begin van de Boekenweek maken wij er, even-
als wij dat verleden jaar deden, een speciaal.  
Boekenweeknummer van. 
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Spijtoptanten: menselijk probleem 
Deze chemische analist bij een proefcentrum van 
het Amerikaanse leger kan, met zijn kunsthan-
den zelfs een injectiéinstrument kundig bedie-
nen. Voor mensen die, door oorlogshandelingen 
of ongelukken, onvohvaardige mensen worden 
wordt vrij veel gedaan, zodat zij, zo goed moge-
lijk, kunnen werken om zich zo niet uitgestoten 
te voelen. Op enkele, wijd verbreide en de mens-
heid tergende ziekten; zoals de kanker, heeft de 
medische wetenschap zich geworpen als een 
leeuw op zijn vlees. 

De medici zullen niet rusten voor ze de oor-
zaken zullen weten, en voor ze de terapie heb-
ben gevonden. Dat kan kort of lang duren maar 
vinden zullen ze het. Maar het wordt zo lang-
zamerhand tijd om een andere ziekte in de zoek-
lichten van de algemene belangstelling te zetten, 
nl. de reuma. In vele gevallen zijn de lijders aan 
deze ziekte eenvoudig gedoemd om totaal uit-
geschakeld, totaal afhankelijk van anderen, to-
taal hulpbehoevend maar te wachten en voort te 
leven, onder vaak verschrikkelijke pijnen, tot hun 
dood. Oud-premier Drees heeft laatst, voor de 
microfoon, op zijn schijnbaar droge en zakelijke 
toon over deze ziekte gesproken en daarbij haal-
de hij een paar passages aan van wat patiënten 
geschreven of gedicteerd hadden. Je hart in je 
lijf draaide om, bij het vernemen van zoveel 
leed. Voordat de vele knappe reumatologen, die 
ook nog voor zoveel raadsels staan, zoals de 
kankerspecjalisten op hun vijand kunnen aan-
vallen, is er veel, bijzonder veel geld nodig en dat 
komt er pas als de mensen beseffen, zoals zij dit 
doen bij de kanker, hoeveel er geleden wordt. 

De stille armen, dat was de vorige eeuw een 
begrip. Zij moesten geholpen worden. De stille 
zieken, de machteloze reumapatiënten, zij moe-
ten nu geholpen worden. Dat is hoog nodig. 

In kort bestek betogen over het tragische lot van 
de spijtoptanten in Indonesië is moeilijk, omdat 
er voor niet ingewijden zoveel uit te leggen valt. 
Toch moet zulk een poging ondernomen worden. 
Ook in onze humanistische kring behoort een 
ieder te weten, wat alle Kamerfracties be-
weegt indien zij zowel in Eerste als Tweede 
Kamer druk op minister Beerman oefenen om 
op dit punt een zo ruimhartig mogelijke politiek 
te voeren. 	- 

Men moet dan weten, dat de vooroorlogse 
Nederlands-Indische samenleving een bont pa-
troon vertoonde. Op het ogenblik van de soe-
vereiniteitsoverdracht was het noodzakelijk een 
splitsing te maken tussen degenen, die Neder-
landers wensten te blijven en die Indonesiërs wa-
ren of als zodanig waren te beschouwen. En dit 
gaf meer moeilijkheden dan men op het eerste 
gezicht zou denken. 

Er waren onder de Nederlandse onderdanen 
in het vroegere Nederlands-Indië velen van ge-
mengde bloede. In tal van gevallen betrof het 
hier personen, die volkomen in Indonesië waren 
opgegroeid en zelfs nooit voet aan wal in Ne-
derland hadden gezet. Maar diezelfde mensen 
leefden veelal geheel volgens het Nederlandse 
patroon en onderscheidden zich dus in dit op-
zicht van de „echte" Indonesiërs. 

Bij de soevereiniteitsoverdracht heeft men hun 
de keus gelaten: zij konden binnen twee jaar een 
keuze (optie) tussen de Nederlandse en de In-
donesische nationaliteit maken. Onder de toen 
bestaande omstandigheden heeft een deel er de 
voorkeur aan gegeven om de Indonesische na-
tionaliteit aan te nemen; zij zochten hun toe-
komst in Indonesië. Helaas, later toen de toe-
stand zo radikaal veranderde en er zich in In-
donesië een sterke anti-Nederlandse activiteit 
ontwikkelde, kwamen zij dientengevolge in de 
verdrukking omdat zij doorgaans niet werkelijk 
als Indonesiërs werden geaccepteerd. Zij had-
den voor de Indoneáische nationaliteit „geop-
teerd", kregen daar spijt van en zijn dus als 
„spijtoptanten" te kwalificeren. 

Nu kan men natuurlijk zeggen, dat nationali-
teit niet een jasje is, hetwelk men om de paar 
jaar voor een ander verwisselt. Daar valt van 
geval tot geval van mening over te verschillen; 
zeker is dat sommigen om volstrekt opportunis-
tische redenen Indonesiër zijn geworden. En 
zou Nederland hen thans moeten toelaten? Er 
zit echter een hele andere kant aan de zaak. 
Van verreweg de meesten moet men getuigen, 
dat zij het slachtoffer zijn geworden van een 
ontwikkeling, die onmogelijk was te voorzien. 
Daar komt bij, dat destijds de toenmalige Ne-
derlandse Hoge Commissaris in Indonesië, de 
heer Lamping, twijfelaars nogal onder „druk" 
heeft gezet. In Nederland was men bevreesd 
voor een te grote toestroming en in een verkla-
ring van het Hoge Commissariaat heette het, 
dat voor op Indonesië georiënteerde Nederlan-
ders het aanvaarden van de Indonesische natio- 

naliteit de natuurlijkste oplossing was en dat er 
voor hen niets laakbaars lag in het prijsgeven 
van de Nederlandse nationaliteit. 

Vrijwel alle Nederlanders zijn de laatste jaren 
onder de druk van de Indonesische anti-Neder-
landse maatregelen naar ons land gerepatrieerd. 
Ten aanzien van de niet-Nederlanders heeft 
evenwel tot nog toe onze regering steeds een 
sterk beperkende politiek gevoerd. Achtereenvol-
gende kabinetten zijn geleidelijk iets soepeler 
geworden in de hantering van de bestaande 
maatstaven, maar de tegenwoordige minister 
Beerman is toch nog niet verder gekomen dan 
een maximum van 2000 van dergelijke niet-
Nederlanders, hetwelk hij per jaar wenst toe te 
laten. 

Moet nu iedere limiet verdwijnen? Neen. Ze-
ker is, dat het getal van 2000 veel te laag ligt, 
maar elke beperking opheffen blijft moeilijk. 
Men beschermt dan enerzijds teveel en ander-
zijds te weinig mensen. Een volslagen oppor-
tunist, een spijtoptant, die zich de afgelopen ja-
ren uiterst vijandig tegen Nederland gedragen 
heeft, kan thans nauwelijks op zijn verzoek op 
regeringskosten naar ons land worden overge-
bracht. 

Aan de andere kant verkeren in Indonesië ve-
len in grote moeilijkheden, die niet tot de ca-
tegorie van de spijtoptanten gerekend mogen 
worden. Men spreekt dan van de „maatschappe-
lijke Nederlanders". Met enkele concrete voor-
beelden kan het type van deze mensen gemakke-
lijk worden gekarakteriseerd. Iemand, die in het 
vooroorlogse Nederlands-Indië altijd als Neder-
lander is behandeld en beschouwd, doch die 
geen Nederlander is, eventueel zelfs omdat zijn 
papieren gedurende de Japanse bezettingstijd 
verloren zijn gegaan. Natuurlijke niet-erkende 
kinderen van een Nederlandse vader, voorzover 
volkomen Nederlands opgevoed. Minderjarige 
kinderen, geheel levend volgens het Nederland-
se patroon, wier vader opteerde voor de Indone-
sische nationalteit en die dus ook na het ver- 
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Mens en Wereld en de Boekenweek 

Het eerstvolgende nummer van Mens en Wereld 
zal niet over veertien dagen, maar pas over 
drie weken verschijnen. Dat uitstel is noodza-
kelijk omdat de drukkerij die ons blad technisch 
verzorgt een nieuw gebouw gaat betrekken en 
daardoor tijdelijk over een beperkte zetcapaci-
teit beschikt. 

Om de lezers voor deze vertraging in de ver-
schijning schadeloos, te stellen, zal het komende 
nummer vier pagina's extra tellen. Daar de ver-
schijningsdatum (26 maart) samenvalt met het 
begin van de Boekenweek maken wij er, even-
als wij dat verleden jaar deden, een speciaal.  
Boekenweeknummer van. 
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D e „geheimenkrant" schijnt 	Intussen was het wel begrijpe- 

een goed reclamemiddel te lijk, dat de wijze, waarop de hei-

zijn en de zevende SUS-actie de acties samen vermeld werden 
— zij •het dan de een in een „ad- heeft er een goed gebruik van ge- 

maakt. Men kon „voor het goede 
doel" aan deze radio- en televisie- 
actie meedoen door het kopen van 
een serie loten. De „geheimen-
krant, die huis aan huis bezorgd 
is, stimuleert dat meedoen, en on-
getwijfeld zullen de driehonderd-
duizend gulden aan prijzen en het 
gevoel er een goed werk mee te 
doen, er velen toe gebracht heb-
ben ook dit keer weer geld te of-
feren. Wat dat „goede doel" wel 
was, hebben wij namelijk slechts 
met de grootste moeite in de „ge-
heimenkrant' kunnen vinden, er-
gens in een vergeten hoekje met 
„technische aanduidingen" die de 
wet vermoedelijk voor een loterij 
eist. Welnu, daar staat dan, dat 
„de baten zullen worden aange-
wend ter leniging van de geeste-
lijke en stoffelijke noden van de 
katholieke volksgemeenschap in 
Nederland (Stichting Katholieke 
Noden)." Het is weer het beken-
de varen onder valse vlag, dat wij 
in zoveel advertenties tegenkomen 
va loterie di blijkens de heel dedelingenblaadje voor de ge- 	 • • • 	 groe- 

f n 	n e 	 ering — weliswaar niet dè me- 
kleine lettertjes onderaan bestemd meenten Ridderkerk en IJssel- ving van de C.H. weergeven, 
zijn voor de bouw van een nieu- monde): 	 maar toch zeker ruimer bekend- 
we parochiekerk ergens in het zui- „De. Staatkundig Gereformeerde heid genieten dan het debat in de 
den van het land. Reden temeer, Partij stelt zich op het standpunt Ridderkerkse raad ze vermag te 
om maar weer eens met nadruk dat de nauwe verbondenheid van geven. 
onze lezers te wijzen op het be- genoemd thuisfront met het hu- 	Daarover schrijft „De Ridder- lang van die kleine lettertjes. 	manistisch verbond bezwaren van post": 

Blijkbaar kan men daar niet principiële aard opwerpt. De hu- 
onder uit, want wij kunnen ons manist ontkent het bestaan van "Dat het humanisme het bestaan 
niet aan de indruk onttrekken dat God als Vader, Zoon en Heilige van God ontkent is niet te bewij-
men ze graag zou weglaten. In Geest, loochent de Schepper van zen. Het Goddelijk gebod Hem 
principe zouden wij er niet zo bij- hemel en aarde en stelt de mens lief te hebben en de naaste als 
zonder veel bezwaar tegen heb- in het middelpunt. De S.G.P. stelt zichzelve vindt voor wat betreft 
ben eens een paar kwartjes te of- op grond van de Heilige Schrift de naastenliefde in ieder geval 
feren voor goed werk van „een de overheid als dienaresse Gods toepassing in het streven van het 
ander zuiltje", maar wie de reac- en diens volgens kan en mag zij humanistisch verbond. En al zal 
tie van onze katholieke landgeno- haar steun niet verlenen aan in- principieel hierover verschil van 
ten wel eens heeft meegemaakt stellingen die het Goddelijk Wezen mening bestaan, de C.H.-fractie 
als hij met de collectebus van loochenen en daarvoor in de stelt vóór alles het burgerrecht 
Humanitas rammelde, begint daar plaats stellen een opperwezen als van elke militair om na de dienst-
toch wel anders over te denken. een „het" zonder wil of zonder tijd te kunnen verblijven in de 

sfeer die hij thuis ot onze grote verbazing von- oordeel. Het moderne humanisme geestelijke  
staat in flagrante strijd met het vindt. Dat de Rooms-Katholieke T den wij op de achterpagina 
christelijk geloof, dat heenwijst zowel als de Protestants georiën- van de hierboven gesignaleerde 
naar Jezus Christus die Zijn bloed teerde militair dit recht wel heeft „geheimenkrant" de mededeling: 

„De V.P.R.O heeft aan deze ak- gaf voor zondaren. Het huma- maar de humanist niet, wenst de 
nisme baseert zich niet op een 	C.H.-fractie niet te aanvaarden. tie bijzondere radio-steun toege- 

zegd", uiteraard niet met kleine, Goddelijke openbaring maar wil Vooral de gezamenlijke krachts- 
d  	s- en wereld- maar met zeer opvallende letters. 	e vragen van leven 

De verklaring hiervoor vonden beschouwing oplossen via de weg 
wij in het programmablad van van de menselijke rede en ziet de 
de V.P.R.O., „Vrije Geluiden": 	mens als drager van een zedelijk 
„ ...Bij 'nadere informatie ter be- normenbesef, de toetssteen voor 
voegder plaatse en bij nadere be- wat goed of slecht is. Het ligt 
schouwing bleek, dat wij hier met niet op de weg van een Christe-
een „advertentie" te maken had- lijke Overheid aan dit humanisme 
den ten behoeve van een andere, steun te verlenen." 
eveneens met medewerking van de Helaas weten wij het adres niet 
heer Berger te voeren actie voor van de heer B. v. d. Graaf die, 

• de Nederlandse Blinden-biblio- gesteund door de anti-revolutio-
theek, geen Rooms Katholieke naire fractie in de Ridderkerkse 
maar een algemene instelling, raad, het bovenstaande ten beste 
voor welke actie inderdaad de gaf, daarmee duidelijk demon-
V.P.R.O. zijn bescheiden radio- strerend over het humanisme wel 
medewerking reeds geruime tijd eens de klok te hebben horen lui-
geleden had toegezegd. Deze in- den, maar toch bepaald niet te 
stelling had uit erkentelijkheid weten waar de klepel daarvan 
daarvoor, volkomen te goeder hangt. De lectuur van onze be-
trouw, van het V.P.R.0.-aandeel ginselverklaring lijkt ons voor de 
in deze actie gewag gemaakt. 	man een eerste noodzaak, voor hij 

vertentie" in het blad van de an- 
der — een misleidend misverstand 
kon doen ontstaan (beide worden 
geleid door de heer Berger; in 
beide is b.v. sprake van een gehei-
menkrant en in beide van Neder-
landse bedrijven, die meedoen). 
Dat de V.P.R.O., noch de Neder-
landse Blinden-bibliotheek iets 
met de SUS-actie hebben uit te 
staan moge zonder meer duide-
lijk zijn." 
De als altijd vriendelijke dominee 
Spelberg zet boven zijn kort stuk-
je waaraan wij het bovenstaande 
ontlenen, het opschrift „Mislei-
dend?" Wij zouden voor dat 
vraagteken liever een uitroepteken 
lezen. 

S ubsidie aan het Humanistisch 
Thuisfront is het onderwerp 

D e eerlijkheid gebiedt hierbij 
te vermelden, dat de christe-van een discussie in de gemeente-.  lijk-historische fractie in de Rid- raad van Ridderkerk geweest in derkerkse raad véiór het subsidie- 

de laatste dagen van het.  vorig voorstel stemde, op grond van 
jaar. Wij lezen daarover.  in „De argumenten die —gezien de aard Ridderpost" (advertentie- en me 	van 

argumenten 
C H U als 1" 

weer eens zijn mond over het 
humanisme opendoet. Op aan-
vraag zendt ons centraal bureau 
hem die ongetwijfeld graag toe. 
Maar ook al zou waar zijn, wat 
deze staatkundig-gereformeerde 
over dat humanisme zegt, waar 
haalt hij dan het recht vandaan 
te stellen, dat de „christelijke 
overheid" in Ridderkerk dat hu-
manisme niet zou mogen steu-
nen. De poging van Romme en 
consorten (bien étonné de se trou-
ver ensemble) om aan onze 
grondwet te doen voorafgaan het 
artikel, dat Nederland een chris- 
telijke natie zou zijn, is destijds 
grandioos mislukt. Nederland • is 
geen christelijke natie en de over- 
heid is dus niet christelijk, ook 
niet in Ridderkerk. Zij dient voor 
de belangen van haar onderda- 
nen op de bres te staan, ongeacht 
de levensovertuiging van die on- 
derdanen. De grievende discrimi- 
na die staatkundig-gereformeerden 
en anti-revolutionairen blijkbaar 
nog steeds voorstaan, mist iedere 
grond. 

Winter-aconiet 

er dan der bloemen steeds wederkeren 
Op het graf van mijn liefste. 

Uit „Winter-aconiet" van J. W. F. VVerumeus Buning (Em. Querido, Amsterdam) 

In het bittere voorjaar, de aconiet, 
Het winterkind, dat geen sneeuw of ijs vreest, 
Met groene bladeren en gele bloemen, 
Is de kleine eersteling. 

Onverschillig voor dood, daar haar plicht is te bloeien, 
Spoedig vergaan, en steeds wederkerend, 
Leeft zij voort op het graf van mijn liefste, 
In het bitter voorjaar. 

Profeten niet, en geen sterfelijke mensen 
Vermogen meer van de wereld te weten 
Mo 

inspanning ter verdediging van 
het vaderland maakt een eenheid 
van het grootste belang. Dit is 
geen zaak van een bepaalde kerk 
of groepering, maar van liet hele 
Nederlandse volk. Omdat de hu-
manist dezelfde burgerplichten 
heeft ten aanzien van de vervul-
ling van de militaire dienst, heeft 
hij daarbij ook dezelfde burger-
rechten. Politiek nationaal bezien 
hebben alle burgers dezelfde 
plichten, maar ook dezelfde rech-
ten: óók ten aanzien van de mili-
taire tehuizen!" 

