
Wie hier in Amsterdam in de loop van decem-
ber juffrouw Vos aan de telefoon krijgt, hoeft 
eigenlijk alleen maar „ja" te zeggen. De rest 
voltrekt zich stipt volgens plan: er wordt een 
pakje thuisbezorgd met dertien zakjes erin en 
een recept voor 52 oliebollen. Op oudejaarsdag 
komt er dan weer iemand de hele zaak gevuld 
en al weghalen om de zakjes te verdelen over 
de drie huizen van bewaring, voor de gedeti-
neerden. 

Zo kende ik juffrouw Vos al een paar jaar uit-
sluitend van de oliebollen en omdat dit een 
vreemde basis is voor kennismaking, ben ik eens 
met haar gaan praten. Over de oliebollenactie 
in de eerste plaats, waarvan zij hier in Amster-
dam de leiding heeft. 

„De gedachte voor die actie komt niet uit 
Amsterdam," vertelde ze, „maar uit Haarlem." 
"Daar zal de heer Ehrbecker dan wel de motor 
van zijn," veronderstelde ik en dat vind ik een 
veilig idee, want de heer Ehrbecker is een man, 
die weet wat er omgaat bij gedetineerden, waar 
ze behoefte aan hebben en wat ze op prijs stel-
len. Dat is nodig, want als huisvrouw kun je nu 
wel oliebollen bakken voor gevangenen en dit 
met veel enthousiasme en plezier doen en het 
gevoel hebben, dat je een goed werk verricht, 
maar wat weet je er strikt genomen van? Mis-
schien vinden ze het niet eens leuk of willen ze 
liever wat anders. Dat zou ik me ook best kun-
nen voorstellen, maar ze vinden het wel leuk: 
„We hebben heel prettige reacties gekregen", 
zegt juffrouw Vos. „De mensen hebben er erg 
veel waardering voor en 't is weer eens een 
beetje afwisseling in het dagelijks menu." 

Goed, dat weten we dan en dat is plezierig, 
maar wat doet juffrouw Vos, als er geen oliebol-
len uit te delen zijn? Nee, geen nieuwe recepten 
uitproberen, maar de vrije tijd, die zij als onder-
wijzeres heeft, besteedt ze aan zieken en bejaar-
den. Om precies te zijn, ze is Plaatselijk Leidster 
van het zieken- en bejaardenbezoek en voor zo-
ver ik het kan ,bekijken, is ze daar beslist ge-
knipt voor, omdat ze zo vriendelijk is en opge-
wekt en zo vreselijk graag lacht. 

Levenslang 
Na zeventien jaar gevangenschap moet nu wel 
het tijdstip aanbreken voor de voorwaardelijke 
invrijheidstelling van Lages, Aus der Fiinten, 
Fischer en Kotalla, zo hebben de professoren 
Van Bemmelen en Pompe gedacht. En deze ge-
dachte hebben zij neergelegd in een artikel in het 
Nederlands Juristenblad. 

Zelden zal dit ,vakblad" voor juristen zo 
zeer in de publieke belangstelling hebben ge-
staan als het geval was naar aanleiding van dat 
artikel van twee hoogleraren in het strafrecht. 
Er is op dat artikel vaak emotioneel gerea-
geerd, in het bijzonder door schrijvers van 
ingezonden stukken in dagbladen. Zulke reac-
ties hebben natuurlijk hun betekenis, ook voor 
de regering die zelf zonder emotionaliteit haar 
gratiebeleid moet bepalen. Voor verlening van 
gratie bestaan geen wettelijke normen. Gratie-
verlening is uitsluitend een zaak van beleid. 
Nu de wet er geen regelen voor geeft kan het 
voor de regering dubbel nuttig zijn, te verne-
men hoe het Nederlandse volk op gratie zou 
reageren. 

Nu, als de regering de reacties op het arti-
kel van de twee strafrechtshoogleraren in aan-
merking neemt, zal zij moeten begrijpen dat zij 
met gratieverlening een belangrijk stuk — men 
mag wel zeggen: het overgrote deel — van de 
publieke opinie zou hebben te trotseren. Want 
de.  professoren Pompe en Van Bemmelen 
hebben maar weinig positieve weerklank ge-
vonden. En de negatieve reacties waren beslist 
niet allemaal emotioneel. Wij hebben verschei-
dene hoofdartikelen in kranten gelezen, die 
duidelijk buiten de emotionele sfeer waren ge-
houden. 

Hoe waren die twee professoren tot het 
schrijven van hun gezamenlijk artikel geko-
men? Dat is niet duidelijk. Maar zij hebben 
kennelijk het geval als een juridisch probleem 
willen behandelen. Daarvan getuigt hun artikel 
zelf en het feit dat zij het juist in het Nederlands 
Juristenblad hebben laten publiceren. Zij heb-
ben zich ook op geen andere plaats Over de 
zaak willen uitlaten. Een verzoek om er voor 
de televisie een gesprek over te willen hebben, 
is door hen van de hand gewezen. Het is op 
zichzelf al merkwaardig dat men bij de televisie 
toen geen andere voorstanders van gratiever-
lening aan de vier DuitSe oorlogsmisdadigers 
heeft kunnen vinden. 

De 'hoogleraren zijn er tot aanzienlijke 'hoogte 
in geslaagd de zaak binnen de grenzen van de 
juridisch-wetenschappelijke sfeer te houden. 
Maar met één argument hebben zij die grenzen 
overschreden: het argument van de edelmoedig-
heid. Want edelmoedigheid is geen juridisch 
begrip. Over edelmoedigheid kunnen strafrechts-
geleerden ook niet met meer gezag spreken 
dan ieder ander die zich rekenschap wil geven 
van zijn verplichtingen tegenover zijn mede-
mensen. 

Die edelmoedigheid is een bijzonder onprettig 
begrip. Het is wat moeilijk te zeggen: wij 
willen niet edelmoedig zijn. Op zijn best kan 
men zeggen: edelmoedigheid is hier niet op 
haar plaats. 

Er is op het argument wel gereageerd met 
de opmerking, dat we eerder edelmoedig heb-
ben te zijn• tegenover de slachtoffers (of hun 
nabestaanden) van de naziterreur. Maar deze 
redenering hebben de twee hoogleraren in een 
nader artikel in het Nederlands Juristenblad 
ontkracht door te zeggen, dat zij edelmoedig-
heid in dezen ook wel vergevensgezindheid 
zouden kunnen noemen. 

Sterker maken de twee hooggeleerden zich 
niet met deze nadere uitlegging. Want gratie-
verlening en voorwaardelijke invrijheidstelling 
vloeien niet voort uit vergeving van wandaden. 
Zij zijn beleidsdaden met een heel andere 
grond. Men hoeft dus zelfs niet eens de vraag 
ter sprake te brengen of de wandaden van de 
vier oorlogsmisdadigers ooit voor vergiffenis 
in aanmerking kunnen komen. 

Beter is het dus de discussie buiten de emo-
tionele en zoveel mogelijk binnen de juridische 
sfeer te houden. Dat deden we al min of meer 
met de stelling, dat gratieverlening niet uit 
vergiffenis voortvloeit. Daaraan voegen wij on-
middellijk toe dat wij niet de juridische houd-
baarheid kunnen zien van de door bestrijders 
van het professorale betoog wel geformuleerde 
stelling, dat gratieverleriing aan de vier Bredase 
„levenslangen" niet geoorloofd is omdat hun 
al eerdere gratie — nl. van de doodstraf — was 
verleend. De wet verzet zich niet tegen zo'n 
dubbele gratie; zij is in de praktijk dan ook al 
vaker toegepast. 

Maar de twee professoren doen nu net alsof 
de levenslange, gevangenisstraf de vier Duitse 
oorlogsmisdadigers door de rechter was opge-
legd. Zij vergelijken hen met commune delin-
quenten die door de rechter tot levenslang 
zijn veroordeeld. Dat is met oorlogsmisdadigers 
al wel vaker gebeurd, maar niets dwingt ertoe,  
daarmee voort te gaan. 

Dat men nu tot gratie en voorwaardelijke 
invrijheidstelling zou- moeten komen omdat de 
vier oorlogsmisdadigers als Duitse ambtenaren 
zoveel heviger onder druk van het regime had-
den gestaan, is een onbegrijpelijk professoraal 
argument. Wij kunnen er moeilijk een verzach-
tende omstandigheid in zien, dat deze vier zich 
solidair hebben verklaard met dat regime en 
dat zij bereid zijn geweest er een leidende rol 
in te spelen; integendeel. Maar gesteld eens 
dat dit verzachtende omstandigheden waren, 
dan heeft de rechter die bij de strafoplegging 
al in aanmerking genomen; en dan kan er stel-
lig geen aanleiding tot gratie in worden ge-
zien. 

Datzelfde geldt voor het argument, dat de 
vier hun daden hadden gepleegd in een tijd van 
verwilderde zeden. 

Interessante beschouwingen wijden, vooral in 
hun tweede artikel, de hoogleraren aan de le-
venslange gevangenisstraf. Die zou zo on-
menselijk zijn, dat men haar nagenoeg nooit ge-
heel ten uitvoer zou moeten leggen. Zij halen er 
de parlementaire discussies bij die in de jaren '80 
van de vorige eeuw bij de vaststelling van het 
Wetboek van Strafrecht zijn gehouden. Maar 
zou men toen aan de mogelijkheid hebben ge- 
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Levenslang 
Na zeventien jaar gevangenschap moet nu. wel 
het tijdstip aanbreken voor de voorwaardelijke 
invrijheidstelling van Lages, Aus der Fiinten, 
Fischer en Kotalla, zo hebben de professoren 
Van Bemmelen en Pompe gedacht. En deze ge-
dachte hebben zij neergelegd in een artikel in het 
Nederlands Juristenblad. 

Zelden zal dit ,vakblad" voor juristen zo 
zeer in de publieke belangstelling hebben ge-
staan als het geval was naar aanleiding van dat 
artikel van twee hoogleraren in het strafrecht. 
Er is op dat artikel vaak emotioneel gerea-
geerd, in het bijzonder door schrijvers van 
ingezonden stukken in dagbladen. Zulke reac-
ties hebben natuurlijk hun betekenis, ook voor 
de regering die zelf zonder emotionaliteit haar 
gratiebeleid moet bepalen. Voor verlening van 
gratie bestaan geen wettelijke normen. Gratie-
verlening is uitsluitend een zaak van beleid. 
Nu de wet er geen regelen voor geeft kan het 
voor de regering dubbel nuttig zijn, te verne-
men hoe het Nederlandse volk op gratie zou 
reageren. 

Nu, als de regering de reacties op het arti-
kel van de twee strafrechtshoogleraren in aan-
merking neemt, zal zij moeten begrijpen dat zij 
met gratieverlening een belangrijk stuk — men 
mag wel zeggen: het overgrote deel — van de 
publieke opinie zou hebben te trotseren. Want 
de.  professoren Pompe en Van Bemmelen 
hebben maar weinig positieve weerklank ge-
vonden. En de negatieve reacties waren beslist 
niet allemaal emotioneel. Wij hebben verschei-
dene hoofdartikelen in kranten gelezen, die 
duidelijk buiten de emotionele sfeer waren ge-
houden. 

Hoe waren die twee professoren tot het 
schrijven van hun gezamenlijk artikel geko-
men? Dat is niet duidelijk. Maar zij hebben 
kennelijk het geval als een juridisch probleem 
willen behandelen. Daarvan getuigt hun artikel 
zelf en het feit dat zij het juist in het Nederlands 
Juristenblad hebben laten publiceren. Zij heb-
ben zich ook op geen andere plaats Over de 
zaak willen uitlaten. Een verzoek om er voor 
de televisie een gesprek over te willen hebben, 
is door hen van de hand gewezen. Het is op 
zichzelf al merkwaardig dat men bij de televisie 
toen geen andere voorstanders van gratiever-
lening aan de vier DuitSe oorlogsmisdadigers 
heeft kunnen vinden. 

De 'hoogleraren zijn er tot aanzienlijke 'hoogte 
in geslaagd de zaak binnen de grenzen van de 
juridisch-wetenschappelijke sfeer te houden. 
Maar met één argument hebben zij die grenzen 
overschreden: het argument van de edelmoedig-
heid. Want edelmoedigheid is geen juridisch 
begrip. Over edelmoedigheid kunnen strafrechts-
geleerden ook niet met meer gezag spreken 
dan ieder ander die zich rekenschap wil geven 
van zijn verplichtingen tegenover zijn mede-
mensen. 

Die edelmoedigheid is een bijzonder onprettig 
begrip. Het is wat moeilijk te zeggen: wij 
willen niet edelmoedig zijn. Op zijn best kan 
men zeggen: edelmoedigheid is hier niet op 
haar plaats. 



je in de Emmer Courant, die wij 
al een gebrekkige stijl verweten, 
maar die blijkbaar ook de inhoud 
van het betoog allerongelukkigst 
en in vele opzichten onjuist heeft 
weergegeven. De heer Rietberg 
voor het gebeurde derhalve onze 
verontschuldigingen. 

Weer iets over rassendiscrimi-
natie en dan iets waar u nu 

ook eens zelf iets aan kunt doen. 
Het Comité Zuid-Afrika zond 
ons het boycotnummer van zijn 
Informatiebulletin, waarin artike-
len -over de ook door Zuidafri-
kaanse negerleiders al bij herha-
ling bepleite wenselijkheid, zelfs 
noodzakelijkheid van een econo-
mische boycot tegen de Unie, van 
de hand van mej. drs. F. van den 
Burg, medewerkster van het Koos 
Vorrinkinstituut voor buitenlandse 
Zaken van de Partij van de Ar-
beid, dr. H. Jameson, een socio-
loog uit Sierra Leone, verbonden 
aan de Présence Africaine in Pa-
rijs, het Eerste-Kamerlid ir. H. 
Vos en dr. K. L. Roskam, die in 
1960 aan de Vrije Universiteit 
promoveerde op het onderwerp 

apartheid en sedertdien doceert 
in West-Nigerië. Als bijlage is bij 
het nummer gevoegd een nummer 
van Klein bestek, orgaan van de 
Dr. Wiardi Beckmanstichting, 
waarin een samenvatting in het 
Nederlands door P. J. Oud is op-
genomen van het boek van Albert 
Luthuli Let my people go. 

Dit Informatiebulletin bevat bo-
vendien — en dat is het wanneer 
wij bedoelen, dat u er nu zelf eens 
iets aan kunt doen — een lijst van 
goederen die van Zuidafrikaanse 
origine zijn, compleet met merk-
namen en al. Het betreft voor-
namelijk vruchten, al dan niet in-
geblikt, jams, wijnen, likeuren en 
sigaretten. Er wordt bij vermeld: 

„Wilt u in elk geval bij aan-
koop van consumptiegoederen ver-
mijden, dat u Zuidafrikaanse waar 
koopt, kijkt u dan, behalve naar 
de genoemde merken; vooral naar 
het etiket waarop vermeld staat 
„Product of South Africa". En de 
winkelier vragen naar de her-
komst, maakt pok hem attent op 
Zuid-A frika." 
Het redactieadres van het blad in 
kwestie is Rembrandtweg 244, 
Amstelveen. 

Wintert ach door Boris Pasternak 

Sneeuw joeg over heel de aarde 
Over alle grenzen. 
De kaars brandde op de tafel, 
De kaars brandde. 

Zoals in zomermaanden muggezwermen 
Vliegen in de vlam 
Zo dwarrelden sneeuwvlokken 
Tegen het vensterraam. 

De sneeuwstorm boetseerde op het glas 
Cirkels en pijlen. 
De kaars brandde op de tafel, 
De kaars brandde. 

Op de verlichte zoldering 
Vielen schaduwen. 
Gekruiste armen, gekruiste benen, 
Gekruiste levens. 

Met een slag vielen 
Twee schoenen op de vloer, 
En was in tranen van het nachtlampje 
Op de kleren droop. 

En alles verloor zich in een nevel van sneeuw 
Grauw en wit. 
De kaars brandde op de tafel, 
De kaars brandde. 

Langs het kaarsje uit een hoek woei tocht, 
En de gloed van verleiding 
Verhief, als een engel, twee vleugels 
Kruisgewijs. 

Sneeuw joeg heel de februarimaand, 
En altijd nog 
Brandde op tafel de kaars 
Brandde de kaars. 

(Uit het Russisch vertaald door P. Krug) 

De dichter roept hier het beeld op van het licht, dat blijft branden on-
danks storm, sneeuw en verleidingen. Het is het eeuwige symbool van 
het licht, dat de duisternis overwint, symbool van alle tijden en alle 
volken. Het gedicht herinnert onwillekeurig aan de regels uit Rilke's 
„Winterliche Stanzen": 

„Die Nacht ist stark, doch von so fernem Garage, 
die schwache Lampe iiberredet linde. 
Lass dichs getreisten: Frost und Harsch bereiten 
die Spannung kiinftigcr Empffinglichkeiten". 