Woorden die wij graag aan onze 
minister Visser voorleggen, en 
waaruit blijkt dat de christelijk-
historische leden van de Ridder-
kerkse raad blijkbaar beter ge-
oriënteerd zijn dan de liberale ex-
cellentie. Bovendien menen wij 
een pluim op de hoed te mogen 
steken van de redactie. van het 
blad waaraan wij het bovenstaan-
de ontlenen. Zij heeft de verschil-
lende standpunten (ook die van de 
P.v.d.A., die wij weglaten omdat 
de argumenten onze lezers bekend 
mogen worden verondersteld) op 
objectieve wijze weergegeven. 
Hoogstens het (volgens de nieuwe 
spellingregels overigens onjuist) 
gebruik van hoofdletters kan ons 
doen vermoeden aan welke kant 
de redactie zelf staat. 

D e Chemische Pharmaceu- 
tische Industrie Jacoba Maria 

Wortelboer te Oudepekela vond 
het nodig ons een circulaire te 
doen toekomen betreffende de 
door haar in de handel gebrachte 
„druppels en zetpillen tegen jeu-
kende en pijnlijke aambeien". En-
kele van de naar haar zeggen vele 
dankbetuigingen zijn aan de ach-
terkant van dat geschrift afge-
drukt, waarvan wij die van me-
vrouw E. W. te Hollandsche Ra-
ding graag zonder commentaar 
overnemen: 

„M. H., Mag oude Dame U dan-
ken voor de hulp door Uwe „Bi-
hamex" aambeiendruppels mij be-
wezen. De hardnekkigheid van 
mijn aambeien — een jarenlange 
lijdensgeschiedenis. Na het ge-
bruik van „Bihamex" heb ik zo'n 
opluchting, zulk een verruiming. 
Ik heb altijd een flesje hier staan 
voor het geval er weer iets in 
aantocht is. 

Aan God de eer, U de dank en 
mij de genezing." 

weer eens zijn mond over het inspanning ter verdediging van 
humanisme opendoet. Op aan- het vaderland maakt een eenheid 
vraag zendt ons centraal bureau van liet grootste belang. Dit is 
hem die ongetwijfeld graag toe. geen zaak van een bepaalde kerk 
Maar ook al zou waar zijn, wat of groepering, maar van liet hele 
deze staatkundig-gereformeerde 
over dat humanisme zegt, waar 
haalt hij dan het recht vandaan 
te stellen, dat de „christelijke 
overheid" in Ridderkerk dat hu- 
manisme niet zou mogen steu- 
nen. De poging van Romme en 
consorten (bien étonné de se trou- 
ver ensemble) om aan onze 
grondwet te doen voorafgaan het 
artikel, dat Nederland een chris-
telijke natie zou zijn, is destijds 
grandioos mislukt. Nederland' is 
geen christelijke natie en de over-
heid Is dus niet christelijk, ook 
niet in Ridderkerk. Zij dient voor 
de belangen van haar onderda-
nen op de bres te staan, ongeacht 
de levens4ertuiging van die on-
derdanen. De grievende discrimi-
na die staatkundig-gereformeerden 
en anti-revolutionairen blijkbaar 
nog steeds voorstaan, mist iedere 
grond. 

D e eerlijkheid gebiedt hierbij 
te vermelden, dat de christe-

lijk-historische fractie in de Rid-
derkerkse raad vóór het subsidie-
voorstel stemde, op grond van 
argumenten die — gezien de aard 
van de C.H.U. als politieke groe-

1 

Winter-aconiet 

Intussen was het wel begrijpe-
lijk, dat de wijze, waarop de bei-
de acties samen vermeld werden 
— zij•het dan de een in een „ad-
vertentie" in het blad van de an-
der — een misleidend misverstand 
kon doen ontstaan (beide worden 
geleid door de heer Berger; in 
beide is b.v. sprake van een gehei-
menkrant en in beide van Neder-
landse bedrijven, die meedoen). 
Dat de V.P.R.O., noch de Neder-
landse Blinden-bibliotheek iets 
met de SUS-actie hebben uit te 
staan moge zonder meer duide-
lijk zijn." 
De als altijd vriendelijke dominee 
Spelberg zet boven zijn kort stuk- 
je waaraan wij het bovenstaande 
ontlenen, het opschrift „Mislei-
dend?" Wij zouden voor dat 
vraagteken liever een uitroepteken 
lezen. 

S ubsidie aan het Humanistisch 
Thuisfront is het onderwerp 

van een discussie in de gemeente-
raad van Ridderkerk geweest in 
de laatste dagen van het vorig 
jaar. Wij lezen daarover in „De 
Ridderpost" (advertentie- en me-
dedelingenblaadje voor de ge- 
meenten Ridderkerk en IJssel- permg — we aswaar met de me- 

monde): 	 ning van de C.H. weergeven, 
maar toch zeker ruimer bekend-

„De. Staatkundig Gereformeerde heid genieten dan het debat in de 
Partij stelt zich op het standpunt Ridderkerkse raad ze vermag te 
dat de nauwe verbondenheid van 
genoemd thuisfront met liet hu- 

geven.
Daa rover schrijft „De Ridder- 

manistisch verbond bezwaren van post": 
principiële aard opwerpt. De hu- 
manist ontkent het bestaan van »Dat het humanisme liet bestaan 
God als Vader, Zoon en Heilige van God ontkent is niet te bewij- 
Geest, loochent de Schepper van zen. Het Goddelijk gebod Hem 
hemel en aarde en stelt de mens lief te hebben en de naaste als 
in het middelpunt. De S.G.P. stelt zichzelve vindt voor wat betreft 
op grond van de Heilige Schrift de naastenliefde in ieder geval 
de overheid als dienaresse Gods toepassing

humanhumanistisch h
n het  

verbond. 
  streven  

E  avaanl zal
et 

en diens volgens kan en mag zij 
haar steun niet verlenen aan in- principieel hierover verschil van 
stellingen die het Goddelijk Wezen mening bestaan, de C.H.-fractie 
loochenen en daarvoor in de 
plaats stellen een opperwezen als 
een „het" zonder wil of zonder 
oordeel. Het moderne humanisme 
staat in flagrante strijd met het 
christelijk geloof, dat heenwijst 
naar Jezus Christus die Zijn bloed 
gaf voor zondaren. Het huma-
nisme baseert zich niet op een 
Goddelijke openbaring maar wil 
de vragen van levens- en wereld-
beschouwing oplossen via de weg 
van de menselijke rede en ziet de 
mens als drager van een zedelijk 
normenbesef, de toetssteen voor 
wat goed of slecht is. Het ligt 
niet op de weg van een Christe-
lijke Overheid aan dit humanisme 
steun te verlenen." 
Helaas weten wij het adres niet 
van de heer B. v. d. Graaf die, 
gesteund door de anti-revolutio-
naire fractie in de Ridderkerkse 
raad, het bovenstaande ten beste 
gaf, daarmee duidelijk demon-
strerend over het humanisme wel 
eens de klok te hebben horen lui-
den, maar toch bepaald niet te 
weten waar de klepel daarvan 
hangt. De lectuur van onze be-
ginselverklaring lijkt ons voor de 
man een eerste noodzaak, voor hij 

D e „geheimenkrant" schijnt 
een goed reclamemiddel te 

zijn en de zevende SUS-actie 
heeft er een goed gebruik van ge-
maakt. Men kon „voor het goede 
doel" aan deze radio- en televisie-
actie meedoen door het kopen van 
een serie loten. De „geheimen-
krant, die huis aan huis bezorgd 
is, stimuleert dat meedoen, en on-
getwijfeld zullen de driehonderd-
duizend gulden aan prijzen en het 
gevoel er een goed werk mee te 
doen, er velen toe gebracht heb-
ben ook dit keer weer geld te of-
feren. Wat dat „goede doel" wel 
was, hebben wij namelijk slechts 
met de grootste moeite in de „ge-
heimenkrant' kunnen vinden, er-
gens in een vergeten hoekje met 
„technische aanduidingen" die de 
wet vermoedelijk voor een loterij 
eist. Welnu, daar staat dan, dat 
„de baten zullen worden aange-
wend ter leniging van de geeste-
lijke en stoffelijke noden van de 
katholieke volksgemeenschap in 
Nederland (Stichting Katholieke 
Noden)." Het is weer het beken-
de varen onder valse vlag, dat wij 
in zoveel advertenties tegenkomen 
van loterijen die blijkens de heel 
kleine lettertjes onderaan bestemd 
zijn voor de bouw van een nieu-
we parochiekerk ergens in het zui-
den van het land. Reden temeer, 
om maar weer eens met nadruk 
onze lezers te wijzen op het be-
lang van die kleine lettertjes. 

Blijkbaar kan men daar niet 
onder uit, want wij kunnen ons 
niet aan de indruk onttrekken dat 
men ze graag zou weglaten. In 
principe zouden wij er niet zo bij-
zonder veel bezwaar tegen heb-
ben eens een paar kwartjes te of-
feren voor goed werk van „een 
ander zuiltje", maar wie de reac-
tie van onze katholieke landgeno-
ten wel eens heeft meegemaakt 
als hij met de collectebus van 
Humanitas rammelde, begint daar 
toch wel anders over te denken. 

T ot onze grote verbazing von- 
den wij op de achterpagina 

van de hierboven gesignaleerde 
„geheimenkrant" de mededeling: 
„De V.P.R.O heeft aan deze ak-
tie bijzondere radio-steun toege-
zegd", uiteraard niet met kleine, 
maar met zeer opvallende letters. 
De verklaring hiervoor vonden 
wij in het programmablad van 
de V.P.R.O., „Vrije Geluiden": 
,, • • .  Bij nadere informatie ter be-
voegder plaatse en bij nadere be-
schouwing bleek, dat wij hier met 
een „advertentie" te maken had-
den ten behoeve van een andere, 
eveneens met medewerking van de 
heer Berger te voeren actie voor 

• de Nederlandse Blinden-biblio-
theek, geen Rooms Katholieke 
maar een algemene instelling, 
voor welke actie inderdaad de 
V.P.R.O. zijn bescheiden radio-
medewerking reeds geruime tijd 
geleden had toegezegd. Deze in-
stelling had uit erkentelijkheid 
daarvoor, volkomen te goeder 
trouw, van het V.P.R.O.-aandeel 
in deze actie gewag gemaakt.  

Nederlandse volk. Omdat de hu-
manist dezelfde burgerplichten 
heeft ten aanzien van de vervul-
ling van de militaire dienst, heeft 
hij daarbij ook dezelfde burger-
rechten. Politiek nationaal bezien 
hebben alle burgers dezelfde 
plichten, maar ook dezelfde rech-
ten: 66k ten aanzien van de mili-
taire tehuizen!" 
Woorden die wij graag aan onze 
minister Visser voorleggen, en 
waaruit blijkt dat de christelijk-
historische leden van de Ridder-
kerkse raad blijkbaar beter ge-
oriënteerd zijn dan de liberale ex-
cellentie. Bovendien menen wij 
een pluim op de hoed te mogen 
steken van de redactie van het 
blad waaraan wij het bovenstaan-
de ontlenen. Zij heeft de verschil-
lende standpunten (ook die van de 
P.v.d.A., die wij weglaten omdat 
de argumenten onze lezers bekend 
mogen worden verondersteld) op 
objectieve wijze weergegeven. 
Hoogstens het (volgens de nieuwe 
spellingregels overigens onjuist) 
gebruik van hoofdletters kan ons 
doen vermoeden aan welke kant 
de redactie zelf staat. 

D e Chemische Pharmaceu- 
tische Industrie Jacoba Maria 

Wortelboer te Oudepekela vond 
het nodig ons een circulaire te 
doen toekomen betreffende de 
door haar in de handel gebrachte 
„druppels en zetpillen tegen jeu-
kende en pijnlijke aambeien". En-
kele van de naar haar zeggen vele 
dankbetuigingen zijn aan de ach-
terkant van dat geschrift afge-
drukt, waarvan wij die van me-
vrouw E. W. te Hollandsche Ra-
ding graag zonder commentaar 
overnemen: 

M. H., Mag oude Dame U dan-
ken voor de hulp door Uwe „Bi- 
1 	x" aambeiendruppels mij be- 

stelt voor alles het burgerrecht wezen. De hardnekkigheid van 
van elke militair om na de dienst- mijn aambeien — een jarenlange 
tijd te kunnen verblijven in de lijdensgeschiedenis. Na het ge-
geestelijke sfeer die hij thuis bruik van „Bihamex" heb ik zo'n 
vindt. Dat de Rooms-Katholieke opluchting, zulk een verruiming. 
zowel als de Protestants georiën- 	Ik heb altijd een flesje hier staan teerde militair dit recht wel heeft 	voor het geval er weer iets in maar de humanist niet, wenst de aantocht is. 
C.H.-fractie niet te aanvaarden. 	Aan God de eer, U de dank en Vooral de gezamenlijke kraclits- mij de genezing." 

In liet bittere voorjaar, de aconiet, 
Het winterkind, dat geen sneeuw of ijs vreest, 
Met groene bladeren en gele bloemen, 
Is de kleine eersteling. 

Onverschillig voor dood, daar haar plicht is te bloeien, 
Spoedig vergaan, en steeds wederkerend, 
Leeft zij voort op het graf van mijn liefste, 
In liet bitter voorjaar. 

Profeten niet, en geen sterfelijke mensen 
Vermogen meer van de wereld te weten, 
Meer dan der bloemen steeds wederkeren 
Op het graf van mijn liefste. 

Uit „Winter-aconiet" van J. W. F. Werumeus Buning (Em. Querido, Amsterdam) 
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Een stad en een jaar wereld in foto's 
Er is wel geen stad in West-Europa zo vaak 
voor de lenzen der fotografen geweest als Rot-
terdam dat na de ramp van het bombardement 
in 1940 zo snel en krachtig zijn weg vond naar 
een imposant herstel. Aan de reeks platenboe-
ken die aan het werk van al die fotografen 
zijn ontstaan dankte, is in het afgelopen najaar 
een nieuw toegevoegd. 

In Rotterdam, dynamische stad bracht uit-
geverij Contact 238 foto's van Cas Oorthuys 
bijeen waarin het karakter van dit onstuimige 
Rotterdam, zijn machtige rivier en zijn grootse 
havencomplexen gestalte heeft gekregen. Daar-
toe kunnen foto's van kranen en bruggen, van 
hoge woongebouwen, schepen en monumenten 
niet volstaan. Cas Oorthuys zocht en vond de 
stuwende en scheppende kracht achter dit alles: 
de mens. Niet alleen de werkende, maar ook de 
rustende, de slenterende, de zich ontspannende 
mens. Zo ontstond, mede dank zij de luchtig be-
schrijvende, beeldende tekst van J. W. de Boer 
en de royale uitvoering, een prachtig boek 
waarvan niet alleen Rotterdammers zullen ge-
nieten. 

De wereld nu 
Een jaar is snel voorbij, snel vergeten ook. Zo 
opwindend kunnen de gebeurtenissen op het 
wereldtoneel niet geweest zijn of we zetten ze 
bij in ons geheugenarchief zonder het gedach-
testeuntje van een jaartal, een datum. Daarmee 
zijn ze dan afgeboekt, verhuisd naar de vage 
verzamelpost „verleden tijd". 

Weet u nog wat ons allemaal in opwinding 
heeft gebracht, zo tussen oktober 1958 en ok-
tober 1959? 0 jawel, Frankrijk sprak zich uit 
voor de Vijfde Republiek. Makarios kwam terug 
op Cyprus, Nixon ging naar Moskou en 
Chroesjtsjow naar Amerika en de Russen wier-
pen de instrumentencapsule van de Loenik II 

op de maan. Maar er gebeurde veel meer waar 
we de adem even bij hebben ingehouden. Hoe-
veel, dat leert De wereld nu, foto's en feiten 

'58-'59, uitgegeven door Scheltens en Giltay, 
een goed uitgevoerd en nuttig boek, dat het 
eerste bedoelt te zijn van een hele reeks jaar- 

boeken. 	
D.-z. 

(Slot van pag. 1) 
krijgen van de meerderjarigheid Indonesiër blij-
ven. Een Nederlandse vrouw van een overleden 
Indonesische man. Ja, een Chinees, een zoge-
naamde uitheemse Nederlandse onderdaan —
niet Nederlander, die in elk opzicht een Ne-
derlandse opvoeding heeft genoten. 

Al deze mensen verkeren op het ogenblik in 
grote moeilijkheden, omdat de Indonesiërs in de 
Praktijk blijven weigeren hen te accepteren met 

alle trieste gevolgen van dien. Voor hen 
moet 

een oplossing gevonden worden. Overkomst naar 
Nederland is te gemakkelijker te regelen nu in-
middels gebleken is — mede dank zij de hoog-
conjunctuur maar in tegenstelling tot sommiger 
aanvankelijke verwachtingen —, dat ons land 
de tienduizenden uit Indonesië de afgelopen ja-
ren goed heeft kunnen opvangen en dat de 
meesten zich op verheugende wijze in onze 
maatschappij hebben weten aan te passen. 

Indonesië wil met wortel en tak alles wat 
maar enigszins Nederlands georiënteerd is uit 
de samenleving rukken. Men kan dit meer of 
minder betreuren; zonder twijfel schep t het voor 
de betrokkenen een diepaangrijpend menselijk 
probleem. Voor ons als humanisten bestaat er 
geen twijfel aan welke kant wij staan. Zuiver 
menselijke overwegingen leiden tot de conclusie, 
dat alle kennelijk buiten hun schuld in moei-
lijkheden verkerende spijtoptanten en maat-
schappelijke Nederlanders, die dit wensen, naar 
Nederland moeten kunnen worden overgebracht. 

En daar is haast bij. De tijd dringt, nu het 
anti-Nederlandse getij in Indonesië nog altijd 
wast. 	

Roethof  

In krantenverslagen is het drama dat zich 8 no-
vember in Deurne afspeelde uit de doeken ge- 
komen, een drama dat ons een barokke kijk 
geeft op de sociologische structuur van een dorp 
op de gevolgen van godsdienststrijd, van sekte- 
vorming, op de moeilijkheden van ontwrichte en 
verwaarloosde jeugd: en dat alles eindigend in 
de roes van drank en machtsvertoon, wraak en 
haat door middel van 't gevaarlijkste wapen dat 
de massamens in handen heeft, de auto. 

De ouders van de jongen in kwestie wagen 
het in het overwegend R.K. dorp met een sekte. 
Een strijd ontbrandt. Ze zijn anders dan de 
anderen, ze zijn daarenboven lid geworden van 
een agressieve sekte, die graag „dwingen wil 
om in te gaan". Het stempel, „anders dan de 
anderen" geldt niet alleen voor de ouders maar 
voor elk lid van het gezin. De jeugd van het 
dorp gaat voorop in de groepsdiscriminatie; de 
jeugd heeft trouwens als regel de meeste bezwa-
ren tegen afzonderlijkheid en apart-zijn. De kin-
deren eisen conformiteit, van haardracht, van 
nagellak, van rok, van fiets, van liefhebberij. 
Zeker ook van kerk. Deze eis zet de jeugd kracht 
bij door boycot, door roddel, door lichamelijk 
en geestelijk „pesten". 

Dat is tot daar aan toe. Maar de ouders 
doen mee. Ze leggen zich er niet bij neer dat 
de één nu eenmaal zus denkt en de ander zo, 
neen, het is een schande dat zo'n gezin in de 
ketterij van de sekte verdwaald is geraakt. Een 
schande voor het dorp. De zoon van de Jehova-
getuigen wordt het zwarte schaap tussen de 
blanke dorpelingen, ook al heeft hij innerlijk 
niet zoveel met de sekte zijner ouders te maken. 
Hij vindt de deuren dicht, geen werk, geen aan-
sluiting bij vrienden, bij meisjes. Hij wordt uit-
gesloten. Tenslotte een diepe teleurstelling in 
zijn familie. 

Wat breekt nu los? Allereerst een alcoholroes, 
een machtig middel om haat en woede, die op-
gekropt in ons verzameld ligt, een uitweg te 
schenken. Verder een auto, die een gevoel van 
macht en kracht geeft en inderdaad een formi-
dabel instrument is in handen, die tot moord 
en zelfmoord in staat zijn. En dan ziet hij op de 
weg drie paartjes lopen, drie meisjes, drie jon-
gens, allemaal afkomstig uit de dorpsgemeen-
schap, die hem jaar in jaar uit gekrenkt, bele-
digd en getreiterd heeft, niet alleen hem, ook 
zijn ouders 	één zwenking naar links en het 
is gebeurd. 

Waarom is dit drama der „gemengde berich-
ten" zo beklemmend? Misschien wel omdat 

De weldoorvoede en solide toekomst die uit de-
ze foto spreekt plaatsen wij uit de premie-aan-
bieding voor onze lezers: „Kinderen kennen 
geen grenzen". 

Er zit een wensgedachte aan vast. 
Niet om met de toename van het aantal abon-

nees op Mens en Wereld de Bank van Schot-
land naar de kroon te steken. Publiciteit op-
geborgen in een kluis betekent hetzelfde als een 
papyrusrol in een grot bij de Dode Zee. 

Wij wensen de basis van ons blad te verstevi-
gen en de berichtgeving uit te breiden. 

Wat doet u met Mens en Wereld nadat u de 
inhoud gelezen hebt? Velen geven het blad door 
aan anderen die beslist met weinig moeite zou-
den zijn te bewegen om óók abonnee te worden. 

Denkt u er nog eens over na hoeveel waar-
devolle artikelen u tot uw beschikking hebt, die 
ook voor anderen betekenis kunnen hebben. 

Die betekenis van onze humanistische pers 
kan toenemen door uw poging om een paar 
abonnees te winnen. En zoals u reeds weet, 
voor twee abonnementen ontvangt u de prach-
tige serie van meer dan honderd foto's „Kin-
deren kennen geen grenzen". 

Tot eind maart kunt u van deze aanbieding 
profiteren, wanneer u tijdig een berichtje zendt 
aan het Centraal Bureau te Utrecht. (redactie) 

Lessep aait een dorpsdraw 
hier op één ogenblik vele drama's samenkwa-
men, elkaar kruisten en elkaar versterkten en 
dat alles in een beneveld brein. Is dit jeugdpro-
blematiek? Misschien ook wel, maar het is toch . 
in de eerste plaats een demonstratie van de be-
tekenis van geloofsdiscriminatie in een dorps- 
gemeenschap. Dat is althans één les, die we er 
uit kunnen trekken. Voorts wie als ouders een 
eigen weg gaan, lopen in dit ons vriendelijke 
landje, de kans dat hun kinderen de dupe wor-
den en niemand weet van te voren, of de kinde-
ren de isolatie en het plagen zullen kunnen ver-
dragen. 

Men leest tegenwoordig dagelijks dat een geloof 
en een levensbeschouwing onmisbaar zijn als 
inspirerende bronnen voor al het goede dat, ons 
leven kent, maar men vergeet al te veel dat ook 
in onze tijd geloof en levensbeschouwing bron 
van misère en haat kunnen zijn. Geestelijke 
volksgezondheid beschouwen wij als een kost-
baar goed, waarvoor gestreden moet worden, 
maar laten wij wel bedenken dat ook in onze 
tijd, ook in ons land geloof en levensbeschou-
wing de bron van verwaarlozing, van haat, van 
wraak, van liefdeloosheid kunnen zijn. Wie wa-
ren de schuldigen in dit drama? 

De R.K. dorpsgemeenschap, die de ketters 
uitstootte? De sekte der Jehova-getuigen, die 
brave katholieken van de rechte weg afbracht? 
De ouders, die geen rekening hielden met de 
draagkracht van hun kinderen bij de keus van 
een eigenzinnig en opstandig geloof? De alco-
hol, die een ontremming van onbewuste haat 
en wraak bewerkstelligde? 

Of, de auto, die als een al te makkelijk be-
reikbaar instrument, zo vlot een moordwerktuig 
kan worden? 	 V. S. 

Taal van het materiaal 

Het is elk jaar weer een vreugde de kalender te 
ontvangen die de Grafische Kunstinrichting 
„De Reproductiecompagnie" N.V. haar rela-
ties toezendt. Dit jaar (de looptijd bestrijkt de 
periode van 1 februari tot 31 januari) kreeg 
zij het motto mee „Taal van het materiaal" en 
de reproducties die de bladen sieren, vormen sa-
men een staalkaart van de geaardheid naar ma-
terie en techniek waarvan beeldende kunste-
naars zich in hun vormentaal bedienen. De 
keuze is voortreffelijk, de technisèhe uitvoering 
boven alle lof verheven. Op de omslag geeft 
Eldert Willems een heldere beschouwing over 
het werk der twaalf kunstenaars die aan deze 
kalender meewerkten. 	 D.-z. 
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Lessep aait een dorpsdrama Een stad en een jaar wereld in foto's 

Er is wel geen stad in West-Europa zo vaak 
voor de lenzen der fotografen geweest als Rot-
terdam dat na de ramp van het bombardement 
in 1940 zo snel en krachtig zijn weg vond naar 
een imposant herstel. Aan de reeks platenboe-
ken die aan het werk van al die fotografen 
zijn ontstaan dankte, is in het afgelopen najaar 
een nieuw toegevoegd. 

In Rotterdam, dynamische stad bracht uit-
geverij Contact 238 foto's van Cas Oorthuys 
bijeen waarin het karakter van dit onstuimige 
Rotterdam, zijn machtige rivier en zijn grootse 
havencomplexen gestalte heeft gekregen. Daar-
toe kunnen foto's van kranen en bruggen, van 
hoge woongebouwen, schepen en monumenten 
niet volstaan. Cas Oorthuys zocht en vond de 
stuwende en scheppende kracht achter dit alles: 
de mens. Niet alleen de werkende, maar ook de 
rustende, de slenterende, de zich ontspannende 
mens. Zo ontstond, mede dank zij de luchtig be-
schrijvende, beeldende tekst van J. W. de Boer 
en de royale uitvoering, een prachtig boek 
waarvan niet alleen Rotterdammers zullen ge-
nieten. 

De wereld nu 
Een jaar is snel voorbij, snel vergeten ook. Zo 
opwindend kunnen de gebeurtenissen op het 
wereldtoneel niet geweest zijn of we zetten ze 
bij in ons geheugenarchief zonder het gedach-
testeuntje van een jaartal, een datum. Daarmee 
zijn ze dan afgeboekt, verhuisd naar de vage 
verzamelpost „verleden tijd". 

Weet u nog wat ons allemaal in opwinding 
heeft gebracht, zo tussen oktober 1958 en ok-
tober 1959? 0 jawel, Frankrijk sprak zich uit 
voor de Vijfde Republiek. Makarios kwam terug 
op Cyprus, Nixon ging naar Moskou en 
Chroesjtsjow naar Amerika en de Russen wier-
pen de instrumentencapsule van de meernovaL 

OP de maan. Maar er gebeurde veel 	ar 

we de adem even bij hebben ingehouden. Hoe-
veel, dat leert De wereld nu, foto's en feiten 
'58-'59, uitgegeven door Scheltens en Giltay, 
een goed uitgevoerd en nuttig boek, dat het 
eerste bedoelt te zijn van een hele reeks jaar- 
boeken. 	

D.-z. 

(Slot van pag. 1) 
krijgen van de meerderjarigheid Indonesiër blij-
ven. Een  Nederlandse vrouw van een overleden 
Indonesische man. Ja, een Chinees, een zoge-
naamde uitheemse Nederlandse onderdaan — 
niet Nederlander, die in elk opzicht een Ne-
derlandse opvoeding heeft genoten. 

Al deze mensen verkeren op het ogenblik in 
grote moeilijkheden, omdat de Indonesiërs in de 
praktijk blijven weigeren hen te accepteren met 
alle trieste gevolgen van dien. Voor hen 

moet 

een oplossing gevonden worden. Overkomst naar 
Nederland is te gemakkelijker te regelen nu in-
middels gebleken is — mede dank zij de hoog-
conjunctuur maar in tegenstelling tot sommiger 
aanvankelijke verwachtingen —, dat ons land 
de tienduizenden uit Indonesië de afgelopen ja-
ren goed heeft kunnen opvangen en dat de 
meesten zich op verheugende wijze in onze 
maatschappij hebben weten aan te passen. 

Indonesië wil met wortel en tak alles wat 
maar enigszins Nederlands georiënteerd is uit 
de samenleving rukken. Men kan dit meer of 
minder betreuren; zonder twijfel schept het voor 
de betrokkenen een diepaangrijpend menselijk 
probleem. Voor ons als humanisten bestaat er 
geen twijfel aan welke kant wij staan. Zuiver 
menselijke overwegingen leiden tot de conclusie, 
dat alle kennelijk buiten hun schuld in moei-
lijkheden verkerende spijtoptanten en maat-
schappelijke Nederlanders, die dit wensen, naar 
Nederland moeten kunnen worden overgebracht. 

En daar is haast bij. De tijd dringt, nu het 
anti-Nederlandse getij in Indonesië nog altijd 
wast. 	

Roethof  

In krantenverslagen is het drama dat zich 8 no-
vember in Deurne afspeelde uit de doeken ge-
komen, een drama dat ons een barokke kijk 
geeft op de sociologische structuur van een dorp 
op de gevolgen van godsdienststrijd, van sekte-
vorming, op de moeilijkheden van ontwrichte en 
verwaarloosde jeugd: en dat alles eindigend in 
de roes van drank en machtsvertoon, wraak en 
haat door middel van 't gevaarlijkste wapen dat 
de massamens in handen heeft, de auto. 

De ouders van de jongen in kwestie wagen 
het in het overwegend R.K. dorp met een sekte. 
Een strijd ontbrandt. Ze zijn anders dan de 
anderen, ze zijn daarenboven lid geworden van 
een agressieve sekte, die graag „dwinken wil 
om in te gaan". Het stempel, „anders dan de 
anderen" geldt niet alleen voor de ouders maar 
voor elk lid van het gezin. De jeugd van het 
dorp gaat voorop in de groepsdiscriminatie; de 
jeugd heeft trouwens als regel de meeste bezwa-
ren tegen afzonderlijkheid en apart-zijn. De kin-
deren eisen conformiteit, van haardracht, van 
nagellak, van rok, van fiets, van liefhebberij. 
Zeker ook van kerk. Deze eis zet de jeugd kracht 
bij door boycot, door roddel, door lichamelijk 
en geestelijk „pesten". 

Dat is tot daar aan toe. Maar de ouders 
doen mee. Ze leggen zich er niet bij neer dat 
de één nu eenmaal zus denkt en de ander zo, 
neen, het is een schande dat zo'n gezin in de 
ketterij van de sekte verdwaald is geraakt. Een 
schande voor het dorp. De zoon van de Jehova-
getuigen wordt het zwarte schaap tussen de 
blanke dorpelingen, ook al heeft hij innerlijk 
niet zoveel met de sekte zijner ouders te maken. 
Hij vindt de deuren dicht, geen werk, geen aan-
sluiting bij vrienden, bij meisjes. Hij wordt uit-
gesloten. Tenslotte een diepe teleurstelling in 
zijn familie. 

Wat breekt nu los? Allereerst een alcoholroes, 
een machtig middel om haat en woede, die op-
gekropt in ons verzameld ligt, een uitweg te 
schenken. Verder een auto, die een gevoel van 
macht en kracht geeft en inderdaad een formi-
dabel instrument is in handen, die tot moord 
en zelfmoord in staat zijn. En dan ziet hij op de 
weg drie paartjes lopen, drie meisjes, drie jon- 
gens, allemaal afkomstig uit de dorpsgemeen-
schap, die hem jaar in jaar uit gekrenkt, bele-
digd en getreiterd heeft, niet alleen hem, 'ook 
zijn ouders ... één zwenking naar links en het 
is gebeurd. 

Waarom is dit drama der „gemengde berich-
ten" zo beklemmend? Misschien wel omdat 

De weldoorvoede en solide toekomst die uit de-
ze foto spreekt plaatsen wij uit de premie-aan-
bieding voor onze lezers: „Kinderen kennen 
geen grenzen". 

Er zit een wensgedachte aan vast. 
Niet om met de toename van het aantal abon-

nees op Mens en Wereld de Bank van Schot-
land naar de kroon te steken. Publiciteit op-
geborgen in een kluis betekent hetzelfde als een 
papyrusrol in een grot bij de Dode Zee. 

Wij wensen de basis van ons blad te verstevi-
gen en de berichtgeving uit te breiden. 

Wat doet u met Mens en Wereld nadat u de 
inhoud gelezen hebt? Velen geven het blad door 
aan anderen die beslist met weinig moeite zou-
den zijn te bewegen om óók abonnee te &orden. 

Denkt u er nog eens over na hoeveel waar-
devolle artikelen u tot uw beschikking hebt, die 
ook voor anderen betekenis kunnen hebben. 

Die betekenis van onze humanistische pers 
kan toenemen door uw poging om een paar 
abonnees te winnen. En zoals u reeds weet, 
voor twee abonnementen ontvangt u de prach-
tige serie van meer dan honderd foto's. „Kin-
deren kennen geen grenzen". 

Tot eind maart kunt u van deze aanbieding 
profiteren, wanneer u tijdig een berichtje zendt 
aan het Centraal Bureau te Utrecht. (redactie)  

hier op één ogenblik vele drama's samenkwa-
men, elkaar kruisten en elkaar versterkten en 
dat alles in een beneveld brein. Is dit jeugdpro- 
blematiek? Misschien ook wel, maar het is toch 
in de eerste plaats een demonstratie van de be- 
tekenis van geloofsdiscriminatie in een dorps- 
gemeenschap. Dat is althans.één les, die we er 
uit kunnen trekken. Voorts wie als ouders een 
eigen weg gaan, lopen in dit ons vriendelijke 
landje, de kans dat hun kinderen de dupe wor-
den en niemand weet van te voren, of de kinde-
ren de isolatie en het plagen zullen kunnen ver-
dragen. 

Men leest tegenwoordig dagelijks dat een geloof 
en een levensbeschouwing onmisbaar zijn als 
inspirerende bronnen voor al het goede dat ons 
leven kent, maar men vergeet al te veel dat ook 
in onze tijd geloof en levensbeschouwing bron 
van misère en haat kunnen zijn. Geestelijke 
volksgezondheid beschouwen wij als een kost- -
baar goed, waarvoor gestreden moet worden, 
maar laten wij wel bedenken dat ook in onze 
tijd, ook in ons land geloof en levensbeschou-
wing de bron van verwaarlozing, van haat, van 
wraak, van liefdeloosheid kunnen zijn. Wie wa-
ren de schuldigen in dit drama? 

De R.K. dorpsgemeenschap, die de ketters 
uitstootte? De sekte der Jehova-getuigen, die 
brave katholieken van de rechte weg afbracht? 
De ouders, die geen rekening hielden met de 
draagkracht van hun kinderen bij de keus van 
een eigenzinnig en opstandig geloof? De alco-
hol, die een ontremming van onbewuste haat 
en wraak bewerkstelligde? 

Of, de auto, die als een al te makkelijk be-
reikbaar instrument, zo vlot een moordwerktuig 
kan worden? 	 V. S. 

Taal van het materiaal 

Het is elk jaar weer een vreugde de kalender te 
ontvangen die de Grafische Kunstinrichting 
„De Reproductiecompagnie" N.V. haar rela-
ties toezendt. Dit jaar (de looptijd bestrijkt de 
periode van 1 februari tot 31 januari) kreeg 
zij het motto mee „Taal van het materiaal" en 
de reproducties die de bladen sieren, vormen sa-
men een staalkaart van de geaardheid naar ma-
terie en techniek Waarvan beeldende kunste-
naars zich in hun vormentaal bedienen. De 
keuze is voortreffelijk, de technisèhe uitvoering 
boven alle lof verheven. Op de omslag geeft 
Eldert Willems een heldere beschouwing over 
het werk der twaalf kunstenaars die aan deze 
kalender meewerkten. 	 D.-z. 
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Veranderde menselijke uantliijw,Angen? 
meer in de belangstelling dan de zorg voor het 
juiste klimaat. 

Het scheppen van het klimaat waarin de 
werkende mens tot zelfontplooiing en zelfont-
wikkeling kan komen eist een bereidheid tot het 
mede laten dragen van verantwoordelijkheid 
door hen die daartoe enigermate in staat zijn. 
Wanneer deze bereidheid aanwezig is, zal men 
ervaren, dat in het toezichthoudende zowel als 
bij het uitvoerende personeel een grote mate van 
verantwoordelijkheidsbesef leeft. 

Onze systemen van beloning belemmeren te 
vaak het dragen van de mede-verantwoordelijk-
heid. 

Aanwezigheids- en tariefbeloningen werken 
hierop vaak remmend, omdat deze systemen 
niet de behoefte scheppen aan mede-denken en 
mee-organiseren. 

Nieuwe vormen, zoals produktiviteitstoereke-
ning, etc. kunnen, mits goed toegepast, deze me-
de-verantwoordelijkheid in sterke mate bevor-
deren. De overheid zal bij haar loonpolitiek ook 
moeten uitzien naar nieuwe vormen en ge-
dachten wil zij een positieve bijdrage vormen 
voor het scheppen van een bedrijfsklimaat, 
dat gericht kan zijn op de zelf-vorming van de 
mens. 