Vandaag wat post. Er zijn 
altijd nogal wat mensen die 

de pen grijpen om ons van hun 
positief of negatief standpunt ten 
opzichte van onze stukjes in deze 
rubriek te doen blijken. Dat is 
voor een redacteur prettig, want 
hoe scherp de kritiek soms ook is, 
er blijkt tenminste uit, dat de ru-
briek gelezen wordt. Van al dit 
soort correspondentie komt uiter-
aard maar weinig in de krant, 
maar af en toe zijn er toch op-
merkingen bij, die wijder aandacht 
verdienen dan in een particuliere 
brief mogelijk is. 

Z o schrijft ons een lezer uit 
Warder  naar aanleiding van 

onze publikatie over het haarwa-
ter dat kapper Van Eggens uit 
Hoorn, naar zijn zeggen door god-
delijke inspiratie, wist te fabrice-
ren. Hij schrijft zelf bij deze zaak 
betrokken te zijn geweest, omdat 
deze weldoener der mensheid in 
een andere dan de door ons ge-
signaleerde advertentie, ook van 
een hele pagina, had bekend ge-
maakt 12.000 flesjes wondertoni-
cum gereserveerd te hebben voor 
inwoners van Noord-Holland, die 
hun'medewerking wilden verlenen. 
Die medewerking bestond uit het 
zich beschikbaar stellen; men 
kreeg dan wat vloeistof in het 
haar gesmeerd en voor slechts 
f 2,50 kreeg men dan een klein 
flesje daarvan mee. De volgende 
maal betaalde men f 2,50 weer 
voor een klein beetje om te was-
sen en uit dankbaarheid voor al 
die medewerking had de heer Van 
Eggens dan zijn 12.000 flesjes be-
schikbaar, die men voor slechts 
f 12,50 per stuk kon meenemen. 

„Mocht die toedracht lukken," 
zegt onze briefschrijver,  „dan denk 
ik, dat in ieder geval de heer Van 
Eggens gered is..."  en aan de kap-
per zelf schreef hij:  „Mocht u 
Deo Volente nadere aanwijzingen 
ontvangen, waardoor het onom-
stotelijk vast komt te staan, dat 
geen haar meer zal vallen zonder 
de wil van de hemelse Vader, dan 
zal ik mij gaarne weer onder uw 
behandeling stellen, maar eerst na 
geslaagde behandeling zal ik God 
lof brengen en u betalen."  Wij 
veronderstellen dat de kijk van 
onze lezer te nuchter is om bij de 
zakenman-kapper aan te slaan. 

E en Ermelose lezer reageert 
op het artikeltje dat wij over-

namen van een abonnee in Bad-
hoevedorp, die een begrafenis 
moest bijwonen, waar hij behalve 
antisemitische uitingen ook nog een 
stuk onverdraagzaamheid van de 
„nog ouderwets tekeergaande" do-
minee moest verwerken. Dat was 
voor die buitenkerkelijke geen ge-
makkelijke zaak. Ja, schrijft onze 
lezer uit Ermelo:  ,Inderdaad 
lastig, maar hier op de Noordwest-
Veluwe niets bijzonders. Kun je 
zoiets niet ontlopen, dan moet je 
je maar ergeren. Hier vertelt de 
Nederlands-hervormde dominee 
precies hoe het er in de hemel  

uitziet en hoe je later weer vlese-
lijk bij elkaar zit. Toen een be-
zoeker tijdens een ziekenbezoek 

' vroeg hoe de zieke het maakte, be-
sliste een ouderling, dat hij behou-
den was. be gezondheidstoestand 
was bijzaak en dat liet hij duide- 

• lijk merken, zelfs in het bijzijn van 
de zieke, die na zijn vertrek weer 
wat opvrolijkte, toen het gesprek 
met hem op een opbeurende ma-
nier werd gevoerd. 

Is hier op een begrafenis geen 
dominee aanwezig, dan word je 
als een heiden beschouwd. Dat is 
tegenover de familie niet prettig, 
waar allicht iemand bij is, die de 
aanwezigheid van een dominee op 
prijs stelt, al is het dan geen 
„zware". Daarom vind ik geeste-
lijke verzorging bij uitvaart (aan 
de orde gesteld in Mens en We-
reld van 1 december 1962, no. 22) 
een goed idee en ik zou liet op 
prijs stellen als in het gewest Gel-
derland ook een beroep op een 
spreker gedaan kon worden, om 
aan te tonen, dat niet-kerkelijken 
en humanisten geen heidenen zijn, 
maar aanspraak maken op een ho-
ge levensopvatting, al is die niet 
christelijk." 

Misschien een idee voor het ge-
west Gelderland, voor andere ge-
westen wellicht ook, voor geest-
verwanten die er behoefte aan 
hebben. Maar aantonen dat een 
humanist geen heiden is lijkt ons 
moeilijk. De aanhanger van  de ene 
godsdienst zal immers altijd 
iemand die een andere godsdienst 
aanhangt een heiden noemen, een 
dienaar van afgoden. Een afgod 
is namelijk niets anders dan een 
god, waarin je zelf niet gelooft. 
Maar het woord heiden betekent 
tegenwoordig nog iets meer, het 
betekent ook ongodsdienstig mens 
zonder meer. En in die betekenis 
laat het de waarde van onze 
levensovertuiging 	onaangetast. 
Vroeger mag het als een scheld-
woord gebruikt zijn, tegenwoordig 
zijn wij geneigd het woord heiden 
als een erenaam op te vatten, 
wanneer wij uit de voorgaande en 
soortgelijke brieven ervaren hoe 
wel-godsdienstige mensen zich 
soms gedragen. 

W ij hebben in ons nummer van 
12 januari de heer Rietberg 

in Emmen ten onrechte beschul-
digd van het geven van een on-
juiste voorstelling van wat het Hu-
manistisch Verbond beoogt en 
doet. Na een nogal onsamenhan-
gende inleiding zou de  heer Riet-
berg in een lezing voor de Neder-
landse Christenvrouwenbond ver-
keerde informatie hebben gegeven, 
terwijl hij toch beter kon weten. 
Welnu, uit een brief die wij over 
deze zaak inmiddels van een hoofd-
bestuurslid uit Emmen ontvingen, 
blijkt, dat  de heer Rietberg  niet 
alleen zeer goed geïnformeerd is 
over het Humanistisch Verbond, 
maar ook die goede informatie 
in zijn lezing heeft verwerkt. Hem 
treft dus geen enkele blaam, hoog-
stens de schrijver van het verslag- 
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je in de Emmer Courant, die wij 
al een gebrekkige stijl verweten, 
maar die blijkbaar ook de inhoud 
van het betoog allerongelukkigst 
en in vele opzichten onjuist heeft 
weergegeven. De heer Rietberg 
voor het gebeurde derhalve onze 
verontschuldigingen. 

Weer iets over rassendiscrimi-
natie en dan iets waar u nu 

ook eens zelf iets aan kunt doen. 
Het Comité Zuid-Afrika zond 
ons het boycotnummer van zijn 
Informatiebulletin, waarin artike-
len 'over de ook door Zuidafri-
kaanse negerleiders al bij herha-
ling bepleite wenselijkheid, zelfs 
noodzakelijkheid van een econo-
mische boycot tegen de Unie, van 
de hand van mej. drs. F. van den 
Burg, medewerkster van het Koos 
Vorrinkinstituut voor buitenlandse 
Zaken van de Partij van de Ar-
beid, dr. H. Jameson, een socio-
loog uit Sierra Leone, verbonden 
aan de Présence Africaine in Pa-
rijs, het Eerste-Kamerlid ir. H. 
Vos en dr. K. L. Roskam, die in 
1960 aan de Vrije Universiteit 
promoveerde op het onderwerp 

apartheid en sedertdien doceert 
in West-Nigerië. Als bijlage is bij 
het nummer gevoegd een nummer 
van Klein bestek, orgaan van de 
Dr. Wiardi Beckmanstichting, 
waarin een samenvatting in het 
Nederlands door P. J. Oud is op-
genomen van het boek van Albert 
Luthuli Let my people go. 