Het winstoogmerk dat de ondernemingsvorm 
kenmerkt gaat te vaak uit van de gedachte dat 
een doelmatige organisatie aanwezig is als er 
een hoge produktie is bij een gering personeels-
verloop, lage verzuimcijfers en weinig klachten. 
Wie in de ondernemingswereld geen vreemde 
is, weet dat het winstdoel ook bereikbaar is 
met lusteloze en onverschillige personeelsleden, 
die volkomen vervreemd van de leiding zijn. 

1 

In het probleem van de menselijke verhoudingen 
speelt de communicatie van boven naar beneden 
en omgekeerd een belangrijke rol. Onder com-
municatie verstaan wij dan het doorgeven van 
mondelinge en schriftelijke berichten. Schrif-
telijk in de vorm van mededelingen, circulaires, 
personeelsbladen etc. Een teveel aan monde-
linge berichten ontaardt spoedig in geruchten. 
Een grote hoeveelheid schriftelijke medede-
lingen wordt niet meer gelezen. Zo leert de er-
varing dat een wekelijks verschijnend perso-
neelsorgaan niet gelezen wordt en de inhoud 
niet op een verantwoord peil is te houden. 

Het maximum dat bereikt kan worden is niet 
altijd het ideale. Een overdreven zorg voor 
communicatie bergt het gevaar in zich, dat 
daardoor of alle kanalen verstopt geraken, of 
men vergeet zelf mee te luisteren dan wel dat 
men inlichtingen doorgeeft die de personeels- 
leden verbijsteren of een afwerende houding 
doen aannemen. Een beleid dat gericht is op het 
bevorderen van vertrouwen in de onderlin-
ge verhoudingen kan en zal behoefte hebben 
aan passende stilte. In plaats van te streven naar 
maximale communicatie zou ik de voorkeur 
geven aan die communicatie welke gericht is op 
het/ noodzakelijke en begrijpbare. 

In zeer veel gevallen wordt nu aandacht ge-
schonken aan de vorming van het leidinggeven-
de personeel. De onderwerpen van behandeling 
zijn dan vaak, omgaan met mensen, werkme-
thodeverbetering enz. De bedoeling is, dat het 
leidinggevende personeel het uitvoerende per-
soneel ook zal gaan vormen. 

Het uitgangspunt dat de hogere leiding in 
staat is de ondergeschikten te vormen tot grotere 
bekwaamheid in persoonlijk optreden en het 
goed onderkennen van bepaalde situaties, lijkt 
mij niet houdbaar. Wat er op dit terrein aan 
vorming wordt gebracht is te vaak een vorming 
die uitgedacht is maar daarom nog niet is te rea-
liseren. Met vergeet hierbij m.i. dat niemand 
een ander kan vormen. Dit kan men alleen zich-
zelf, en ook dan nog maar tot op zekere hoogte. 

Bedrijfsklimaat 

De verantwoordelijkheid van de leidinggeven-
de figuren in een onderneming beweegt zich 
niet op het vlak van de vorming van de mede-
mens. Zij beweegt zich wel op het vlak van het 
scheppen van een bedrijfsklimaat waardoor de 
mens tot zelfontwikkeling, zelfontplooiing en dus 
tot zelf-vorming kan komen. Jammer genoeg 
staat in vele gevallen de zorg voor de vorming 

Wanneer ik hier het woord menselijke verhou-
dingen neerschrijf, bedoel ik daarmede de men-
selijke verhoudingen binnen de onderneming. 
Deze beperking maak ik niet omdat het pro-
bleem van de menselijke verhoudingen alleen 
maar een ondernemingsprobleem zou zijn. In-
tegendeel, het begrip „menselijke verhoudin-
gen" is ook een probleem buiten de onderne-
ming. 

Wanneer dit begrip nu alleen geplaatst wordt 
in het ondernemingsverband vindt dit zijn oor-
zaak in het feit, dat het begrip „menselijke 
verhoudingen" in de discussie bijna steeds ver-
bonden is geweest aan de menselijke relaties 
binnen een onderneming. 

Ik ben geneigd de stelling te verdedigen dat 
deze verhoudingen buiten de onderneming te 
weinig aandacht hebben gekregen in verhouding 
tot de aandacht die er aan besteed is binnen de 
onderneming. Maar dat is een andere kwestie. 

Het probleem van de menselijke verhoudin-
gen binnen een onderneming is eigenlijk pas 
goed tot de aandacht van de ondernemerswe-
reld doorgedrongen na het beroemd gewor-
den Hawthome-onderzoek, dat plaats vond tus-
sen de jaren 1924-1936. 

Kort samengevat kunnen we de conclusies 
van dit onderzoek aangeven met de aanduiding, 
dat de prestaties van een mens sterker beïnvloed 
worden door de aandacht welke de leiding-
gevende figuren voor de mens opbrengen dan 
door de werkomstandigheden. (verlichting, ver-
warming, outillage etc.) 

Een personeelsbeleid, in een onderneming, 
dat gericht is op het recht doen wedervaren 
aan goede menselijke verhoudingen in de bete-
kenis die er aan werd en wordt gehecht, heeft 
in zijn grondbeginselen, zoals die in de loop der 
jaren zijn gegroeid, iets onwezenlijks en past 
zich niet aan bij de menselijke natuur. De in-
druk bestaat dat in bepaalde opzichten de nei-
ging aanwezig is de gevolgde lijn om te buigen 
en daardoor een andere inhoud te geven aan 
het begrip menselijke verhoudingen. 

Meer geconcretiseerd zou ik willen stellen, 
dat een beleid dat van de mensen verlangt 
steeds opgeruimd en vriendelijk te zijn niet over-
eenstemt met de realiteit. Het is niet waar, dat 
de mensen elkaar graag mogen en het is volko-
men irreëel dit te eisen. Het belang van de per-
soon is er m.i. niet mee gediend hem een der-
gelijke houding op te dringen. 

Eerlijker beleid 
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dat men zich zo met de onderneming identifi-
ceert dat men zich daarvan niet kan losmaken. 
Vindt deze identificatie wel plaats dan zal er 
geen plaats meer zijn voor wezenlijke ontspan-.  
ning en nog minder voor belangstelling voor 
andere problemen dan die van de onderneming. 

Het gevaar dat dan dreigt is dat men de wer-
kelijkheid niet meer als zodanig ziet. Er zal dan 
een vlucht in de organisatie (onderneming) 
plaatsvinden, om de werkelijke invloed van zich-
zelf op de organisatie en omgekeerd niet behoe-
ven te zien. 

Aan deze ongezonde situatie voor mens en 
onderneming kan ontkomen worden wanneer 
het beleid er op gericht is, dat men zich wel aan 
zijn werk geeft zonder zichzelf op te geven. In 
dit verband zij opgemerkt dat ik geen bewonde- 
ring heb voor personeelsverenigingen, die de 
ontspanning zoeken in de bedrijfssfeer. Hierdoor 
wordt het contact met de buitenwereld afge- 
remd en groeit de mens te vast in zijn werksitua, 
tie. 

Communicatie  

Menselijk contact 

De totale gezondheid van de organisatie eist 
naast een goede organisatorische opzetook  
dat de personeelsleden met lust en ambitie hun 
werk verrichten. Ook hierin speelt het be-
drijfsklimaat een grote rol. Vreugde in het 
werk bereikt men zeker niet wanneer er zo-
veel respect voor de hiërarchische lijnen is, dat 
de hogere leiding onbereikbaar is. Wanneer 
de hogere leiding makkelijk bereikbaar is, des-
noods buiten de hiërarchische lijnen om, zal dit 
het bedrijfsklimaat in gunstige zin beïnvloeden. 
Immers, het toezichthoudende en uitvoerende 
personeel zal in deze situatie beleven dat men 
als mens en niet alleen als administratienummer 
wordt erkend. 

Ervaringen leren dat deze gemakkelijke be-
nadering van de hogere leiding sporadisch tot 
misbruik aanleiding geeft. Het spreekt vanzelf 
dat dit ook zeer bepaalde eisen stelt aan de ho-
gere leiding. Vooral ten aanzien van het be-
palen van het juiste gedragspatroon. Autocrati-
sche en zelfs ook democratische leiderstypen 
dienen te worden vervangen door personen 
waarvan men kan zeggen: dit is de doelmatige 
leider. Dit doelmatig leiderschap beschikt over 
een aantal gedragspatronen die elk op zich 
bruikbaar zijn in de steeds wisselende en spe-
cifieke situaties. Ook de leider zal zich moeten 
realiseren dat het geen zin heeft de mensen te 
beïnvloeden op een wijze waardoor zij zou-
den kunnen afstappen van verworven waarden 
en gedragingen die hen wie weet hoeveel tijd 
hebben gekost om ze te werven. 

Leiding en geleiden zullen moeten proberen 
te aanvaarden dat menselijke wijsheid, begrip 
en verdraagzaamheid slechts in ons zelf kunnen 
groeien, als de omstandigheden daarvoor gunstig 
zijn. 

Het scheppen van die gunstige omstandighe-
den dient plaats te vinden door samenwerking 
en aanvaarding van wederzijdse verantwoorde-
lijkheid tussen allen die bij de onderneming 
betrokken zijn. 

Singer 

Tegenover de mens lijkt het mij eerlijker wan-
neer wij hem de vrijheid verlenen iemand graag 
te mogen of niet te mogen. Het kan alleen maar 
bevrijdend en ontspannend werken wanneer men 
in eerlijke bewoordingen het niet mogen van de 
ander tot uitdrukking kan brengen. Als het op 
verantwoorde wijze gebeurt zal het de prestaties 
verhogen en opgekropte energie vrijmaken. 

Hierbij zal goede leiding noodzakelijk zijn. 
Een andere vraag is of personeelsleden met 

een goed ontwikkeld verantwoordelijkheidsbe-
sef om de tuin geleid kunnen worden met het 
motief van „hun belangrijkheid". In het alge-
meen zullen zij voldoende verantwoordelijk-
heid bezitten om de eisen die een organisatie aan 
hen stelt te kunnen aanvaarden. Wanneer dit zo 
is, dan dient in het beleid geen plaats te zijn voor 
de suggestie dat de persoon het belangrijkste van 
de organisatie is. 

In werkelijkheid is dat ook niet zo. Daarom 
zal het eerlijker zijn het beleid zodanig te ma-
ken dat daaruit blijkt dat de persoon een deel 
is van de totale organisatie. Zijn belangrijkheid 
kan variëren in de verschillende omstandighe-
den. Deze belangrijkheid als deel van de orga-
nisatie mag, vooral t.a.v. de leidinggevende, nim-
mer zo ver gaan, dat de organisatie verlangt 
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Veranderde menselijke uann~dingen? 

meer in de belangstelling dan de zorg voor het 
juiste klimaat. 

Het scheppen van het klimaat waarin de 
werkende mens tot zelfontplooiing en zelfont-
wikkeling kan komen eist een bereidheid tot het 
mede laten dragen van verantwoordelijkheid 
door hen die daartoe enigermate in staat zijn. 
Wanneer deze bereidheid aanwezig is, zal men 
ervaren, dat in het toezichthoudende zowel als 
bij het uitvoerende personeel een grote mate van 
verantwoordelijkheidsbesef leeft. 

Onze systemen van beloning belemmeren te 
vaak het dragen van de mede-verantwoordelijk-
heid. 

Aanwezigheids- en tariefbeloningen werken 
hierop vaak remmend, omdat deze systemen 
niet de behoefte scheppen aan mede-denken en 
mee-organiseren. 

Nieuwe vormen, zoals produktiviteitstoereke-
ning, etc. kunnen, mits goed toegepast, deze me-
de-verantwoordelijkheid in sterke mate bevor-
deren. De overheid zal bij haar loonpolitiek ook 
moeten uitzien naar nieuwe vormen en ge-
dachten wil zij een positieve bijdrage vormen 
voor het scheppen van een bedrijfsklimaat, 
dat gericht kan zijn op de zelf-vorming van de 
mens. 

Het winstoogmerk dat de ondernemingsvorm 
kenmerkt gaat te vaak uit van de gedachte dat 
een doelmatige organisatie aanwezig is als er 
een hoge produktie is bij een gering personeels-
verloop, lage verzuimcijfers en weinig klachten. 
Wie in de ondernemingswereld geen vreemde 
is, weet dat het winstdoel ook bereikbaar is 
met lusteloze en onverschillige personeelsleden, 
die volkomen vervreemd van de leiding zijn. 

In het probleem van de menselijke verhoudingen 
speelt de communicatie van boven naar beneden 
en omgekeerd een belangrijke rol. Onder com-
municatie verstaan wij dan het doorgeven van 
mondelinge en schriftelijke berichten. Schrif-
telijk in de vorm van mededelingen, circulaires, 
personeelsbladen etc. Een teveel aan monde-
linge berichten ontaardt spoedig in geruchten. 
Een grote hoeveelheid schriftelijke medede-
lingen wordt niet meer gelezen. Zo leert de er-
varing dat een wekelijks verschijnend perso-
neelsorgaan niet gelezen wordt en de inhoud 
niet op een verantwoord peil is te houden. 

Het maximum dat bereikt kan worden is niet 
altijd het ideale. Een overdreven zorg voor 
communicatie bergt het gevaar in zich, dat 
daardoor of alle kanalen verstopt geraken, of 
men vergeet zelf mee te luisteren dan wel dat 
men inlichtingen doorgeeft die de personeels- 
leden verbijsteren of een afwerende houding 
doen aannemen. Een beleid dat gericht is op het 
bevorderen van vertrouwen in de onderlin- 
ge verhoudingen kan en zal behoefte hebben 
aan passende stilte. In plaats van te streven naar 
maximale communicatie zou ik de voorkeur 
geven aan die communicatie welke gericht is op 
het/ noodzakelijke en begrijpbare. 

In zeer veel gevallen wordt nu aandacht ge-
schonken aan de vorming van het leidinggeven-
de personeel. De onderwerpen van behandeling 
zijn dan vaak, omgaan met mensen, werkme-
thodeverbetering enz. De bedoeling is, dat het 
leidinggevende personeel het uitvoerende per-
soneel ook zal gaan vormen. 

Het uitgangspunt dat de hogere leiding in 
staat is de ondergeschikten te vormen tot grotere 
bekwaamheid in persoonlijk optreden en het 
goed onderkennen van bepaalde situaties, lijkt 
mij niet houdbaar. Wat er op dit terrein aan 
vorming wordt gebracht is te vaak een vorming 
die uitgedacht is maar daarom nog niet is te rea-
liseren. Met vergeet hierbij m.i. dat niemand 
een ander kan vormen. Dit kan men alleen zich-
zelf, en ook dan nog maar tot op zekere hoogte. 

Wanneer ik hier het woord menselijke verhou-
dingen neerschrijf, bedoel ik daarmede de men-
selijke verhoudingen binnen de onderneming. 
Deze beperking maak ik niet omdat het pro-
bleem van de menselijke verhoudingen alleen 
maar een ondernemingsprobleem zou zijn. In-
tegendeel, het begrip „menselijke verhoudin-
gen" is ook een probleem buiten de onderne-
ming. 

Wanneer dit begrip nu alleen geplaatst wordt 
in het ondernemingsverband vindt dit zijn oor-
zaak in het feit, dat het begrip „menselijke 
verhoudingen" in de discussie bijna steeds ver-
bonden is geweest aan de menselijke relaties, 
binnen een onderneming. 

Ik ben geneigd de stelling te verdedigen dat 
deze verhoudingen buiten de onderneming te 
weinig aandacht hebben gekregen in verhouding 
tot de aandacht die er aan besteed is binnen de 
onderneming. Maar dat is een andere kwestie. 

Het probleem van de menselijke verhoudin-
gen binnen een onderneming is eigenlijk pas 
goed tot de aandacht van de ondernemerswe-
reld doorgedrongen na het beroemd gewor-
den Hawthome-onderzoek, dat plaats vond tus-
sen de jaren 1924-1936. 

Kort samengevat kunnen we de conclusies 
van dit onderzoek aangeven met de aanduiding, 
dat de prestaties van een mens sterker beïnvloed 
worden door de aandacht welke de leiding-
gevende figuren voor de mens opbrengen dan 
door de werkomstandigheden. (verlichting, ver-
warming, outillage etc.) 

Een personeelsbeleid, in een onderneming, 
dat gericht is op het recht doen wedervaren 
aan goede menselijke verhoudingen in de bete-
kenis die er aan werd en wordt gehecht, heeft 
in zijn grondbeginselen, zoals die in de loop der 
jaren zijn gegroeid, iets onwezenlijks en past 
zich niet aan bij de menselijke natuur. De in-
druk bestaat dat in bepaalde opzichten de nei-
ging aanwezig is de gevolgde lijn om te buigen 
en daardoor een andere inhoud te geven aan 
het begrip menselijke verhoudingen. 

Meer geconcretiseerd zou ik willen stellen, 
dat een beleid dat van de mensen verlangt 
steeds opgeruimd en vriendelijk te zijn niet over-
eenstemt met de realiteit. Het is niet waar, dat 
de mensen elkaar graag mogen en het is volko-
men irreëel dit te eisen. Het belang van de per-
soon is er m.i. niet mee gediend hem een der-
gelijke houding op te dringen. 

Eerlijker beleid 
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dat men zich zo met de onderneming identifi-
ceert dat men zich daarvan niet kan losmaken. 
Vindt deze identificatie wel plaats dan zal er 
geen plaats meer zijn voor wezenlijke ontspan-.  
ning en nog minder voor belangstelling voor 
andere problemen dan die van de onderneming. 

Het gevaar dat dan dreigt is dat men de wer-
kelijkheid niet meer als zodanig ziet. Er zal dan 
een vlucht in de organisatie (onderneming) 
plaatsvinden, om de werkelijke invloed van zich-
zelf op de organisatie en omgekeerd niet behoe-
ven te zien. 

Aan deze ongezonde situatie voor mens en 
onderneming kan ontkomen worden wanneer 
het beleid er op gericht is, dat men zich wel aan 
zijn werk geeft zonder zichzelf op te geven. In 
dit verband zij opgemerkt dat ik geen bewonde-
ring heb voor personeelsverenigingen, die de 
ontspanning zoeken in de bedrijfssfeer. Hierdoor 
wordt het contact met de buitenwereld afge-
remd en groeit de mens te vast in zijn werksituar 
tie. 