Dit Informatiebulletin bevat bo-
vendien — en dat is het wanneer 
wij bedoelen, dat u er nu zelf eens 
iets aan kunt doen — een lijst van 
goederen die van Zuidafrikaanse 
origine zijn, compleet met merk-
namen en al. Het betreft voor-
namelijk vruchten, al dan niet in-
geblikt, jams, wijnen, likeuren en 
sigaretten. Er wordt bij vermeld: 

„Wilt u in elk geval bij aan-
koop van consumptiegoederen ver-
mijden, dat u Zuidafrikaanse waar 
koopt, kijkt u dan, behalve naar 
de genoemde merken; vooral naar 
het etiket waarop vermeld staat 
„Product of South Africa". En de 
winkelier vragen naar de her-
komst, maakt ,00k hem attent op 
Zuid-Afrika." 
Het redactieadres van het blad in 
kwestie is Rembrandtweg 244, 
Amstelveen. 

Wánternacht door Boris Pasternak 

Sneeuw joeg over heel de aarde 
Over alle grenzen. 
De kaars brandde op de tafel, 
De kaars brandde. 

Zoals in zomermaanden muggezwermen 
Vliegen in de vlam 
Zo dwarrelden sneeuwvlokken 
Tegen het vensterraam. 

De sneeuwstorm boetseerde op het glas 
Cirkels en pijlen. 
De kaars brandde op de tafel, 
De kaars brandde. 

Op de verlichte zoldering 
Vielen schaduwen. 
Gekruiste armen, gekruiste benen, 
Gekruiste levens. 

Met een slag vielen 
Twee schoenen op de vloer, 
En was in tranen van het nachtlampje 
Op de kleren droop. 

En alles verloor zich in een nevel van sneeuw 
Grauw en wit. 
De kaars brandde op de tafel, 
De kaars brandde. 

Langs het kaarsje uit een hoek woei tocht, 
En de gloed van verleiding 
Verhief, als een engel, twee vleugels 
Kruisgewijs. 

Sneeuw joeg heel de februarimaand, 
En altijd nog 
Brandde op tafel de kaars 
Brandde de kaars. 

(Uit het Russisch vertaald door P. Krug) 

De  dichter roept hier het beeld op van het licht, dat blijft branden on-
danks storm, sneeuw en verleidingen.  Het is het eeuwige symbool van 
het licht, dat de duisternis overwint, symbool van alle tijden en alle 
volken.
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 .gedicht 
Stamzen": 

onwillekeurig aan de regels uit Rilke's 
„ 

„Die Nacht ist stark, doch von so fernem Gange, 
die schwache Lampe llberredet linde. 
Lass dichs getresten: Frost und Harsch bereiten 
die Spannung kfinftiger Empffinglichkeiten". 

Kritisch allerlei 

Vandaag wat post. Er zijn 
altijd nogal wat mensen die 

de pen grijpen om ons van hun 
positief of negatief standpunt ten 
opzichte van onze stukjes in deze 
rubriek te doen blijken. Dat is 
voor een redacteur prettig, want 
hoe scherp  de kritiek soms ook is, 
er blijkt tenminste uit, dat  de ru-
briek gelezen wordt. Van al dit 
soort correspondentie komt uiter-
aard maar weinig in de krant, 
maar af en toe zijn er toch op-
merkingen bij, die wijder aandacht 
verdienen dan in een particuliere 
brief mogelijk is. 

Zo schrijft ons een lezer uit 
Warder naar aanleiding van 

onze publikatie over het haarwa-
ter dat kapper Van Eggens uit 
Hoorn, naar zijn zeggen door god-
delijke inspiratie, wist te fabrice-
ren. Hij schrijft zelf bij deze zaak 
betrokken te zijn geweest, omdat 
deze weldoener der mensheid in 
een andere dan de door ons ge-
signaleerde advertentie, ook van 
een hele pagina, had bekend ge-
maakt 12.000 flesjes wondertoni-
cum gereserveerd te hebben voor 
inwoners van Noord-Holland, die 
hun medewerking wilden verlenen. 
Die medewerking bestond uit het 
zich beschikbaar stellen; men 
kreeg dan wat vloeistof in het 
haar gesmeerd en voor slechts 
f 2,50 kreeg men dan een klein 
flesje daarvan mee. De volgende 
maal betaalde men f 2,50 weer 
voor een klein beetje om te was-
sen en uit dankbaarheid voor al 
die medewerking had de heer Van 
Eggens dan zijn 12.000 flesjes be-
schikbaar, die men voor slechts 
f 12,50 per stuk kon meenemen. 

„Mocht die toedracht lukken," 
zegt onze briefschrijver, „dan denk 
ik, dat in ieder geval de heer Van 
Eggens gered is..."  en aan de kap-
per zelf schreef hij:  „Mocht u 
Deo Volente nadere aanwijzingen 
ontvangen, waardoor het onom-
stotelijk vast komt te staan, dat 
geen haar meer zal vallen zonder 
de wil van de hemelse Vader, dan 
zal ik mij gaarne weer onder uw 
behandeling stellen, maar eerst na 
geslaagde behandeling zal ik God 
lof brengen en u betalen." Wij 
veronderstellen dat de kijk van 
onze lezer te nuchter is om bij de 
zakenman-kapper aan te slaan. 

E en Ermelose lezer reageert 
op het artikeltje dat wij over-

namen van een abonnee in Bad-
hoevedorp, die een begrafenis 
moest bijwonen, waar hij behalve 
antisemitische uitingen ook nog een 
stuk onverdraagzaamheid van de 
„nog ouderwets tekeergaande" do-
minee moest verwerken. Dat was 
voor die buitenkerkelijke geen ge-
makkelijke zaak. Ja, schrijft onze 
lezer uit Ermelo: „Inderdaad 
lastig, maar hier op de Noordwest-
Veluwe niets bijzonders. Kun je 
zoiets niet ontlopen, dan moet je 
je maar ergeren. Hier vertelt de 
Nederlands-hervormde dominee 
precies hoe het er in de hemel  

uitziet en hoe je later weer vlese-
lijk bij elkaar zit. Toen een be-
zoeker tijdens een ziekenbezoek 
vroeg hoe de zieke het maakte, be- 

. sliste een ouderling, dat hij behou-
den was. De gezondheidstoestand 
was bijzaak en dat liet hij duide- 

• lijk merken, zelfs in het bijzijn van 
de zieke, die na zijn vertrek weer 
wat opvrolijkte, toen het gesprek 
met hem op een opbeurende ma-
nier werd gevoerd. 

Is hier op een begrafenis geen 
dominee aanwezig, dan word je 
als een heiden beschouwd. Dat is 
tegenover de familie niet prettig, 
waar allicht iemand bij is, die de 
aanwezigheid van een dominee op 
prijs stelt, al is het dan geen 
„zware". Daarom vind ik geeste-
lijke verzorging bij uitvaart (aan 
de orde gesteld in Mens en We-
reld van 1 december 1962, no. 22) 
een goed idee en ik zou liet op 
prijs stellen als in het gewest Gel-
derland ook een beroep op een 
spreker gedaan kon worden,  OD? 

aan te tonen, dat niet-kerkelijken 
en humanisten geen heidenen zijn, 
maar aanspraak maken op een ho-
ge levensopvatting, al is die niet 
christelijk." 

Misschien een idee voor het ge-
west Gelderland, voor andere ge-
westen wellicht ook, voor geest-
verwanten die er behoefte aan 
hebben. Maar aantonen dat een 
humanist geen heiden is lijkt ons 
moeilijk. De aanhanger van de ene 
godsdienst zal immers altijd 
iemand die een andere godsdienst 
aanhangt een heiden noemen, een 
dienaar van afgoden. Een afgod 
is namelijk niets anders dan een 
god, waarin je zelf niet gelooft. 
Maar het woord heiden betekent 
tegenwoordig nog iets meer, het 
betekent ook ongodsdienstig mens 
zonder meer. En in die betekenis 
laat het de waarde van onze 
levensovertuiging 	onaangetast. 
Vroeger mag het als een scheld-
woord gebruikt zijn, tegenwoordig 
zijn wij geneigd het woord heiden 
als een erenaam op te vatten, 
wanneer wij uit de voorgaande en 
soortgelijke brieven ervaren hoe 
wel-godsdienstige mensen zich 
soms gedragen. 

Wij hebben in ons nummer van 
12 januari de heer Rietberg 

in Emmen ten onrechte beschul-
digd van het geven van een on-
juiste voorstelling van wat het Hu-
manistisch Verbond beoogt en 
doet. Na een nogal onsamenhan-
gende inleiding  zou de heer Riet-
berg in een lezing voor de Neder-
landse Christenvrouwenbond ver-
keerde informatie hebben gegeven, 
terwijl hij toch beter kon weten. 
Welnu, uit een brief die wij over 
deze zaak inmiddels van een hoofd-
bestuurslid uit Emmen ontvingen, 
blijkt, dat de heer Rietberg niet 
alleen zeer goed geïnformeerd is 
over het Humanistisch Verbond, 
maar ook die goede informatie 
in zijn lezing heeft verwerkt. Hem 
treft dus geen enkele  blaam, hoog-
stens de schrijver van het verslag- 
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Congresresolutie 8 april 1951 — Deventer: „Het congres, enz.... doet een dringend beroep 
op verstand en geweten van een ieder, waar ook geplaatst, om te trachten een catastrofe te 
voorkomen ... door te blijven streven naar de verwezenlijking van een bestaan 'voor alle 
mensen in alle landen, vrij van vrees en van gebrek' ... door de overtuiging levend te houden, 
dat het verlangen aller volken naar menselijkheid en vrede mogelijkheden inhoudt, die niet 
in gevaar mogen worden gebracht door overwegingen van prestige of nationaal belang... 
en door voortdurend als doel van alle internationale politiek te stellen een wereldgemeenschap, 
beheerst door algemeen aanvaardbare en aanvaarde rechtsregels ..." 

Ruim een jaar na het Deventer-congres kwam 
in Amsterdam het eerste internationale huma-
nistische congres bijeen en werd de Internatio-
nale Humanistische en Ethische Unie (I.H.E.U.) 
gesticht. Een der resoluties luidde: „Het Con-
gres, enz... is van mening dat in de nationale 
en internationale politiek een voorname zorg 
moet zijn de opheffing van de materiële, morele 
en intellectuele ellende, waardoor de voor-
waarden geschapen worden voor begrip en ver-
zoening tussen alle volkeren van de wereld ter 
wille van de voorkoming van Oorlog." Deze 
resolutie werd door de aangesloten organisaties 
bevestigd, ook door het H.V. Maar wat nu? 
We hadden nu wel uitgesproken wat voor 
ogen stond. Maar wat konden we verder doen? 
Meer en meer trokken de atoombomproeven 
onze aandacht. Ook zij betekenden een ge-
vaar. Volgens Muller wel niet zeer groot, om-
dat de hoeveelheid straling die vrij kwam, ge-
ring bleef. Maar alle straling is gevaarlijk en 
zij hoopt zich als het ware op, zodat het gevaar 
bij iedere proef toch toenam. De vraag was of 
humanisten ondanks verschil in inzicht in de 
noodzaak van bewapening, hieromtrent een 
standpunt konden innemen. Het hoofdbestuur 
stak zijn licht op bij verschillende deskundigen 
en kreeg de indruk dat het z.g. machtseven-
wicht niet noemenswaard verstoord zou worden 
door stopzetting van de atoombomproeven. 
Zou deze stopzetting niet tevens bijdragen tot 
de zo noodzakelijke internationale ontspanning? 
Zo kwam de hoofdbestuursverklaring van 1957 
tot stand, gepubliceerd in Mens en Wereld van 
1 juni 1957 (no. 11), waarin het H.V. de poli-
tieke partijen in Nederland voorging. 

Stopzetting atoombomproeven 
De verklaring van het hoofdbestuur was opgezet 
als een ontwerpresolutie voor het in de zomer 
van 1957 te houden tweede internationale con-
gres te Londen. Deze verklaring luidde in hoofd-
zaak als volgt: 

„Wij voelen ons diep verontrust over de ver-
klaring, ondersteund b.v. door zevenhonderd 
genetici uit de hele wereld dat het gevaar van 
ioniserende straling voor de erfelijke aanleg 
van de mens een feit is dat ernstige aandacht 
vereist in verband met de toepassing van de 
atoom-energie .. . wij weten dat het stralings-
gevaar gelijkelijk alle volken in Oost en West 
bedreigt en dat controle op atoom- en water-
stof-bomproeven door doeltreffende methoden 
overal in de wereld kan worden uitgeoefend, zo-
dat de algemene afschaffing van deze proeven 
als een zedelijke eis en een reële mogelijkheid 
moet worden beschouwd ..., daarom verzoeken 
wij onze aangesloten organisaties en allen die 
met ons instemmen zich te richten tot hun 
regeringen opdat zij als eerste stap de algehele 
uitbanning van atoom- en waterstMomproeven 
zullen bevorderen en wij doen een beroep op 
de organisatie der Verenigde Naties de toene-
mende bedreiging van de mensheid die de nacht-
merrie van onze generatie is, op te heffen". 

Zoals de lezer weet trad kort daarna een 
pauze in de atoombomproeven op. Tot 1961, 
toen Rusland een nieuwe serie proeven begon 
met een ontploffing van ruim 50 megaton. Mis-
schien dat thans — in 1963 — een nieuwe, en laten 
we hopen meer duurzame, stopzetting mogelijk 
blijkt. Het is het minste waarop we mogen ho- 

pen. Maar onze verklaring van 1957 heeft 
daaraan niet bijgedragen. Men moet zich al geen 
overdreven voorstellingen maken van de in-
vloed van de internationale humanistische be-
weging. Maar in dat geval kwam ons voorstel 
niet eens in stemming. De Japanners ondersteun-
den het hartstochtelijk, maar de meerderheid 
kwam met een veel ambitieuzer plan. Dit bracht 
het tot de eindstemming. In 1958 werd het ook 
door het congres van het HV aanvaard. Dit was 
het Londense „Statement on nuclear weapons". 

Verklaring over kernwapenen 
De inhoud van deze verklaring, afgedrukt in 
Mens en wereld van 26 april 1958 (no. 9) luidde 
ongeveer als volgt: 

,Onze tegenwoordige denkwijze is angstig en 
virward. Sommigen wensen dat de nieuwe wa-
pens worden uitgebannen. Anderen staan er op 
dat de wederzijdse blokkering gehandhaafd 
blijft, omdat deze voor de eerste keer een hache-
lijke wereldveiligheid heeft meegebracht. Som-
migen beweren dat wereldregering het enige 
antwoord is. Sommigen zijn tot een onvoorwaar-
delijk pacifisme gekomen. De eerste stap be-
hoort stellig te zijn klaarheid te verkrijgen over 
de werkelijke mogelijkheden die ter keuze staan, 
en om de voorwaarden en gevolgen daarvan on-
omwonden onder het oog te zien". 

door j. P. van Praag 

„Er is dringend behoefte aan een nieuwe 
wijze van denken gericht op het schiften van de 
problemen en het verkrijgen van een duidelijk 
beeld van de gecompliceerde mogelijkheden die 
ter keuze staan: Dit moet een wereldomvatten-
de wijze van denken zijn, niet ideologisch maar 
kritisch. Het moet een denken zijn van deskun-
digen van het hoogste kaliber op politiek, so-
ciaal, wijsgerig en wetenschappelijk terrein, ge-
recruteerd uit de geschoolde geesten en de wijs-
heid van Oost en West". 

„Laat dit tweede congres van de Internatio-
nale Humanistische en Ethische Unie, als uit-
vloeisel van eigen onzekerheid en bezorgdheid, 
uitdrukking geven aan deze weldoordachte eis. 
— Deze gedachte dient uitgewerkt te worden. 
Nimmer is een conferentie van zulk een samen-
stelling bijeengeroepen. Een nieuwe vorm van 
beschaafd gedrag kan ontwikkeld worden door 
de druk van de wereldgebeurtenissen, als de weg 
daartoe duidelijk gemaakt wordt". 

Men moet dit stuk zien tegen de achtergrond 
van de situatie in 1957-1958. Het geheel nieu-
we van de atoombomperiode was nog maar tot 
weinigen doorgedrongen. Ouderwetse opvattin-
gen omtrent oorlog en vrede vierden nog hoog-
tij. In die omstandigheden zou een wereldconfe-
rentie van wetenschapsmensen, militairen en 
politici inderdaad een nieuwe wijze van denken 
kunnen inleiden. Toen ik in 1958 in de Verenig-
de Staten was, heb ik ook naar alle kanten mijn 
voelhorens uitgestoken. Er hing een kentering 
van de gedachten in de lucht. Men ging besef-
fen, dat een derde wereldoorlog werkelijk alleen 
maar verliezers zou opleveren en dat de grootste 
verliezer het mensengeslacht zou zijn. Maar 
wat zou de kleine humanistische beweging in 
deze situatie kunnen uitrichten? Daarover schrijf 
ik de volgende keer. 