Communicatie  

Menselijk contact 

De totale gezondheid van de organisatie eist 
naast een goede organisatorische opzet ook 
dat de personeelsleden met lust en ambitie hun 
werk verrichten. Ook hierin speelt het be-
drijfsklimaat een grote rol. Vreugde in het 
werk bereikt men zeker niet wanneer er zo-
veel respect voor de hiërarchische lijnen is, dat 
de hogere leiding onbereikbaar is. Wanneer 
de hogere leiding makkelijk bereikbaar is, des-
noods buiten de hiërarchische lijnen om, zal dit 
het bedrijfsklimaat in gunstige zin beïnvloeden. 
Immers, het toezichthoudende en uitvoerende 
personeel zal in deze situatie beleven dat men 
als mens en niet alleen als administratienummer 
wordt erkend. 

Ervaringen leren dat deze gemakkelijke be-
nadering van de hogere leiding sporadisch tot 
misbruik aanleiding geeft. Het spreekt vanzelf 
dat dit ook zeer bepaalde eisen stelt aan de ho-
gere leiding. Vooral ten aanzien van het be-
palen van het juiste gedragspatroon. Autocrati-
sche en zelfs ook democratische leiderstypen 
dienen te worden vervangen door personen 
waarvan men kan zeggen: dit is de doelmatige 
leider. Dit doelmatig leiderschap beschikt over 
een aantal gedragspatronen' die elk op zich 
bruikbaar zijn in de steeds wisselende en spe-
cifieke situaties. Ook de leider zal zich moeten 
realiseren dat het geen zin heeft de mensen te 
beïnvloeden op een wijze waardoor zij zou-
den kunnen afstappen van verworven waarden 
en gedragingen die hen wie weet hoeveel tijd 
hebben gekost om ze te werven. 

Leiding en geleiden zullen moeten proberen 
te aanvaarden dat menselijke wijsheid, begrip 
en verdraagzaamheid slechts in ons zelf kunnen 
groeien, als de omstandigheden daarvoor gunstig 
zijn. 

Het scheppen van die gunstige omstandighe-
den dient plaats te vinden door samenwerking 
en aanvaarding van wederzijdse verantwoorde- 
lijkheid tussen allen die bij de onderneming 
betrokken zijn. 

K. Singer 

Bedrijfsklimaat 

De verantwoordelijkheid van de leidinggeven-
de figuren in een onderneming beweegt zich 
niet op het vlak van de vorming van de mede-
mens. Zij beweegt zich wel op het vlak van het 
scheppen van een bedrijfsklimaat waardoor de 
mens tot zelfontwikkeling, zelfontplooiing en dus 
tot zelf-vorming kan komen. Jammer genoeg 
staat in vele gevallen de zorg voor de vorming 

Tegenover de mens lijkt het mij eerlijker wan-
neer wij hem de vrijheid verlenen iemand graag 
te mogen of niet te mogen. Het kan alleen maar 
bevrijdend en ontspannend Werken wanneer men 
in eerlijke bewoordingen het niet mogen van de 
ander tot uitdrukking kan brengen. Als het op 
verantwoorde wijze gebeurt zal het de prestaties 
verhogen en opgekropte energie vrijmaken. 

Hierbij zal goede leiding noodzakelijk zijn. 
Een andere vraag is of personeelsleden met 

een goed ontwikkeld verantwoordelijkheidsbe-
sef om de tuin geleid kunnen worden met het 
motief van „hun belangrijkheid". In het alge-
meen zullen zij voldoende verantwoordelijk-
heid bezitten om de eisen die een organisatie aan 
hen stelt te kunnen aanvaarden. Wanneer dit zo 
is, dan dient in het beleid geen plaats te zijn voor 
de suggestie dat de persoon het belangrijkste van 
de organisatie is. 

In werkelijkheid is dat ook niet zo. Daarom 
zal het eerlijker zijn het beleid zodanig te ma-
ken dat daaruit blijkt dat de persoon een deel 
is van de totale organisatie. Zijn belangrijkheid 
kan variëren in de verschillende omstandighe-
den. Deze belangrijkheid als deel van de orga-
nisatie mag, vooral t.a.v. de leidinggevende, nim-
mer zo ver gaan, dat de organisatie verlangt 
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Ina van Faassen en Donald Jones in 
,,'n Hete zomeravond" 

Ornnájacni E®HccIar c,;ypc)n 

Deze toneelpraatjes een tijdlang onderbre-
ken — om wat voor goede redenen dan ook 
— blijkt ook al weer bezwaarlijk: veel van 
wat ik bespreken wil, is als dit nummer 
verschijnt, al niet meer te zien, en van andere 
stukken staan nog maar enkele voorstellingen 
op stapel. Laat ik om toch ook iets te bie- 
den in het genre van „Gaat dat zien!" al vast 
twee voorstellingen aanprijzen, die nog moe- 
ten komen. De grote Peter Sjarof zal bij het 
Rotterdams Toneel „De Meeuw" regisseren, 
en bij de Haagse Comedie opnieuw „De Ker-
sentuin". Sjarof heeft ons al eerder met zijn 
prachtig doorwerkte voorstellingen van 
Tsjechow geboeid en ontroerd — men denke 
aan „De drie zusters" bij de Nederlandse Co-
medie en „De Kersentuin" bij de Haagse Co-
medie (in 1952) — en ook nu mogen wij ons 
bij voorbaat verheugen op iets, dat zonder 
twijfel „een klasse apart" zal zijn! 

Tot het verleden behoren helaas al weer 
de door het Rotterdams Toneel gegeven ver-
toningen van Schillers Don Carlos. De on-
danks vrij forse coupures toch nog volle vier 
uur durende voorstelling heb ik — en getuige 
de volkomen stil gespeelde zaal mag ik zeggen: 
heeft althans die avond het hele publiek — van 
het begin tot het eind met onverslapte aandacht 
gevolgd. En ik begrijp dan ook dat deel van de 
vaderlandse critici niet, dat noch voor Schillers 
tragedie noch voor Guttmanns regie veel waar-
dering kon opbrengen. Wat het stuk betreft, ik 
heb dit jeugdwerk van Schiller als jong student 
met rode oren gelezen, en ik moet bekennen 
dat het voor mij na zo veel jaren nog niets van 
zijn meeslepende bekoring heeft ingeboet. In 
deze markies von Posa, die met zijn vurig plei-
dooi voor vrijheid en menselijkheid — „Ich fra-
ge Gedankenfreiheitl" — het vertrouwen wint 
van de koning, zich één ogenblik overgeeft 
aan de gedachte, dat hij zijn idealen zal kun-
nen verwerkelijken, maar dan, slachtoffer van 
zijn eigen politieke spel, verstrikt raakt in de 
hofintriges en zich opoffert voor zijn prinse-
lijke vriend Carlos — in hem heeft Schiller 
een figuur geschapen, wiens boodschap ook in 
onze tijd gehoord mag worden. 

Schiller had, veel sterker dan Goethe, ge-
voel voor wat „toneel" is; desondanks blijft 
het een geweldige taak dit drama ten tonele te 
brengen. Karl Guttmann, naar wiens daden als 
directeur van het zuidelijk gezelschap „Ensem-
ble" wij met vertrouwen mogen uitzien, heeft 
zich van deze taak voortreffelijk gekweten. On-
der zijn zorgvuldige regie heeft Max Croiset 
aan koning Philips indrukwekkend gestalte ge-
geven, Henk van Ulsen was een hartstochte-
lijke Carlos. Lies Franken overtuigde ten volle 
als de ongelukkige koningin. Andrea Dom-
burg speelde uitstekend de zware rol van de.  
prinses van Eboli. André van den Heuvel was 
Posa. Hij was jong en vurig, haalde het in het 
beslissende gesprek met Philips niet helemaal, 
maar heeft toch als men het geheel overziet 
een heel knappe prestatie geleverd. Een voor-
stelling waaraan men met warmte kan terug-
denken. 

Rassenprobleem 

De Rotterdammers hebben op een ander 
plan nog meer goeds gedaan. Ted Willis heeft 
het rassenprobleem op interessante wijze aan de 
orde gesteld in „'n Hete Zomeravond". Wat 
gebeurt er, zo is zijn vraagstelling, als een 
vakverenigingsleider, die altijd de gelijkstel-
ling van blank en zwart in de vakbeweging 
heeft verdedigd, met de consequenties van zijn 
eigen principes wordt geconfronteerd, door-
dat zijn enige dochter een neger als haar ver-
loofde presenteert? Een oplossing geeft Willis 
niet. Als na de hartstochtelijke uitbarsting van 
de moeder de jonge neger zich voorlopig terug-
trekt en de dochter zegt, dat ze morgen wel zul-
len zien wat hun te doen staat, dan laat de 
auteur ons in het onzekere over de vraag;wat 
er nu zal gebeuren en hoe dat dan zal aflopen. 
En dit einde moge niet bevredigend zijn, eer- • 
lijk is het wel. 

Onder regie van Ton Lutz hebben vooral 
Pim Dikkers als de vader, Ina van Faassen en 
Donald Jones als het jonge paar, en Enny 
Meunier als de uit het lood geslagen moeder 
voortreffelijk gespeeld. 

Een andere variant van het thema principes 
contra praktijk wordt ons opgedist door de 
Haagse Comedie, die met groot succes een oud 
blijspel van Herman Bahr voor de dag heeft 
gehaald. Een vage, weltfremde, men zou zeggen 
zo uit Walden weggelopen dominee-die-uit-de-
kerk-is-gezet neemt tot verontrusting van zijn 
wijzere vrouw en verontwaardiging van een 
oude, cynische oom zijn zoon, een gymna-
siast nog, wat al te zeer au sérieux, wanneer 
die een avond met een keukenmeisje gedanst 
heeft en zich nu als verloofd beschouwt. Dit 
gegeven doet wat ouderwets aan, maar de uit-
werking is bijzonder aardig en enige kopstuk-
ken van de Haagse Comedie, Ida Wassermann, 
Myra Ward, Joris Diels en Bob de Lange heb-
ben onder de zeer verzorgde regie van de laat-
ste een sprankelende voorstelling gegeven, waar-
in Jules Croiset enige open doekjes oogstte 
voor zijn verliefde gymnasiast. 

De Haagse Comedie is overigens bezig het 
nog altijd zo geheten eerste gezelschap van het 
land, de Nederlandse Comedie, pijnlijk ver 
achter zich te laten. Paul Steenbergen heeft 
zijn meesterschap weer eens op overtuigende 
manier bewezen door zijn spel in „De dolle-
man" van Jean Anouilh. In dit stuk rondom 
de Don Quichot-achtige figuur van een gene-
raal buiten dienst, die met alle mogelijke én 
onmogelijke middelen de goede oude tijd tracht 
te herstellen, gaat het zoals zo vaak bij Anouilh 
weer over de verdorvenheid der mensen. De  

auteur schrijft ook hier met verbluffend ge• 
mak een geestige dialoog, en heeft zich dit maal 
ver gehouden van de wreedheid, die b.v. Ornifle 
ontsierde, hij is milder, misschien ook meer 
berustend. De voorstelling, de laatste die gere-
gisseerd werd door de betreurde Cees Laseur, 
doet aan dit van weemoed doortrokken blij-
spel ten volle recht. Frans van der Lingen le-
vert in een bijrol een opvallende prestatie. 

Dezelfde acteur komt uitstekend voor de dag 
in Shakespeares „Winteravondsprookje". Zijn 
vertolking van de eerst door jaloezie en later 
door berouw verscheurde koning was bijzon-
der boeiend. Naast hem excelleerden Elisabeth 
Andersen, een nobele en in de gerechts-scène 
ontroerende Hermione, en Ida Wassermann als 
haar vurige verdedigster Paulina. De eerste 
twee bedrijven en ook weer het laatste kon 
men ten volle genieten, het tussenbedrijf daar-
entegen met het herdersfeest en de grollen van 
de marskramer en zakkenroller Autolycus duur-
de te lang. Het was alsof de Engelse regisseur 
Shaw hier zijn greep op het geheel had verlo-
ren en Coen Flink wist zich van de charge niet 
vrij te houden. Do van Stek was een bekoorlijke 
Perdita en had een voortreffelijke tegenspeler 
in Jules Croiset. In het rolletje van de ,,Derde 
Edelman" Verscheen nog even Paul Steenber-
gen om met een kostelijk stukje hogeschool-
toneel een verdiend open doekje af te dwingen. 

Prachtig teamwerk 

Van de Nederlandse Comedie zag ik nog „De 
Gijzelaar" van Brenda Behan. Han Bentz van 
den Berg bezit de gave zijn eigen enthousias- 
me voor een stuk op zijn spelers over te bren-
gen, en wie zich dankbaar „Onder het melk-
woud" herinnert, weet tot welk prachtig team-
werk hij de troep heeft bezield. Ook deze keer 
is hij erin geslaagd een boeiende en meeslepen-
de voorstelling tot stand te brengen. Er zat 
vaart in het geheel en het toneelbeeld van dit 
merkwaardige huis van verdachte zeden, waar 
de Ierse rebellen tijdelijk een door hem als 
gijzelaar gevangen gehouden Engelse soldaat 
onderbrengen, was kleurig. Maar toch blijven 
er vraagtekens. 

Het is bekend dat de Ier Behan er een sport 
van maakt de voorstellingen van zijn eigen 
stuk te verstoren en half dronken achter uit de 
zaal te schreenWen, dat het stuk wel goed is, 
maar de opvoering niet deugt. Ik zou niet dur-
ven beweren, dat hij op deze voorstelling geen 
aanmerkingen zou kunnen maken. Lous Hensen 
is zonder twijfel een knappe actrice, die wij 
te weinig zien, en voor haar dictie kan men al-
leen maar bewondering hebben. Maar het be-
oefenen van het beroep, dat niet alleen het 
oudste ter wereld heet, maar ook het meest 
populaire op ons modern toneel genoemd mag 
worden — dat ziet men haar beslist niet aan. 

En hoe vermakelijk deze maatschappelijke 
werkster ook was, die Mimi Boesnach op de 
planken zette — er blijft toch enige twijfel, 
of deze figuur zo bedoeld is. Moet ze niet in 
elk geval ook zielig zijn? Johan Fiolet was 
een voortreffelijk middelpunt, en Johan Wal-
hain overtuigde als de tenslotte bij ongeluk 
doodgeschoten gijzelaar, die direct daarna weer 
opspringt om het slotkoor in te zetten. Met een 
ballade heeft men dit stuk passend vergele-
ken. Maar daarvoor was het voor mijn smaak 
toch wat te gewild, en niet eenvoudig genoeg. 
Maar de auteur van dit in elk geval boeiende 
stuk, neemt niemand, ook zichzelf niet, au 
sérieux. Waarom zouden wij het dan doen? 

Libbc van der Wal 
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Deze toneelpraatjes een tijdlang onderbre-
ken — om wat voor goede redenen dan ook 
— blijkt ook al weer bezwaarlijk: veel van 
wat ik bespreken wil, is als dit nummer 
verschijnt, al niet meer te zien, en van andere 
stukken staan nog maar enkele voorstellingen 
op stapel. Laat ik om toch ook iets te bie-
den in het genre van „Gaat dat zien!" al vast 
twee voorstellingen aanprijzen, die nog moe-
ten komen. De grote Peter Sjarof zal bij het 
Rotterdams Toneel „De Meeuw" regisseren, 
en bij de Haagse Comedie opnieuw „De Ker-
sentuin". Sjarof heeft ons al eerder met zijn 
prachtig doorwerkte voorstellingen van 
Tsjechow geboeid en ontroerd — men denke 
aan „De drie zusters" bij de Nederlandse Co-
medie en „De Kersentuin" bij de Haagse Co-
medie (in 1952) — en ook nu mogen wij ons 
bij voorbaat verheugen op iets, dat zonder 
twijfel „een klasse apart" zal zijn! 

Tot het verleden behoren helaas al weer 
de door het Rotterdams Toneel gegeven ver-
toningen van Schillers Don Carlos. De on-
danks vrij forse coupures toch nog volle vier 
uur durende voorstelling heb ik — en getuige 
de volkomen stil gespeelde zaal mag ik zeggen: 
heeft althans die avond het hele publiek — van 
het begin tot het eind met onverslapte aandacht 
gevolgd. En ik begrijp dan ook dat deel van de 
vaderlandse critici niet, dat noch voor Schillers 
tragedie noch voor Guttmanns regie veel waar-
dering kon opbrengen. Wat het stuk betreft, ik 
heb dit jeugdwerk van Schiller als jong student 
met rode oren gelezen, en ik moet bekennen 
dat het voor mij na zo veel jaren nog niets van 
zijn meeslepende bekoring heeft ingeboet. In 
deze markies von Posa, die met zijn vurig plei-
dooi voor vrijheid en menselijkheid — „Ich fra-
ge Gedankenfreiheit!" — het vertrouwen wint 
van de koning, zich één ogenblik overgeeft 
aan de gedachte, dat hij zijn idealen zal kun-
nen verwerkelijken, maar dan, slachtoffer van 
zijn eigen politieke spel, verstrikt raakt in de 
hofintriges en zich opoffert voor zijn prinse-
lijke vriend Carlos — in hem heeft Schiller 
een figuur geschapen, wiens boodschap ook in 
onze tijd gehoord mag worden. 

Ina van Faassen en Donald Jones in 
,,'n Hete zomeravond" 

Schiller had, veel sterker dan Goethe, ge-
voel voor wat „toneel" is; desondanks blijft 
het een geweldige taak dit drama ten tonele te 
brengen. Karl Guttmann, naar wiens daden als 
directeur van het zuidelijk gezelschap „Ensem-
ble" wij met vertrouwen mogen uitzien, heeft 
zich van deze taak voortreffelijk gekweten. On-
der zijn zorgvuldige regie heeft Max Croiset 
aan koning Philips indrukwekkend gestalte ge-
geven, Henk van Ulsen was een hartstochte-
lijke Carlos. Lies Franken overtuigde ten volle 
als de ongelukkige koningin. Andrea Dom-
burg speelde uitstekend de zware rol van de 
prinses van Eboli. André van den Heuvel was 
Posa. Hij was jong en vurig, haalde het in het 
beslissende gesprek met Philips niet helemaal, 
maar heeft toch als men het geheel overziet 
een heel knappe prestatie geleverd. Een voor-
stelling waaraan men met warmte kan terug-
denken. 

Rassenprobleem 

De Rotterdammers hebben op een ander 
plan nog meer goeds gedaan. Ted Willis heeft 
het rassenprobleem op interessante wijze aan de 
orde gesteld in „'n Hete Zomeravond". Wat 
gebeurt er, zo is zijn vraagstelling, als een 
vakverenigingsleider, die altijd de gelijkstel-
ling van blank en zwart in de vakbeweging 
heeft verdedigd, met de consequenties van zijn 
eigen principes wordt geconfronteerd, door-
dat zijn enige dochter een neger als haar ver-
loofde presenteert? Een oplossing geeft Willis 
niet. Als na de hartstochtelijke uitbarsting van 
de moeder de jonge neger zich voorlopig terug-
trekt en de dochter zegt, dat ze morgen wel zul-
len zien wat hun te doen staat, dan laat de 
auteur ons in het onzekere over de vraag, 'wat 
er nu zal gebeuren en hoe dat dan zal aflopen. 
En dit einde moge niet bevredigend zijn, eer- • 
lijk is het wel. 

Onder regie van Ton Lutz hebben vooral 
Pim Dikkers als de vader, Ina van Faassen en 
Donald Jones als het jonge paar, en Enny 
Meunier als de uit het lood geslagen moeder 
voortreffelijk gespeeld. 

Een andere variant van het thema principes 
contra praktijk wordt ons opgedist door de 
Haagse Comedie, die met groot succes een oud 
blijspel van Herman Bahr voor de dag heeft 
gehaald. Een vage, weltfremde, men zou zeggen 
zo uit Walden weggelopen dominee-die-uit-de-
kerk-is-gezet neemt tot verontrusting van zijn 
wijzere vrouw en verontwaardiging van een 
oude, cynische oom zijn zoon, een gymna-
siast nog, wat al te zeer au sérieux, wanneer 
die een avond met een keukenmeisje gedanst 
heeft en zich mi als verloofd beschouwt. Dit 
gegeven doet wat ouderwets aan, maar de uit-
werking is bijzonder aardig en enige kopstuk-
ken van de Haagse Comedie, Ida Wassermann, 
Myra Ward, Joris Diels en Bob de Lange heb-
ben onder de zeer verzorgde regie van de laat-
ste een sprankelende voorstelling gegeven, waar-
in Jules Croiset enige open doekjes oogstte 
voor zijn verliefde gymnasiast. 

De Haagse Comedie is overigens bezig het 
nog altijd zo geheten eerste gezelschap van het 
land, de Nederlandse Comedie, pijnlijk ver 
achter zich te laten. Paul Steenbergen heeft 
zijn meesterschap weer eens op overtuigende 
manier bewezen door zijn spel in „De dolle-
man" van Jean Anouilh. In dit stuk rondom 
de Don Quichot-achtige figuur van een gene-
raal buiten dienst, die met alle mogelijke èn 
onmogelijke middelen de goede oude tijd tracht 
te herstellen, gaat het zoals zo vaak bij Anouilh 
weer over de verdorvenheid der mensen. De  

auteur schrijft ook hier met verbluffend ge-
mak een geestige dialoog, en heeft zich dit maal 
ver gehouden van de wreedheid, die b.v. ~e 
ontsierde, hij is milder, misschien ook meer 
berustend. De voorstelling, de laatste die gere-
gisseerd werd door de betreurde Cees Laseur, 
doet aan dit van weemoed doortrokken blij-
spel ten volle recht. Frans van der Lingen le-
vert in een bijrol een opvallende prestatie. 

Dezelfde acteur komt uitstekend voor de dag 
in Shakespeares „Winteravondsprookje". Zijn 
vertolking van de eerst door jaloezie en later 
door berouw verscheurde koning was bijzon-
der boeiend. Naast hem excelleerden Elisabeth 
Andersen, een nobele en in de gerechts-scène 
ontroerende Hermione, en Ida Wassermann als 
haar vurige verdedigster Paulina. De eerste 
twee bedrijven en ook weer het laatste kon 
men ten volle genieten, het tussenbedrijf daar-
entegen met het herdersfeest en de grollen van 
de marskramer en zakkenroller Autolycus duur-
de te lang. Het was alsof de Engelse regisseur 
Shaw hier zijn greep op het geheel had verlo-
ren en Coen Flink wist zich van de charge niet 
vrij te houden. Do van Stek was een bekoorlijke 
Perdita en had een voortreffelijke tegenspeler 
in Jules Croiset. In het rolletje van de „Derde 
Edelman" verscheen nog even Paul Steenber-
gen om met een kostelijk stukje hogeschool-
toneel een verdiend open doekje af te dwingen. 

Prachtig teamwerk 

Van de Nederlandse Comedie zag ik nog „De 
Gijzelaar" van Brenda Behan. Han Bentz van 
den Berg bezit de gave zijn eigen enthousias-
me voor een stuk op zijn spelers over te bren-
gen, en wie zich dankbaar „Onder het melk-
woud" herinnert, weet tot welk prachtig team-
werk hij de troep heeft bezield. Ook deze keer 
is hij erin geslaagd een boeiende en meeslepen-
de voorstelling tot stand te brengen. Er zat 
vaart in het geheel en het toneelbeeld van dit 
merkwaardige huis van verdachte zeden, waar 
de Ierse rebellen tijdelijk een door hem als 
gijzelaar gevangen gehouden Engelse soldaat 
onderbrengen, was kleurig. Maar toch blijven 
er vraagtekens. 

Het is bekend dat de Ier Behan er een sport 
van maakt de voorstellingen van zijn eigen 
stuk te verstoren en half dronken achter uit de 
zaal te schreeugren, dat het stuk wel goed is, 
maar de opvoering niet deugt. Ik zou niet dur-
ven beweren, dat hij op deze voorstelling geen 
aanmerkingen zou kunnen maken. Lous Hensen 
is zonder twijfel een knappe actrice, die wij 
te weinig zien, en voor haar dictie kan men al-
leen maar bewondering hebben. Maar het be-
oefenen van het beroep, dat niet alleen het 
oudste ter wereld heet, maar ook het meest 
populaire op ons modern toneel genoemd mag 
worden — dat ziet men haar beslist niet aan. 

En hoe vermakelijk deze maatschappelijke 
werkster ook was, die Mimi Boesnach op de 
planken zette — er blijft toch enige twijfel, 
of deze figuur zo bedoeld is. Moet ze niet in 
elk geval ook zielig zijn? Johan Fiolet was 
een voortreffelijk middelpunt, en Johan Wal-
hain overtuigde als de tenslotte bij ongeluk 
doodgeschoten gijzelaar, die direct daarna weer 
opspringt om het slotkoor in te zetten. Met een 
ballade heeft men dit stuk passend vergele-
ken. Maar daarvoor was het voor mijn smaak 
toch wat te gewild, en niet eenvoudig genoeg. 
Maar de auteur van dit in elk geval boeiende 
stuk, neemt niemand, ook zichzelf niet, au 
sérieux. Waarom zouden wij het dan doen? 

Libbc van der Wal 
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De Humanistische Luisterkring 

telde op 29 februari 1960: 

It5.5150 leden. 

Was u, uw buurman, uw vriend 

daar ook al bij? 

Betaling abonnementsgelden 

De abonnees, die er prijs op stellen zichzelf en 
onze administratie (incasso)-kosten en moeite te 
besparen, worden verzocht hun abonnements-
geld 1960 alsnog per giro over te maken op 
onze postrekening 30 49 60 t.n.v. het Humanis-
tisch Verbond. 

Op 15 maart a.s. worden de kwitanties voor de 
nog niet betaalde abonnementen verzonden. 

Wereldvluchtelingenjaar 

Lerketgern mpew 	r2dlio 
6 maart, 9.45 uur (VARA); dr. J. P. van 

Praag „Padvinders en betweters"; 

13 maart, 9.45 uur (VARA); 1. Bijleveld: „Hu-
manisme als levensovertuiging";  

20 maart, 9.45 uur (VARA); prof. dr. G. Stui-
veling: „Uit humanistisch oogpunt"; 

27 maart, 9.45 uur (VARA); prof. dr. ir. J. P. 
Mazure: „Een student over ingenieurs en 
religie". 

U kunt zich op de wekelijks verschijnende teks-
ten van de lezingen abonneren door overschrij-
ving van f 4,-- per jaar op giro no. 58 t.n.v. de 
Humanistische Luisterkring, Oudegracht 152, 
Utrecht. Voor leden van de luisterkring f 3,—
per jaar. Losse nummers ,f 0,25. 

Men$ 	̀''JermlIcl 

De tolerantiegedachte `d>[:2 ©©t en W 

De Stichting Nederlands Comité Vluchtelingen-
jaar 1959/1960 koestert de hoop dat ons volk 
door gezamenlijke inspanning vier miljoen gul-
den zal bijeenbrengen. 

Vergeleken bij de wanhoop van honderddui-
zenden vluchtelingen leeft ieder van ons in over-
daad. Doet daarom wat ge kunt. Het is eenvou-
dige mensenplicht. Stort uw bijdrage op giro 
195960. 

Gelijkenis 
• 

Een filosoof uit Kasjmir heeft de volgende gelij-
kenis gegeven: Zoals een toneelspeler in verschei-
dene rollen optreedt en daarbij toch steeds dezelf-
de blijft, zo kleedt zich de ene waarheid in het 
gewaad van verschillende systemen. Zo was het 
ook mogelijk, dat belangrijke filosofische auteurs 
sedert de negende eeuw in hun commentaren 
de toch in alle hoofdpunten diametraal tegen-
gestelde systemen van de oude dualistisch-
realistische Sánkhyaschool en de monistisch-
idealistische Vedánta (de denkrichting van het 
traditionele brahmanisme van de laatste 1500 
jaar) met gelijke zorgvuldigheid behandelden en 

• er naar streefden beide stelsels tot elkaar te 
brengend En inderdaad voerde een totaalvisie op 
de filosofische denkrichtingen van de Indiërs tot 
de erkenning, dat zij ondanks de verschillen 
naar een geheim middelpunt wijzen: Zij allen 
zoeken het eeuwige in de vergankelijkheid, het 
bovenzinnelijke, dat zich onttrekt aan menselijke 
woorden en begrippen, dat zich slechts ontsluit 
aan het „inwaarts gerichte oog" en slechts in ge-
lijkenis en symbool vermoed kan worden. Het 
zijn eeuwenoude gedachten, die getuigen van de 
waarde van bepaalde aspecten van de Indische 
cultuur, ook voor ons westerlingen. Gemeengoed 
zijn deze gedachten over verdraagzaamheid 
echter nog allerminst geworden, niet in het 
Westen, niet in het Oosten. Daarom is het goed, 
dat Toynbee, de veelgelezen historicus, die een 
geestelijke toenadering tussen Oost en West na-
streeft, in zijn werk over de grote godsdiensten 
(„An Historian's Approach to Religion") nog 
eens nadrukkelijk concludeert: „De geloofsover-
tuigingen van de mensen zullen verschillen om-
dat de absolute werkelijkheid een mysterie is, 
waarvan niet meer dan een fractie ooit door 
enige menselijke geest doorschouwd of geopen-
baard is." „De kern van zulk een groot mysterie 
kan nooit bereikt worden door slechts één weg 
te volgen (Symmachus in een dispuut met de 
heilige Ambrosius). Hoe krachtig en vertrou-
wensvol mijn overtuiging ook is dat mijn eigen 
benadering van het mysterie de juiste is, ik be-
hoor te beseffen dat het terrein van mijn geeste- 
lijke visie zo begrensd is, dat ik niet weten kan 
dat er in andere benaderingen niets goeds steekt." 

P. Krug 

* Kráners Taschenausgabe. Het boek werd uit-
voerig besproken door Emil Abegg in de 
„Neue Ziircher Zeitung" van 25 nov. 1959. 

Sinds Cusanus en Erasmus heeft de tolerantie- 
gedachte in zijn veelheid van aspecten verschei- 
dene grote Europese denkers tot diepgaande be- 
schouwingen gebracht. Toch was dit uiteraard 
geen probleem, dat binnen de muren van de 
studeerkamer kon worden afgedaan. Een man 
als Castellio, tijdgenoot en bestrijder van Calvijn, 
heeft dit aan den lijve ondervonden. Katholieken 
èn calvinisten hadden hem gaarne aan de beul 
overgeleverd. Hij durfde immers de stelling ver- 
dedigen: „Een man om het leven brengen is niet 
de leer beschermen, maar een man doden." Het 
was ongetwijfeld een waagstuk dit in 1554 in het 
openbaar te verkondigen. Door Calvijn werd 
deze moedige schrijver „een uitverkoren werk- 
tuig van de Satan" genoemd. Castellio schreef 
dan ook voorzichtigheidshalve onder de schuil-
naam Bellius. Aanleiding tot zijn geschrift over 
het ketterdoden was de verbranding van Servet 
door Calvijn. Niemand kon in 1554 vermoeden, 
dat in het verre India reeds eeuwen op wijsgerige 
gronden een tolerantie werd verdedigd, welke 
ruimte laat voor een rijke verscheidenheid van 
wereldbeschouwingén. Ongetwijfeld vormt de 
tolerantiegedachte één van de belangrijkste ver-
worvenheden van de Indische cultuur. Wij den-
ken hierbij uiteraard in de eerste plaats aan 
Gandhi. In zijn prachtige werk over tolerantie 
en fanatisme merkt H. J. Mispelblom Beyer 
over Gandhi op: „Terwijl Tolstoi de wereld op-
nieuw herinnerd heeft aan de onwederstandelijk-
beid van de geest, heeft Gandhi haar getoond 
dat een volk zich langs de weg der geestelijke 
weerbaarheid kan vrijmaken uit een eeuwen-
lange onderdrukking. Hem stond deze nationale 
vrijwording echter niet als laatste doel voor 
ogen. Want hij begreep, dat het uiteindelijk ging 
om de bevrijding uit alle fanatisme en gewelds-
geloof. Daarom heeft hij met de inzet van zijn 
diepste krachten en tenslotte van zijn leven zich 
gegeven voor de bevrijding van de vrouw en van 
de paria, voor de bestrijding der religieuze onver-
draagzaamheid, voor de verlossing der mensheid 
van alle vormen van onderdrukking en geweld-
pleging, tegen medeschepselen uitgeoefend."  

Eeuwenoude bronnen 

Hierbij putte ook Gandhi uit eeuwenoude 
geestelijke bronnen. Op de betekenis van de 
tolerantiegedachte in het Indische denken wijst 
ook Helmuth von Glasenapp in zijn nieuwste 
boek „Die Philosophie der Inder". * Von Gla- 
senapp, één van de grootste kenners van de In- 
dische filosofie, schrijft hierover ongeveer het 
volgende: De Griekse vóór-Socratische denkers 
hebben hun filosofie steeds voor de enig juiste 
gehouden en andere denksystemen bestreden, zij 
het dan niet op de wijze waarop de ketterjagers 
van de verschillende godsdienstige stromingen 
elkaar bekampten. Daarentegen zijn reeds sedert 
de tijd der Veda's (de oudste religieuze geschrif-
ten in India daterend vermoedelijk plm. 1000 v. 
Chr. en later) stemmen opgegaan, die de stelling 
verdedigden, dat er geen filosofische systemen 
zijn, die geldigheid bezitten voor alle mensen 
en alle tijden. Wel is er een groot aantal levens-
beschouwingen, die van verschillende standpun-
ten uit, ieder een segment, een deel van de voor 
het menselijke kenvermogen onkenbare laatste 
waarheid pogen te omschrijven. Zo kwamen de 
Indiërs ertoe, de zes klassieke filosofische 
systemen, die voor een deel met elkaar in strijd 
zijn, als gelijkberechtigd te beschouwen.  

verschijnt om de veertien dagen 
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Woorden van Ghandi 

Democratie kan niet worden ontwikkeld met 
dwangmiddelen. De geest der democratie kan 
niet van buitenaf worden opgelegd. Hij moet 
komen van binnen uit. 

Een civilisatie moet worden beoordeeld naar 
haar behandeling van minderheden. 

Gelijkheid der geslachten betekent niet gelijk-
heid van werkzaamheden. De natuur heeft de 
geslachten geschapen als complementen van el-
kander. 

Religies zijn verschillende wegen die op hetzelf-
de punt samenkomen. Wat doet het er toe, of 
wij verschillende paden bewandelen, zolang wij 
het zelfde doel bereiken? In werkelijkheid zijn 
er even veel religies als er individuen zijn. 

De Dood is even noodzakelijk voor de ontwik-
keling van de mens als het Leven zelf. 

Het is geen nederlaag, als iemand een dwaling 
erkent. De betekenis zelf is een overwinning. 

Manlijkheid betekent: de omstandigheden on-
dergeschikt maken aan ons zelf. 

Liefde die is gebaseerd op de goedheid van hen, 
die wij liefhebben, is baatzucht, terwijl ware 
liefde beduidt dat men zichzelf uitwist en geen 
beloning vraagt. 

Hoe bescheiden ook een mens is, hij is in staat 
tot de verhevenste heldhaftigheid, wanneer hij 
op de proef wordt gesteld. 
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De Humanistische Luisterkring 

telde op 29 februari 1960: 

24.255© leden. 

Was u, uw buurman, uw vriend 

daar ook al bij? 

Betaling abonnementsgelden 

De abonnees, die er prijs op stellen zichzelf en 
onze administratie (incasso)-kosten en moeite te 
besparen, worden verzocht hun abonnements-
geld 1960 alsnog per giro over te maken op 
onze postrekening 30 49 60 t.n.v. het Humanis-
tisch Verbond. 

Op 15 maart a.s. worden de kwitanties voor de 
nog niet betaalde abonnementen verzonden. 

Lezingen voor de radio 
6 maart, 9.45 uur (VARA); dr. J. P. van 

Praag „Padvinders en betweters"; 

13 maart, 9.45 uur (VARA); J. Bijleveld: „Hu-
manisme als levensovertuiging"; 

20 naart, 9.45 uur (VARA); prof. dr. G. Stui-
veling: „Uit humanistisch oogpunt"; 

27 maart, 9.45 uur (VARA); prof. dr. ir. J. P. 
Mazure: „Een student over ingenieurs en 
religie". 

U kunt zich op de wekelijks verschijnende teks-
ten van de lezingen abonneren door overschrij-
ving van f 4,— per jaar op giro no. 58 t.n.v. de 
Humanistische Luisterkring, Oudegracht 152, 
Utrecht. Voor leden van de luisterkring f 3,—
per jaar. Losse nummers f 0,25. 

Mens al Werei4 

Wereldu2achtelingenjaar 
De Stichting Nederlands Comité Vluchtelingen-
jaar 1959/1960 koestert de hoop dat ons volk 
door gezamenlijke inspanning vier miljoen gul-
den zal bijeenbrengen. 

Vergeleken bij de wanhoop van honderddui-
zenden vluchtelingen leeft ieder van ons in over-
daad. Doet daarom wat ge kunt. Het is eenvou-
dige mensenplicht. Stort uw bijdrage op giro 
195960. 