(Slot van pagina 1) 
dacht, dat er weleens mensen terecht zouden 
staan, die willens en wetens en zonder enige 
oorlogsnoodzaak of zelfs maar zonder enig 
oorlogsnut — als men zulke begrippen wil 
hanteren — tienduizenden onschuldigen de dood 
hebben ingestuurd? Zou men een voorstelling 
hebben gehad van de beestachtigheden die de 
kampbeul van Amersfoort bedreef en liet be-
drijven? 

Los van al zulke overwegingen moet men 
zich afvragen, of men het als mens kan verant-
woorden een medemens levenslang zijn vrijheid 
te onthouden. Want medemensen zijn de vier 
Duitse oorlogsmisdadigers stellig. De twee pro-
fessoren wijzen daar ook op. Was het niet zo, 
dan zou er over de hele gratiekwestie niet veel 
gezegd hoeven te worden. Beziet men het geval 
emotioneel dan kan men er makkelijker toe 
komen, de vier te Breda als onmensen te be-
schouwen; dan is er geen probleem. Maar de 
afschuw van de daden van deze vier hoeft 
er niet geringer om te zijn, als men toch mensen 
in hen tracht te herkennen. 

Gaat men ervan uit — en de twee professoren 
doen zulks —, dat de mens het recht heeft, de 
medemens gevangen te houden zelfs voor vijf-
tien of twintig jaar, dan is het geen grote stap, te 
komen tot aanvaarding van -de levenslange ge-
vangenisstraf. Dit alles onder voorwaarde, dat 
het regime in de gevangenis aan redelijke eisen 
van menselijkheid voldoet. 

Ieder zal er wel van overtuigd willen zijn, 
dat het regime te Breda anders is dan in het 
Amersfoortse concentratiekamp, anders dan in 
Bergen-Belsen en in zoveel andere oorden der 
verschrikking uit de oorlogstijd. 

De gevangene die levenslang heeft gekre-
gen — en die heeft aanvaard dat dit „levens-
lang" voor hem de kogel verving — zal overi-
gens wel een andere instelling moeten hebben 
dan degene die tot vijftien of twintig jaar is 
veroordeeld. Hij zal niet op zijn kalender kun-
nen aftellen, hoeveel jaren, maanden, dagen hem 
van de „vrijheid" scheiden. Hij zal ook niet het 
ongeduld kennen. Hij zal wel de berusting 
moeten kennen. En die berusting zal men niet 
moeten belemmeren of verstoren door geruch-
ten over gratie en voorwaardelijke invrijheid-
stelling. Wij zijn er niet zeker van, dat het 
artikel in het Nederlands Juristenblad en de 
reacties daarop voor de poort van de Bredase 
gevangenis halt hebben gehouden. Het zou een 
geraffineerde marteling zijn, de „levenslanger" 
nu en dan in te fluisteren: „misschien kom je 
over een paar maanden vrij". 

Daarom zou het beter zijn geweest — al weten 
wij dat sommigen de vier oorlogsmisdadigers 
te Breda zo'n geraffineerde marteling wel zou-
den gunnen —, als de twee hoogleraren hun 
hooggeleerd advies vertrouwelijk aan de mi-
nister van justitie hadden voorgelegd. Het voor-
deel van hun publieke optreden is evenwel, dat 
de minister van justitie nu ook van de publieke 
reacties kennis heeft kunnen nemen. 

Als de vier — wier leeftijden variëren van 53 
tot 61 jaar — in vrijheid zouden worden gesteld, 
zou dat voor hen betekenen: terug  naar Duits-
land. Voor zover zij niet de voorkeur zouden 
geven aan een ambt bij de Volkspolizei van de 
D.D.R., zou dat betekenen: verblijf ergens in 
de Bondsrepubliek (met nu en dan een vakan-
tiereisje naar Scheveningen, wat werkelijk niet 
denkbeeldig zou zijn). 

Zouden zij beseffen wat zij de reputatie van 
hun vaderland hebben aangedaan, dan zouden 
zij niet kunnen verlangen daar terug te keren. 
Zouden zij dat niet beseffen, dan zouden alle 
denkbare motieven tot gratieverlening — zo die 
er al zouden zijn — daardoor moeten verdwij-
nen. 

Dit is een eenvoudige redenering, die mak-
kelijk kan dienen ter vervanging van het be-
toog der twee hoogleraren, een betoog dat op 
elk punt en dus ook wat de conclusie betreft 
betwistbaar en door zijn openbaarheid hoogst 
inopportuun is. 	 Ss. 
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OORLOS en W 
Congresresolutie 8 april 1951 — Deventer: „Het congres, enz.... doet een dringend beroep 
op verstand en geweten van een ieder, waar ook geplaatst, om te trachten een catastrofe te 
voorkomen ... door te blijven streven naar de verwezenlijking van een bestaan 'voor alle 
mensen in alle landen, vrij van vrees en van gebrek' ... door de overtuiging levend te houden, 
dat het verlangen aller volken naar menselijkheid en vrede mogelijkheden inhoudt, die niet 
in gevaar mogen worden gebracht door overwegingen van prestige of nationaal belang... 
en door voortdurend als doel van alle internationale politiek te stellen een wereldgemeenschap, 
beheerst door algemeen aanvaardbare en aanvaarde rechtsregels 

Ruim een jaar na het Deventer-congres kwam 
in Amsterdam het eerste internationale huma-
nistische congres bijeen en werd de Internatio-
nale Humanistische en Ethische Unie (I.H.E.U.) 
gesticht. Een der resoluties luidde: „Het Con-
gres, enz... is van mening dat in de nationale 
en internationale politiek een voorname zorg 
moet zijn de opheffing van de materiële, morele 
en intellectuele ellende, waardoor de voor-
waarden geschapen worden voor begrip en ver-
zoening tussen alle volkeren van de wereld ter 
wille van de voorkoming van Oorlog." Deze 
resolutie werd door de aangesloten organisaties 
bevestigd, ook door het H.V. Maar wat nu? 
We hadden nu wel uitgesproken wat voor 
ogen stond. Maar wat konden we verder doen? 
Meer en meer trokken de atoombomproeven 
onze aandacht. Ook zij betekenden een ge-
vaar. Volgens Muller wel niet zeer groot, om-
dat de hoeveelheid straling die vrij kwam, ge-
ring bleef. Maar alle straling is gevaarlijk en 
zij hoopt zich als het ware op, zodat het gevaar 
bij iedere proef toch toenam. De vraag was of 
humanisten ondanks verschil in inzicht in de 
noodzaak van bewapening, hieromtrent een 
standpunt konden innemen. Het hoofdbestuur 
stak zijn licht op bij verschillende deskundigen 
en kreeg de indruk dat het z.g. machtseven-
wicht niet noemenswaard verstoord zou worden 
door stopzetting van de atoombomproeven. 
Zou deze stopzetting niet tevens bijdragen tot 
de zo noodzakelijke internationale ontspanning? 
Zo kwam de hoofdbestuursverklaring van 1957 
tot stand, gepubliceerd in Mens en Wereld van 
1 juni 1957 (no. 11), waarin het H.V. de poli-
tieke partijen in Nederland voorging. 

Stopzetting atoombomproeven 
De verklaring van het hoofdbestuur was opgezet 
als een ontwerpresolutie voor het in de zomer 
van 1957 te houden tweede internationale con-
gres te Londen. Deze verklaring luidde in hoofd-
zaak als volgt: 

„Wij voelen ons diep verontrust over de ver-
klaring, ondersteund b.v. door zevenhonderd 
genetici uit de hele wereld dat het gevaar van 
ioniserende straling voor de erfelijke aanleg 
van de mens een feit is dat ernstige aandacht 
vereist in verband met de toepassing van de 
atoom-energie ... wij weten dat het stralings-
gevaar gelijkelijk alle volken in Oost en West 
bedreigt en dat controle op atoom- en water-
stof-bomproeven door doeltreffende methoden 
overal in de wereld kan worden uitgeoefend, zo-
dat de algemene afschaffing van deze proeven 
als een zedelijke eis en een reële mogelijkheid 
moet worden beschouwd ..., daarom verzoeken 
wij onze aangesloten organisaties en allen die 
met ons instemmen zich te richten tot hun 
regeringen opdat zij als eerste stap de algehele 
uitbanning van atoom- en waterstofbomproeven 
zullen bevorderen en wij doen een beroep op 
de organisatie der Verenigde Naties de toene-
mende bedreiging van de mensheid die de nacht-
merrie van onze generatie is, op te heffen". 