Gelijkenis 

Een filosoof uit Kasjmir heeft de volgende gelij-
kenis gegeven: Zoals een toneelspeler in verschei-
dene rollen optreedt en daarbij toch steeds dezelf-
de blijft, zo kleedt zich de ene waarheid in het 
gewaad van verschillende systemen. Zo was het 
ook mogelijk, dat belangrijke filosofische auteurs 
sedert de negende eeuw in hun commentaren 
de toch in alle hoofdpunten diametraal tegen-
gestelde systemen van de oude dualistisch-
realistische Sánkhyaschool en de monistisch-
idealistische Vedánta (de denkrichting van het 
traditionele brahmanisme van de laatste 1500 
jaar) met gelijke zorgvuldigheid behandelden en 

• er naar streefden beide stelsels tot elkaar te 
brengend En inderdaad voerde een totaalvisie op 
de filosofische denkrichtingen van de Indiërs tot 
de erkenning, dat zij ondanks de verschillen 
naar een geheim middelpunt wijzen: Zij allen 
zoeken het eeuwige in de vergankelijkheid, het 
bovenzinnelijke, dat zich onttrekt aan menselijke 
woorden en begrippen, dat zich slechts ontsluit 
aan het „inwaarts gerichte oog" en slechts in ge-
lijkenis en symbool vermoed kan worden. Het 
zijn eeuwenoude gedachten, die getuigen van de 
waarde van bepaalde aspecten van de Indische 
cultuur, ook voor ons westerlingen. Gemeengoed 
zijn deze gedachten over verdraagzaamheid 
echter nog allerminst geworden, niet in het 
Westen, niet in het Oosten. Daarom is het goed, 
dat Toynbee, de veelgelezen historicus, die een 
geestelijke toenadering tussen Oost en West na-
streeft, in zijn werk over de grote godsdiensten 
(„An Historian's Approach to Religion") nog 
eens nadrukkelijk concludeert: „De geloofsover-
tuigingen van de mensen zullen verschillen om-
dat de absolute werkelijkheid een mysterie is, 
waarvan niet meer dan een fractie ooit door 
enige menselijke geest doorschouwd of geopen-
baard is." „De kern van zulk een groot mysterie 
kan nooit bereikt worden door slechts één weg 
te volgen (Symmachus in een dispuut met de 
heilige Ambrosius). Hoe krachtig en vertrou-
wensvol mijn overtuiging ook is dat mijn eigen 
benadering van het mysterie de juiste is, ik be-
hoor te beseffen dat het terrein van mijn geeste-
lijke visie zo begrensd is, dat ik niet weten kan 
dat er in andere benaderingen niets goeds steekt." 

P. Krug 

* Króners Taschenausgabe. Het boek werd uit-
voerig besproken door Emil Abegg in de 
„Neue Zórcher Zeitung" van 25 nov. 1959. 

Sinds Cusanus en Erasmus heeft de tolerantie- 
gedachte in zijn veelheid van aspecten verschei- 
dene grote Europese denkers tot diepgaande be- 
schouwingen gebracht. Toch was dit uiteraard 
geen probleem, dat binnen de muren van de 
studeerkamer kon worden afgedaan. Een man 
als Castellio, tijdgenoot en bestrijder van Calvijn, 
heeft dit aan den lijve ondervonden. Katholieken 
èn calvinisten hadden hem gaarne aan de beul 
overgeleverd. Hij durfde Immers de stelling ver- 
dedigen: „Een man om het leven brengen is niet 
de leer beschermen, maar een man doden." Het 
was ongetwijfeld een waagstuk dit in 1554 in het 
openbaar te verkondigen. Door Calvijn werd 
deze moedige schrijver „een uitverkoren werk- 
tuig van de Satan" genoemd. Castellio schreef 
dan ook voorzichtigheidshalve onder de schuil-
naam Benins. Aanleiding tot zijn geschrift over 
het ketterdoden was de verbranding van Servet 
door Calvijn. Niemand kon in 1554 vermoeden, 
dat in het verre India reeds eeuwen op wijsgerige 
gronden een tolerantie werd verdedigd, welke 
ruimte laat voor een rijke verscheidenheid van 
wereldbeschouwingen. Ongetwijfeld vormt de 
tolerantiegedachte één van de belangrijkste ver-
worvenheden van de Indische cultuur. Wij den-
ken hierbij uiteraard in de eerste plaats aan 
Gandhi. In zijn prachtige werk over tolerantie 
en fanatisme merkt H. J. Mispelblom Beyer 
over Gandhi op: „Terwijl Tolstoi de wereld op-
nieuw herinnerd heeft aan de onwederstandelijk-
beid van de geest, heeft Gandhi haar getoond 
dat een volk zich langs de weg der geestelijke 
weerbaarheid kan vrijmaken uit een eeuwen-
lange onderdrukking. Hem stond deze nationale 
vrijwording echter niet als laatste doel voor 
ogen. Want hij begreep, dat het uiteindelijk ging 
om de bevrijding uit alle fanatisme en gewelds-
geloof. Daarom heeft hij met de inzet van zijn 
diepste krachten en tenslotte van zijn leven zich 
gegeven voor de bevrijding van de vrouw en van 
de paria, voor de bestrijding der religieuze onver-
draagzaamheid, voor de verlossing der mensheid 
van alle vormen van onderdrukking en geweld-
pleging, tegen medeschepselen uitgeoefend." 

Eeuwenoude bronnen 

Hierbij putte ook Gandhi uit eeuwenoude 
geestelijke bronnen. Op de betekenis van de 
tolerantiegedachte in het Indische denken wijst 
ook Helmuth von Glasenapp in zijn nieuwste 
boek „Die Philosophie der Inder". * Von Gla-
senapp, één van de grootste kenners van de In-
dische filosofie, schrijft hierover ongeveer het 
volgende: De Griekse vóór-Socratische denkers 
hebben hun filosofie steeds voor de enig juiste 
gehouden en andere denksystemen bestreden, zij 
het dan niet op de wijze waarop de ketterjagers 
van de verschillende godsdienstige stromingen 
elkaar bekampten. Daarentegen zijn reeds sedert 
de tijd der Veda's (de oudste religieuze geschrif-
ten in India daterend vermoedelijk plm. 1000 v. 
Chr. en later) stemmen opgegaan, die de stelling 
verdedigden, dat er geen filosofische systemen 
zijn, die geldigheid bezitten voor alle mensen 
en alle tijden. Wel is er een groot aantal levens- 
beschouwingen, die van verschillende standpun-
ten uit, ieder een segment, een deel van de voor 
het menselijke kenvermogen onkenbare laatste 
waarheid pogen te omschrijven. Zo kwamen de 
Indiërs ertoe, de zes klassieke filosofische 
systemen, die voor een deel met elkaar in strijd 
zijn, als gelijkberechtigd te beschouwen.  
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Woorden van Ghandi 

Democratie kan niet worden ontwikkeld met 
dwangmiddelen. De geest der democratie kan 
niet van buitenaf worden opgelegd. Hij moet 
komen van binnen uit. 

Een civilisatie moet worden beoordeeld naar 
haar behandeling van minderheden. 

Gelijkheid der geslachten betekent niet gelijk-
heid van werkzaamheden. De natuur heeft de 
geslachten geschapen als complementen van el-
kander. 

Religies zijn verschillende wegen die op hetzelf-
de punt samenkomen. Wat doet het er toe, of 
wij verschillende paden bewandelen, zolang wij 
het zelfde doel bereiken? In werkelijkheid zijn 
er even veel religies als er individuen zijn. 

De Dood is even noodzakelijk voor de ontwik-
keling van de mens als het Leven zelf. 

Het is geen nederlaag, als iemand een dwaling 
erkent. De betekenis zelf is een overwinning. 

Manlijkheid betekent: de omstandigheden on-
dergeschikt maken aan ons zelf. 

Liefde die is gebaseerd op de goedheid van hen, 
die wij liefhebben, is baatzucht, terwijl ware 
liefde beduidt dat men zichzelf uitwist en geen 
beloning vraagt. 

Hoe bescheiden ook een mens is, hij is in staat 
tot de verhevenste heldhaftigheid, wanneer hij 
op de proef wordt gesteld. 
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3\1-vi_áig dit gezegd worden? 
In het laatste nummer van „Mens en Wereld" 
las ik het artikel van de heer J. B. Meijer over 
de verdringingstoestand op seksueel gebied in 
de Sovjet-Unie versus de overcompensatie op 
hetzelfde terrein — annex de wreedheid —
in de Amerikaanse lectuur. Het lijkt mij dat 
de heer Meijer wel enige dingen door elkaar 
haalt. 

In de eerste plaats is in béide landen het bur-
gerlijk leven puriteins en onerotisch. Het ont-
hullende artikel van Jacques den Haan in 
„Maatstaf" heb ik destijds ook gelezen en nu 
weer even opgezocht. Op blz. 466 en 467 komt 
tot uiting dat dit verschijnsel gezien moet wor-
den als reactie op het conformisme in het bur-
gerlijk leven in de V.S., dat „antirebels, anti-
exces, anti-kunstzinnig, behoudend, hypocriet" 
is, waardoor „de seksualiteit een pathologisch 
accent krijgt". Evengoed geldt dit alles voor het 
Russische burgerlijke leven (en dan nog te be-
denken dat het Russische volk „in hoge mate 
seksueel is" vlg. John Gunther). Van officiële 
zijde in de S.U. heet openlijke seksualiteit ech-
ter „imperialistisch" en moet uitgebannen wor-
den (blijven). Hét ideaal van Rome! Net als in 
het Hitler-Duitsland worden vele boeken — kaf 
en koren — naar de brandstapel verwezen, zo-
als in totalitair geregeerde landen en gemeen-
schappen gebruikelijk is. En hier zijn dan pun-
ten die u tegenover elkaar kunt zetten: ongeli-
miteerde uiting van overcompensatie in de V.S. 
versus van staatswege opgelegd zwijgen in de 
S.U. 

Maar gelukkig leven wij „in ons eigen land" 
(where it cannot happen), niet onder een dicta-
tuur, niet uitsluitend met rooms-katholieken en 
een ietsje minder hypocriet, hoewel ... het ge-
wraakte boek „Bob en Daphne" van Han B. 
Aalberse is een angstaanjagend symptoom ... 
dat wil dan zeggen de inbeslagneming daarvan. 

Zuivere intentie 

Een journalist van het Handelsblad kan nog 
wel dictatuur en persvrijheid onderscheiden, 
maar hij is geen literator. Jacques .den Haan is 
dat wel en weet waar hij over schrijft, zowel in 
,,Maatstaf" als in het „Utrechtsch Nieuwsblad". 
Ik citeer een gedeelte van zijn bespreking in 
het laatstgenoemde blad van het eerste boek 
,,,Bob en Daphne" (het boek zelf was inmiddels 
in beslag genomen). 
,,Hij heeft het probleem van de puberteit als li-
terair thema opgevat en hij beschrijft in zijn 
boek het ontwaken der zinnen van een heel 
jong meisje en een iets oudere jongen, hun 
spelen met de nieuw ontdekte mogelijkheden en 
hij doet dat op een wijze, die in wezen eerlijk is, 
onbevangen tracht te zijn en die op zichzelf de. 
werkelijkheid nabij poogt te komen. In tegen-
stelling tot de hier gangbare opvatting, dat zin-
nelijke liefde dan desnoods nog wel beschreven 
mag worden, mits als zonde, waarop de vrese-
lijkste straffen staan, in ieder geval als iets 
schandelijks, ziet Han B. Aalberse deze zinne-
lijkheid als een vreugde, als eelt zuiver en 
schoon genot. (...) Van de zuiverheid dezer 
intentie bij Han B. Aalberse ben. ik volkomen 

overtuigd." 

Het komt mij voor dat een dergelijk boek be-
paald niet in één adem genoemd kan worden 
met de onderhavige afschuwwekkende Ameri-
kaanse litteratuur, tenzij u het wilt doen gelden 

als tegenpunt: als ideaal voorbeeld van een boek 
dat de bevrijding van sexuele dwangmatigheid 
en de daaruit voortvloeiende pathologische ex-
cessieve, verschijnselen bevordert. Met het neer- 

halen van dergelijke litteratuur schaart u zich 
aan de zijde van De Linie c.s. 

In het raam van vrije gedachtenbepaling, ont-
plooiing en vrije ethische vorming van de mens 
— ook t.a.v. erotiek en seksualiteit — is een 
dergelijke voorstelling van zaken in het blad 
van de voorvechters van deze menselijke waar-
den, op zijn minst genomen misplaatst. 

A. Gebhard-v. d. Schilden 

Onderschrift: 

In mijn artikel heb ik geen oordeel over een be-
paald boek gegeven. Nadat ik Mehnerts versie 
van het Russische verschijnsel tegenover het 
Amerikaanse heb weergegeven, schreef ik: 
„Ieder weet, dat hier niet dergelijke praktijken 
(als in Amerika) bestaan en is overtuigd „that it 
cannot happen here" ( dat zo iets hier niet ge-
beuren kan). Nu is hier echter dezer dagen de 
zaak van de vervolging van bepaalde boeken 
aan de orde gekomen, doordat het Openbaar 
Ministerie tegen een auteur is opgetreden." En 
ging verder alleen in op de vragen, die een der-
gelijke vervolging stelt. 

Van een „van staatswege opgelegd zwijgen" 
over de „imperialistische" „openlijke seksuali-
teit" in de S.U. heb ik nergens iets gelezen. 
Mehnert deelt mede, dat de diepgaande enquête 
bij duizenden Russische immigranten uit de 
veertiger jaren, die veel resultaten op andere ge-
bieden heeft opgeleverd, op het gebied der sek-
sualiteit „als gevolg van de aan de Russen eigen 
terughoudendheid betreffende vragen van deze 
aard erstaunlich unergiebig" gebleken is. 

Het is trouwens één der belangrijkste vra-
gen, die ook door de heer Winkelman is gesteld, 
of door maatregelen de ontwikkeling terug- of 
opgeschroefd kan worden tot de onerotische 
sfeer, die volgens Mehnert op de scholen in 
de S.U. heerst. Prof. Huizinga heeft erop gewe-
zen hoe betrekkelijk weinig invloed de kerk 
in de middeleeuwen in dezen heeft gehad en 
dat eerst „het moderne individuele sentiment" 
de zede van openbaarheid in deze zaken ge-
broken heeft. Hij heeft ook reeds gemeend, dat 
hypocrisie een al te gemakkelijk woord is bij 
de tegenstrijdigheid tussen norm en praktijk. 
De praktijk van een zeer hoge ethiek verschilt 
vaak niet veel van een veel lagere. Bovendien 
lopen normen en praktijken uit verschillende 
verleden tijdperken in elk heden door elkaar 
en geven des te meer de indruk van onsamen-
hangendheid en onoprechtheid, die natuurlijk 
ook vaak terecht geconstateerd wordt. Te hoge 
normen — bv. de absolute van het christen-
dom — bevorderen de veronachtzaming van 
élke norm in de desbetreffende materie. Men 
leze in Vestdijks „Duodecimo" het geestige 
relaas van de averechtse uitwerking van Mozes' 
verstrekking van de Tien Geboden en de reden, 
waarom hij tenslotte de stenen tafelen verbrij-
zelde. 

Horretjesmentaliteit 

Walter Lippman heeft eens geschreven, dat 
de Amerikanen „desire to do so many things 
that they also desire to prohibit." („zoveel din-
gen doen, die zij ook wensen te verbieden".) 
Dit behoeft geen blijk van hypocrisie te zijn, 
maar is een kenschetsing van een algemene 
menselijke situatie in een gevorderde kultuur. 

In Amerika heerste tot voor korte tijd, en 
heerst voor een groot deel nog, wat een victori-
aanse of wilhelminische preutsheid en in ons land 
de horretjesmentaliteit is genoemd en die zeer 
waarschijnlijk ook in Rusland aanwezigwas en is.  

Als een gevolg van de door de kerken gemaakte 
tegenstelling van geest en zinnen volgens velen. 
In de. V.S. is bij een deel der bevolking deze 
mentaliteit omgeslagen in een oversexedheid, 
die ook in de echte literatuur tot uiting geko-
men is. Ongetwijfeld komt de slinger wel weer 
in gematigder zones terecht. Een vraag is welke 
nadelen door de huidige ontwikkeling worden 
teweeggebracht en of zij door maatregelen in 
positieve of negatieve.zin enigszins zou kunnen 
worden ingedamd. 

In onze kringen bestaat terecht een afkeer 
van censuur en paternalisme, en een verering 
voor de rij van illustere mannen, die vanaf de 
inquisitie en de uitvinding van de boekdruk-
kunst tegen de censuur hebben gestreden. Zij 
hebben er o.m. op gewezen, dat het subjectieve, 
afwijkende, veelal als een kwaad is beschouwd, 
terwijl het achteraf menigmaal een vernieuwen-
de kracht is gebleken, die de moraliteit van een 
latere tijd hielp scheppen. Bovendien is duide-
lijk, dat degenen, die meenden in deze materie 
zeggingschap te hebben, te veel boter Op of te 
weinig geschiktheid daartoe in het hoofd hadden 
om een kontrolerende en — in positieve of ne-
gatieve zin — leidende invloed te kunnen uit-
oefenen. Zelfs de verleiding van de jeugd is 
een ouder argument dan van Dr. Frederic Wert-
ham. Geldt niet Socrates' dood als een waar-
schuwing voor alle tijden? — Op deze en andere 
gronden zijn „ons soort mensen" tegen elke 
censuur in beginsel. 

Geen dogma 

Een beginsel is echter geen dogma, dat zon-
der uitzondering en zonder twijfel toepassing 
vraagt, maar een levend richtsnoer met span-
ningen, onzekerheden en... uitzonderingen. 

In onze tijd worden vele ouders door hun 
oudere kinderen of op andere wijze geconfron-
teerd met de in mijn artikel ronduit afgewezen 
lektuur en met vele boeken, die bedenkelijk 
ldinnen zijn voor wat ik noemen zal de gees-
telijke gezondheid van jongere en oudere men-
sen. Sadisme en onzindelijkheid in pocketvorm 
mogen de meesten langs hun koude kleren la-
ten afglijden, bij anderen misschien — zoals 
sommigen beweren — een reinigende funktie 
vervullen en een vervallen tot agressiviteit ver-
hinderen, bij de meerderheid der mensen — zo 
-lijkt het mij toe — zal frisheid frisheid wek-
ken en het omgekeerde het omgekeerde. Op zijn 
minst bestaat de mogelijkheid, dat grove on-
zindelijkheid in een bepaalde daarvOor gevoelige 
periode of crisis tot afleiding van eigen inner-
lijk leven voeren zal. 