Zoals de lezer weet trad kort daarna een 
pauze in de atoombomproeven op. Tot 1961, 
toen Rusland een nieuwe serie proeven begon 
met een ontploffing van ruim 50 megaton. Mis-
schien dat thans — in 1963 — een nieuwe, en laten 
we hopen meer duurzame, stopzetting mogelijk 
blijkt. Het is het minste waarop we mogen ho- 

pen. Maar onze verklaring van 1957 heeft 
daaraan niet bijgedragen. Men moet zich al geen 
overdreven voorstellingen maken van de in-
vloed van de internationale humanistische be-
weging. Maar in dat geval kwam ons voorstel 
niet eens in stemming. De Japanners ondersteun-
den het hartstochtelijk, maar de meerderheid 
kwam met een veel ambitieuzer plan. Dit bracht 
het tot de eindstemming. In 1958 werd het ook 
door het congres van het HV aanvaard. Dit was 
het Londense „Statement on nuclear weapons". 

Verklaring over kernwapenen 
De inhoud van deze verklaring, afgedrukt in 
Mens en wereld van 26 april 1958 (no. 9) luidde 
ongeveer als volgt: 

,Onze tegenwoordige denkwijze is angstig en 
verward. Sommigen wensen dat de nieuwe wa-
pens worden uitgebannen. Anderen staan er op 
dat de wederzijdse blokkering gehandhaafd 
blijft, omdat deze voor de eerste keer een hache-
lijke wereldveiligheid heeft meegebracht. Som-
migen beweren dat wereldregering het enige 
antwoord is. Sommigen zijn tot een onvoorwaar-
delijk pacifisme gekomen. De eerste stap be-
hoort stellig te zijn klaarheid te verkrijgen over 
de werkelijke mogelijkheden die ter keuze staan, 
en om de voorwaarden en gevolgen daarvan on-
omwonden onder het oog te zien". 

door P. van Praag 

„Er is dringend behoefte aan een nieuwe 
wijze van denken gericht op het schiften van de 
problemen en het verkrijgen van een duidelijk 
beeld van de gecompliceerde mogelijkheden die 
ter keuze staan: Dit moet een wereldomvatten-
de wijze van denken zijn, niet ideologisch maar 
kritisch. Het moet een denken zijn van deskun-
digen van het hoogste kaliber op politiek, so-
ciaal, wijsgerig en wetenschappelijk terrein, ge-
recruteerd uit de geschoolde geesten en de wijs-
heid van Oost en West". 

„Laat dit tweede congres van de Internatio-
nale Humanistische en Ethische Unie, als uit-
vloeisel van eigen onzekerheid en bezorgdheid, 
uitdrukking geven aan deze weldoordachte eis. 
— Deze gedachte dient uitgewerkt te worden. 
Nimmer is een conferentie van zulk een samen-
stelling bijeengeroepen. Een nieuwe vorm van 
beschaafd gedrag kan ontwikkeld worden door 
de druk van de wereldgebeurtenissen, als de weg 
daartoe duidelijk gemaakt wordt". 

Men moet dit stuk zien tegen de achtergrond 
van de situatie in 1957-1958. Het geheel nieu-
we van de atoombomperiode was nog maar tot 
weinigen doorgedrongen. Ouderwetse opvattin-
gen omtrent oorlog en vrede vierden nog hoog-
tij. In die omstandigheden zou een wereldconfe-
rentie van wetenschapsmensen, militairen en 
politici inderdaad een nieuwe wijze van denken 
kunnen inleiden. Toen ik in 1958 in de Verenig-
de Staten was, heb ik ook naar alle kanten mijn 
voelhorens uitgestoken. Er hing een kentering 
van de gedachten in de lucht. Men ging besef-
fen, dat een derde wereldoorlog werkelijk alleen 
maar verliezers zou opleveren en dat de grootste 
verliezer het mensengeslacht zou zijn. Maar 
wat zou de kleine humanistische beweging in 
deze situatie kunnen uitrichten? Daarover schrijf 
ik de volgende keer. 

(Slot van pagina 1) 
dacht, dat er weleens mensen terecht zouden 
staan, die willens en wetens en zonder enige 
oorlogsnoodzaak of zelfs maar zonder enig 
oorlogsnut — als men zulke begrippen wil 
hanteren — tienduizenden onschuldigen de dood 
hebben ingestuurd? Zou men een voorstelling 
hebben gehad van de beestachtigheden die de 
kampbeul van Amersfoort bedreef en liet be-
drijven? 

Los van al zulke overwegingen moet men 
zich afvragen, of men het als mens kan verant- 
woorden een medemens levenslang zijn vrijheid 
te onthouden. Want medemensen zijn de vier 
Duitse oorlogsmisdadigers stellig. De twee pro- 
fessoren wijzen daar ook op. Was het niet zo, 
dan zou er over de hele gratiekwestie niet veel 
gezegd hoeven te worden. Beziet men het geval 
emotioneel dan kan men er makkelijker toe 
komen, de vier te Breda als onmensen te be-
schouwen; dan is er geen probleem. Maar de 
afschuw van de daden van deze vier hoeft 
er niet geringer om te zijn, als men toch mensen 
in hen tracht te herkennen. 

Gaat men ervan uit — en de twee professoren 
doen zulks —, dat de mens het recht heeft, de 
medemens gevangen te houden zelfs voor vijf- 
tien of twintig jaar, dan is het geen grote stap, te 
komen tot aanvaarding van -de levenslange ge- 
vangenisstraf. Dit alles onder voorwaarde, dat 
het regime in de gevangenis aan redelijke eisen 
van menselijkheid voldoet. 

Ieder zal er wel van overtuigd willen zijn, 
dat het regime te Breda anders is dan in het 
Amersfoortse concentratiekamp, anders dan in 
Bergen-Belsen en in zoveel andere oorden der 
verschrikking uit de oorlogstijd. 

De gevangene die levenslang heeft gekre-
gen — en die heeft aanvaard dat dit „levens-
lang" voor hem de kogel verving — zal overi-
gens wel een andere instelling moeten hebben 
dan degene die tot vijftien of twintig jaar is 
veroordeeld. Hij zal niet op zijn kalender kun-
nen aftellen, hoeveel jaren, maanden, dagen hem 
van de „vrijheid" scheiden. Hij zal ook niet het 
ongeduld kennen. Hij zal wel de berusting 
moeten kennen. En die berusting zal men niet 
moeten belemmeren of verstoren door geruch-
ten over gratie en voorwaardelijke invrijheid-
stelling. Wij zijn er niet zeker van, dat het 
artikel in het Nederlands Juristenblad en de 
reacties daarop voor de poort van de Bredase 
gevangenis halt hebben gehouden. Het zou een 
geraffineerde marteling zijn, de „levenslanger" 
nu en dan in te fluisteren: „misschien kom je 
over een paar maanden vrij". 

Daarom zou het beter zijn geweest — al weten 
wij dat sommigen de vier oorlogsmisdadigers 
te Breda zo'n geraffineerde marteling wel zou-
den gunnen —, als de twee hoogleraren hun 
hooggeleerd advies vertrouwelijk aan de mi-
nister van justitie hadden voorgelegd. Het voor-
deel van hun publieke optreden is evenwel, dat 
de minister van justitie nu ook van de publieke 
reacties kennis heeft kunnen nemen. 

Als de vier — wier leeftijden variëren van 53 
tot 61 jaar — in vrijheid zouden worden gesteld, 
zou dat voor hen betekenen: terug naar Duits-
land. Voor zover zij niet de voorkeur zouden 
geven aan een ambt bij de Volkspolizei van de 
D.D.R., zou dat betekenen: verblijf ergens in 
de Bondsrepubliek (met nu en dan een vakan-
tiereisje naar Scheveningen, wat werkelijk niet 
denkbeeldig zou zijn). 

Zouden zij beseffen wat zij de reputatie van 
hun vaderland hebben aangedaan, dan zouden 
zij niet kunnen verlangen daar terug te keren. 
Zouden zij dat niet beseffen, dan zouden alle 
denkbare motieven tot gratieverlening — zo die 
er al zouden zijn — daardoor moeten verdwij-
nen. 