Te bewijzen vallen dergelijke beweringen 
moeilijk, maar ouders en ouderen hebben in 
dezen èen verantwoordelijke taak, daar niet-
handelen óók handelen betekent. De weten-
schappen die zich in dezen aandienen gaan van 
bepaalde grondopvattingen uit, die de conclusies 
van te voren bepalen, en geven dan ook tegen-
gestelde oordelen en adviezen. De belangrijke 
Amerikaanse schrijver Lewis Mumford heeft 
in dit verband erop gewezen, dat in onze tijd 
de amateur noodzakelijk is en ieder als zo-
danig een wezenlijke funktie vervult. Kant-en-
klare oplossingen levert trouwens geen enkele 
wetenschap, die zich met menselijke problemen 
bezig houdt. Men zal er naar dienen te zoeken 
en steeds met de mogelijkheid van een falen 
rekening houden. 

Dat men de produktie van de film en andere 
communicatiemiddelen geheel aan de vrijheid 
van het filmbedrijf en andere materieel ge-
interesseerden zou overlaten, lijkt mij 'een nala-
tigheid t.a.v. de vrijheid van ontplooiing en ont-
wikkeling van zeer vele mensen, in de eerste 
plaats van de jongere. Dat deze controle ge-
vaarlijk is en zeer vele malen ten onrechte en 
verkeerd toegepast, bewijst niet, dat zij gemist 
zou kunnen worden. Niemand weet bovendien 
hoeveel preventieve invloed een dergelijke keu-
ring reeds gehad heeft, hetgeen aan zijn credit-
zijde komt te staan. 

J. B. Meijer 
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Mag dit gezegd worden? 
In het laatste nummer van „Mens en Wereld" 
las ik het artikel van de heer J. B. Meijer over 
de verdringingstoestand op seksueel gebied in 
de Sovjet-Unie versus de overcompensatie op 
hetzelfde terrein — annex de wreedheid — 
in de Amerikaanse lectuur. Het lijkt mij dat 
de heer Meijer wel enige dingen door elkaar 
haalt. 

In de eerste plaats is in beide landen het bur-
gerlijk leven puriteins en onerotisch. Het ont-
hullende artikel van Jacques den Haan in 
„Maatstaf" heb ik destijds ook gelezen en nu 
weer even opgezocht. Op blz. 466 en 467 komt 
tot uiting dat dit verschijnsel gezien moet wor-
den als reactie op het conformisme in het bur-
gerlijk leven in de V.S., dat „antirebels, anti-
exces, anti-kunstzinnig, behoudend, hypocriet" 
is, waardoor „de seksualiteit een pathologisch 
accent krijgt". Evengoed geldt dit alles voor het 
Russische burgerlijke leven (en dan nog te be-
denken dat het Russische volk „in hoge mate 
seksueel is" vlg. John Gunther). Van officiële 
zijde in de S.U. heet openlijke seksualiteit ech-
ter „imperialistisch" en moet uitgebannen wor-
den (blijven). Hét ideaal van Rome! Net als in 
het Hitler-Duitsland worden vele boeken — kaf 
en koren — naar de brandstapel verwezen, zo-
als in totalitair geregeerde landen en gemeen-
schappen gebruikelijk is. En hier zijn dan pun-
ten die u tegenover elkaar kunt zetten: ongeli-
miteerde uiting van overcompensatie in de V.S. 
versus van staatswege opgelegd zwijgen in de 
S.U. 

Maar gelukkig leven wij „in ons eigen land" 
(where it cannot happen), niet onder een dicta-
tuur, niet uitsluitend met rooms-katholieken en 
een ietsje minder hypocriet, hoewel ... het ge-
wraakte boek „Bob en Daphne" van Han B. 
Aalberse is een angstaanjagend symptoom ... 
dat wil dan zeggen de inbeslágneming daarvan. 

Zuivere intentie 

Een journalist van het Handelsblad kan nog 
wel dictatuur en persvrijheid onderscheiden, 
maar hij is geen literator. Jacques .den Haan is 
dat wel en weet waar hij over schrijft, zowel in 
„Maatstaf" als in het „Utrechtsch Nieuwsblad". 
Ik citeer een gedeelte van zijn bespreking in 
het laatstgenoemde blad van het eerste boek 
,,Bob en Daphne" (het boek zelf was inmiddels 
in beslag genomen). 
"Hij heeft het probleem van de puberteit als li-
terair thema opgevat en hij beschrijft in zijn 
boek het ontwaken der zinnen van een heel 
jong meisje en een iets oudere jongen, hun 
spelen met de nieuw ontdekte mogelijkheden en 
hij doet dat op een wijze, die in wezen eerlijk is, 
onbevangen tracht te zijn en die op zichzelf de 
werkelijkheid nabij poogt te komen. In tegen-
stelling tot de hier gangbare opvatting, dat zin-
nelijke liefde dan desnoods nog wel beschreven 
mag worden, mits als zonde, waarop de vrese-
lijkste straffen staan, in ieder geval als iets 
schandelijks, ziet Han B. Aalberse, deze zinne-
lijkheid als een vreugde, als een zuiver en 
schoon genot. ( ...) Van de zuiverheid dezer 
intentie bij Han B. Aalberse ben ik volkomen 
overtuigd." 
Het komt mij voor dat een dergelijk boek be-
paald niet in één adem genoemd kan worden 
met de onderhavige afschuwwekkende Ameri-
kaanse litteratuur, tenzij u het wilt doen gelden 
als tegenpunt: als ideaal voorbeeld van een boek 
dat de bevrijding van sexuele dwangmatigheid 
en de daaruit voortVloeiende pathologische ex-
cessieve, verschijnselen bevordert. Met het neer- 

halen van dergelijke litteratuur schaart u zich 
aan de zijde van De Linie c.s. 

In het raam van vrije gedachtenbepaling, ont-
plooiing en vrije ethische vorming van de mens 
— ook t.a.v. erotiek en seksualiteit — is een 
dergelijke voorstelling van zaken in het blad 
van de voorvechters van deze menselijke waar-
den, op zijn minst genomen misplaatst. 

A. Gebhard-v. d. Schilden 

Onderschrift: 

In mijn artikel heb ik geen oordeel over een be-
paald boek gegeven. Nadat ik Mehnerts versie 
van het Russische verschijnsel tegenover het 
Amerikaanse heb weergegeven, schreef ik: 
„Ieder weet, dat hier niet dergelijke praktijken 
(als in Amerika) bestaan en is overtuigd „that it 
cannot happen here" ( dat zo iets hier niet ge-
beuren kan). Nu is hier echter dezer dagen de 
zaak van de vervolging van bepaalde boeken 
aan de orde gekomen, doordat het Openbaar 
Ministerie tegen een auteur is opgetreden." En 
ging verder alleen in op de vragen, die een der-
gelijke vervolging stelt. 

Van een „van staatswege opgelegd zwijgen" 
over de „imperialistische" „openlijke seksuali-
teit" in de S.U. heb ik nergens iets gelezen. 
Mehnert deelt mede, dat de diepgaande enquête 
bij duizenden Russische immigranten uit de 
veertiger jaren, die veel resultaten op andere ge-
bieden heeft opgeleverd, op het gebied der sek-
sualiteit „als gevolg van de aan de Russen eigen 
terughoudendheid betreffende vragen van deze 
aard erstaunlich unergiebig" gebleken is. 

Het is trouwens één der belangrijkste vra-
gen, die ook door de heer Winkelman is gesteld, 
of door maatregelen de ontwikkeling terug- of 
opgeschroefd kan worden tot de onerotische 
sfeer, die volgens Mehnert op de scholen in 

• de S.U. heerst. Prof. Huizinga heeft erop gewe- 
zen hoe betrekkelijk weinig invloed de kerk 
in de middeleeuwen in dezen heeft gehad en 
dat eerst „het moderne individuele sentiment" 
de zede van openbaarheid in deze zaken ge- 
broken heeft. Hij heeft ook reeds gemeend, dat 
hypocrisie een al te gemakkelijk woord is bij 
de tegenstrijdigheid tussen norm en praktijk. 
De praktijk van een zeer hoge ethiek verschilt 
vaak niet veel van een veel lagere. Bovendien 
lopen normen en praktijken uit verschillende 
verleden tijdperken in elk heden door elkaar 
en geven des te meer de indruk van onsamen-
hangendheid en onoprechtheid, die natuurlijk 
ook vaak terecht geconstateerd wordt. Te hoge 
normen — bv. de absolute van het christen-
dom — bevorderen de veronachtzaming van 
élke norm in de desbetreffende materie. Men 
leze in Vestdijks „Duodecimo" het geestige 
relaas van de averechtse uitwerking van Mozes' 
verstrekking van de Tien Geboden en de reden, 
waarom hij tenslotte de stenen tafelen verbrij-
zelde. 

Horretjesmentaliteit 

Walter Lippman heeft eens geschreven, dat 
de Amerikanen „desire to do so many things 
that they also desire to prohibit." („zoveel din-
gen doen, die zij ook wensen te verbieden".) 
Dit behoeft geen blijk van hypocrisie te zijn, 
maar is een kenschetsing van een algemene 
menselijke situatie in een gevorderde kultuur. 

In Amerika heerste tot voor korte tijd, en 
heerst voor een groot deel nog, wat een victori-
aanse of wilhelminische preutsheid en in ons land 
de horretjesmentaliteit is genoemd en die zeer 
waarschijnlijk ook in Rusland aanwezigwas en is.  

Als een gevolg van de door de kerken gemaakte 
tegenstelling van geest en zinnen volgens velen. 
In de. V.S. is bij een deel der bevolking deze 
mentaliteit omgeslagen in een oversexedheid, 
die ook in de echte literatuur tot uiting geko-
men is. Ongetwijfeld komt de slinger wel weer 
in gematigder zones terecht. Een vraag is welke 
nadelen door de huidige ontwikkeling worden 
teweeggebracht en of zij door maatregelen in 
positieve of negatieve.zin enigszins zou kunnen 
worden ingedamd. 

In onze kringen bestaat terecht een afkeer 
van censuur en paternalisme, en een verering 
voor de rij van illustere mannen, die vanaf de 
inquisitie en de uitvinding van de boekdruk-
kunst tegen de censuur hebben gestreden. Zij 
hebben er o.m. op gewezen, dat het subjectieve, 
afwijkende, veelal als een kwaad is beschouwd, 
terwijl het achteraf menigmaal een vernieuwen-
de kracht is gebleken, die de moraliteit van een 
latere tijd hielp scheppen. Bovendien is duide-
lijk, dat degenen, die meenden in deze materie 
zeggingschap te hebben, te veel boter èip of te 
weinig geschiktheid daartoe in het hoofd hadden 
om een kontrolerende en — in positieve of ne-
gatieve zin — leidende invloed te kunnen uit-
oefenen. Zelfs de verleiding van de jeugd is 
een ouder argument dan van Dr. Frederic Wert-
ham. Geldt niet Socrates' dood als een waar-
schuwing voor alle tijden? — Op deze en andere 
gronden zijn „ons soort mensen" tegen elke 
censuur in beginsel. 

Geen dogma 

Een beginsel is echter geen dogma, dat zon-
der uitzondering en zonder twijfel toepassing . 
vraagt, maar een levend richtsnoer met span-
ningen, onzekerheden en... uitzonderingen. 

In onze tijd worden vele ouders door hun 
oudere kinderen of op andere wijze geconfron-
teerd met de in mijn artikel ronduit afgewezen 
lektuur en met vele boeken, die bedenkelijk 
Vinnen zijn voor wat ik noemen zal de gees-
telijke gezondheid van jongere en oudere men-
sen. Sadisme en onzindelijkheid in pocketvorm 
mogen de meesten langs hun koude kleren la-
ten afglijden, bij anderen misschien — zoals 
sommigen beweren — een reinigende funktie 
vervullen en een vervallen tot agressiviteit ver-
hinderen, bij de meerderheid der mensen — zo 

-lijkt het mij toe — zal frisheid frisheid wek-
ken en het omgekeerde het omgekeerde. Op zijn 
minst bestaat de mogelijkheid, dat grove on-
zindelijkheid in een bepaalde daarvóor gevoelige 
periode of crisis tot afleiding van eigen inner-
lijk leven voeren zal. 

Te bewijzen vallen dergelijke beweringen 
moeilijk, maar ouders en ouderen hebben in 
dezen een verantwoordelijke taak, daar niet-
handelen óók handelen betekent. De weten-
schappen die zich in dezen aandienen gaan van 
bepaalde grondopvattingen uit, die de conclusies 
van te voren bepalen, en geven dan ook tegen-
gestelde oordelen en adviezen. De belangrijke 
Amerikaanse schrijver Lewis Mumford heeft 
in dit verband erop gewezen, dat in onze tijd 
de amateur noodzakelijk is en ieder als zo-
danig een wezenlijke funktie vervult. Kant-en-
klare oplossingen levert trouwens geen enkele 
wetenschap, die zich met menselijke problemen 
bezig houdt. Men zal er naar dienen te zoeken 
en steeds met de mogelijkheid van een falen 
rekening houden. 

Dat men de produktie van de film en andere 
communicatiemiddelen geheel aan de vrijheid 
van het filmbedrijf en andere materieel ge-
interesseerden zou overlaten, lijkt mij een nala-
tigheid t.a.v. de vrijheid van ontplooiing en ont-
wikkeling van zeer vele mensen, in de eerste 
plaats van de jongere. Dat deze controle ge-
vaarlijk is en zeer vele malen ten onrechte en 
verkeerd toegepast, bewijst niet, dat zij gemist 
zou kunnen worden. Niemand weet bovendien 
hoeveel preventieve invloed een dergelijke keu-
ring reeds gehad heeft, hetgeen aan zijn credit-
zijde komt te staan. 

J. B. Meijer 
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ZOMERSCHOOL 19-23 JULI 
De Zomerschool van de Humanistische Stichting „Socrates" wordt dit jaar gehouden in 
de gebouwen van de Internationale School voor Wijsbegeerte te Amersfoort, in een 
prachtige omgeving van bos en hei. 

Onderwerp: GROTE GEESTELIJKE STROMINGEN 

Algemene leiding: Drs. J. H. P. COLPA 

Aanvang: dinsdag 19 juli te 15.00 uur 
Einde: 	zaterdag 23 juli te 14.00 uur 

Kosten: ƒ 50,— incl. volledig pension en f 16,—
(met koffie en thee) 

kunt zich reeds aanmelden bij de 

Humanistische Stichting „Socrates" 
Oudegracht 152 — Utrecht 

	4 

INDEX-BENADERINGS-POLIS° 
Inlichtingen omtrent deze nieuwe vorm van levensverzekering, 

gebaseerd op kosten van levensonderhoud, worden verstrekt 

door de erkende Assurantietussenpersonen en de 

N.V. Levensverzekering-Mij „A U R 0 R A" 
Opgericht 1887 

HERENGRACHT 62 - AMSTERDAM 

Verschenen: De 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 ge-
zamenlijk één geheel vormen, werden voor de 
radio uitgesproken. 
U zult uzelf, maar ook uw vrienden er een 
groot genoegen mee doen. 
Uitgave Humanistisch Verbond, Utrecht. Prijs 
f 0,35, giro 304960. 

Voor 

CREMATIE 
blijft onder de gewijzigde wet een 

VERKLARING 
noodzakelijk. 

Formulieren hiervoor zijn gratis verkrijgbaar bij de 

VERENIGING VOOR FACULTATIEVE CREMATIE 
Riouwstraat 186 — 's-Gravenhage 

Tel. 55.47.97/070 

Alleenwonend weduwnaar, natuurvriend, 66 
jaar, in flinke plaats in het oosten des lands, ge-
pensioneerd en halve dagen werkend zou gaarne 
kennismaken met dame, plm. 55-60 jr. die gene-
gen is door samenleving mijn leven en huis ge-
zellig te maken. Brieven onder no. maart 1 aan 
het bur. v. d. blad. 

Leraarsweduwe, m.l. jeugd., sl., omgeving 
Utrecht, zoekt partner met auto voor convers., 
tentoonst.bez., reizen e.d. Leeftijd rt: 55-65 jaar. 
Brieven onder no. maart 3 aan het bur. v. d. bl. 

S.O.S. 42 j. eenz. rondzwalkend scheepje zoekt 
bekw. stuurman (tot 50 jr.) die haar een veili-
ge haven binnenloodst. Brieven onder no. maart 
4 van dit blad. 

Dame, opgewekt karakter, zou graag kennisma-
ken met besch. ontw. Heer, 45-50 jaar. Brieven 
onder no. maart 2 aan het bureau van dit blad. 

Jongevrouw 37 jaar zoekt corresp. met beslist 
ontw. Heer 40-50 jaar, liefh. klass. muziek en 
natuur. Buiten wonend. Brieven onder no. maart 
5 van dit blad. 
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onder redactie van Dr. W. J. JONG en H. KUYSTEN 

Administratie-adres: Postbus 246, Rotterdam 

Postgiro 445129 • Abonnementsprijs f 5.— per jaar 

Niet alleen de kerkelijken hebben 

hun wezenverzorging. 

De Weezenkas 
Vereniging tot opvoeding en verzor-
ging op humanistische grondslag 
neemt op zich de verzorging van de 
wezen der buitenkerkelijken 

Sluit 11 daarom aan bij deze vereniging 

Inlichtingen omtrent lidmaatschap 
bij de Secretaris: J. de Leeuw, 
Herengracht 62, Amsterdam-C. 

HUMANISTISCHE LUISTERKRING 

„HET WOORD VAN DE WEEK" 
De nieuwe omroepwet geeft het Humanistisch Verbond geen eigen zendtijd 
zoals de kerken die hebben. 

Ruim 24.250 
personen gaven zich reeds op als lid van de humanistische luisterkring om 
onze eis tot eigen zendtijd kracht bij te zetten. Helpt mede dit aantal te ver-
groten door u NU aan te sluiten! 

Aanmeldingen door middel van: storting of overschrijving van f 1,- op 
girorekening 58 t.n.v. Hum. Luisterkring „Het Woord van de Week" of per 
briefkaart of aanmeldingsformulier met f 1,- extra porto, 

Ook de buitenkerkelijke leden van de 

Partij van de Arbeid hebben een 
organisatorisch centrum nodig 

DE HUMANISTISCHE 
WERKGEMEENSCHAP 

is dit centrum! 

Het orgaan van de H.W.G. is het maandblad 

„VERNIEUWING" 
onder redactie van Karel Timmerman 

Abonnementsprijs f 1,20 per jaar 

Een proefnummer wordt U gaarne 
toegezonden door het Secretariaat 
Haagweg 210 — Leiden 
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