Dit is een eenvoudige redenering, die mak-
kelijk kan dienen ter vervanging van het be-
toog der twee hoogleraren, een betoog dat op 
elk punt en dus ook wat de conclusie betreft 
betwistbaar en door zijn openbaarheid hoogst 
inopportuun is. 	 Ss. 
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SEKSUALITEIT: 
van zedelijkheid tot redelijkheid (2) 

„Binnen een eeuw", zo verklaarde enkele jaren geleden een Nobelprijswinnaar in de schei-
kunde, „zullen de ouders hun kinderen op bestelling kunnen krijgen: de kleur van haar en 
ogen, lengte enz. zullen zij dan kunnen bepalen." 

Deze hoogleraar doelde op de mogelijkheid om, o.a. via chemische processen, nauwkeurig 
invloed uit te oefenen op de chromosomen van de erfsubstantie, waarin dus de erfelijke eigen-
schappen van een individu vastliggen. Of zijn tijdschatting juist is, kunnen wij niet beoordelen. 
Maar wel staat het vast dat we hier aan het begin staan van een revolutionaire ontwikkeling 
in de biologie. Immers, er behoeft niet aan te worden getwijfeld dat, bij voldoende kennis van 
de preciese structuur der chromosomen, veranderingen zoals die waarop hij doelde, zullen 
kunnen worden aangebracht. 

• • 
Men zal wellicht ook tegenwerpen, dat we er 

met een ingrijpen, dat slechts mooie mensen zal 
doen voortbrengen (in hoeverre de geestelijke 
eigenschappen eveneens zullen kunnen worden 
beïnvloed, laten we nu in het midden) niet zijn. 
Of een individu, zo voeren sommigen misschien 
aan, in uiterlijk opzicht erotisch aantrekkelijk 
is, hangt er vooral van af hoe aantrekkelijk dat 
individu in verhouding tot ánderen is. Hierover 
wil ik kort zijn. Naar mijn mening kan een 
dergelijke opvatting in hoofdzaak slechts post-
vatten bij wie de „aanpassing" zozeer tot een 
tweede natuur is geworden dat hij zijn gevoe-
lens, meer dan door zijn eigen aangeboren aard 
en driften (i.c. erotische) laat bepalen door wat 
in zijn omgeving als norm geldt. Wanneer mep 
zijn daden mede door zijn omgeving laat be-
palen, dan is dit niet •meer dan verstandig. 
Doet men het echter ook in, overwegende mate 
met zijn gevoelens, dan kan dit niet anders 
genoemd worden dan een vorm van innerlijke 
,intimidatie". 

Wat de tweede hoofdoorzaak van seksuele 
frustratie aangaat, het in mijn vorige artikel 
genoemde ontbreken van systematische metho-
den om met mogelijke partners in kennis te 
komen, in een andere sfeer dan het uitgaans-
milieu, willen wij het volgende 'opmerken: 

Openlijke ontmoeting 
In de eerste plaats zal zich in onze houding ten 

`opzichte van het erotische een zodanige ver-
andering moeten voltrekken, dat het ook in de 
beschaafde milieus volkomen normaal gevon-
den zal worden, als men iemand van het andere 
geslacht, die men niet kent, direct en openlijk 

benadert met het oog op nader contact. In de 
praktijk ontbreekt daar nog al wat aan. Ener-
zijds wordt een weigering, juist dffir de „nood" 
en de „schaarstesituatie" waarin velen zich be-
vinden, vaak als een smadelijke teleurstelling, 
vernedering ook, ervaren. We krijgen zo een 
vicieuze cirkel. En anderzijds geschiedt zo'n af-
wijzing doorgaans ook niet op die vriendelijk 
begrijpende, ja verontschuldigende wijze, waar-
op men bij andere verzoeken, één om vuur bijv., 
te kennen geeft dat men er helaas niet aan kan 
voldoen. Dit alles schrikt uiteraard af. We 
zwijgen nu nog over het volkomen absurde 
taboe, dat het nemen van initiatieven door de 
vrouw in deze belast. 

Ook deze dingen zullen radicaal moeten ver-
anderen. 

In de tweede plaats zal het bemiddelings- 
wezen uit de geheimzinnige, schroomvallige en 
„geen andere mogelijkheid meer zien"-sfeer 
moeten evolueren tot een doodnormale, open- 
lijke en vooral massale, goedgeorganiseerde 
methode om zijn of haar beperkte kennissen- 
kring aan te vullen. Afgezien van de (weder- 
zijdse) liefde op het eerste gezicht is men im-
mers meestal wel in hoofdzaak op zo'n ken- 
nissenkring aangewezen. En, het zij herhaald, 
die situatie is even onzinnig als wanneer men 
voor het vinden van een betrekking was aan-
gewezen op een vriend van pa of een oom van 

Men dient zich evenmin te schamen voor het 
verlangen naar een liefdespartner als voor an-
dere verlangens, en men moet openlijk en 
systematisch aan de bevrediging van dit ver-
langen kunnen werken. Zo'n schaamte is nog 
een overblijfsel uit de tijd van zonde, geheim-
zinnigheid en taboe. De hele moderne ontwik-
keling werkt overigens mee, om hier verbetering 
te brengen. 

Dit zal er tenslotte toe leiden dat, naarmate 
de vraag groter en openlijker wordt, de onder-
nemers in hun reclame tegen elkaar op zullen 
gaan bieden met de service, die zij te bieden 
hebben aan hen, die een partner zoeken. En zo 
zullen we van toevalligheid, en van in „onop-
zettelijkheid" resulterende schroom en schaam-
te, komen tot die openlijke opzettelijkheid, die 
mettertijd vanzelf, precies zoals bij alle andere 
openlijk beleden verlangens, met name in de 
economie, tot een goed functionerende „markt" 
zal leiden. Een markt die des te sterker nodig is 
naarmate het gaat om belangrijkere en meer 
gedifferentieerde behoeften. 

De enige eis, die aan een methode van en-
nismaking gesteld moet worden is, dat hij doel- 
treffend is om gelijkgezinden tot elkaar te 
brengen. Wie de wijze van kennismaking op 
zichzelf belangrijk vindt als factor in de liefde, 
eist dat hij bijv. „romantisch" zij, lijdt in zekere 
zin aan een soort „fetichisme". 

Vrijhandel in gevoelens 
De afgelopen eeuwen zijn getuige geweest van 
de bevrijding van de intellectuele vermogens 
van de mens. Zij brachten vrijhandel in ge-
dachten. De censuur en de andere belemmerin- 

gen voor de vrijheid van denken werden ge-
likwideerd. Wel lezer, de bevrijding van de sek-
sualiteit uit de „censuur" van de irrationele 
taboes en andere conventionele bindingen zal 
op een centraal levensgebied brengen wat wij 
vrijhandel in gevoelens zouden kunnen noemen. 
Het is de bevrijding van het emotioneel-instinc-
tieve, zoals er voordien de bevrijding van het 
mentaal-intellectuele was. Deze bevrijding houdt 
onder meer in, dat geen andere normen en 
waarden meer worden erkend dan de naasten-
liefde en de efficiency. 

Zoals verder de intellectuele vrijheid het 
einde betekende van het bijgeloof, zo zal de 
emotioneel-instinctieve vrijheid het einde be-
tekenen van wat we zouden kunnen betitelen als 
bijgevoel. Daaronder ressorteren onder meer de 
talloze gevoelens van afkeer en schaamte die de 
seksualiteit vaak omgeven. Wij kunnen op dit 
onderwerp, dit met buitengewoon belangwek-
kende sociologische problemen in nauw ver-
band staat, binnen het kader van dit artikel 
helaas niet verder ingaan. 

De heroriëntering van het denken t.a.v. het 
erotische, in ra tioneel-„economische" zin, waar-
over ik in mijn vorige artikel sprak, is, zo ben 
ik mij bewust,-  precies het tegenovergestelde van 
wat velen, ook in humanistische kring, wensen. 

Hier is gesteld, dat het bestrijden van seksuele 
frustratie en het toepassen van de — rationaliteit 
en planmatigheid vooropstellende — denkbeel-
den van de Verlichting, nu óók op de deels on-
bewuste, emotioneel-instinctieve terreinen van 
ons leven, de aangewezen weg is om tot ver-
betering te komen. In deze gedachtengang staat 
het begrip vooruitgang centraal. Maar juist die 
vooruitgang is tegenwoordig bij velen niet zo 
populair. 

Toch schijnt het mij toe, dat de vooruitgang 
weer het begrip zal moeten worden, waarom 
zich het denken van de humanist concentreert. 
Dat het, willen we met het humanisme niet in 
een malaise geraken, noodzakelijk zal worden 
dat we duidelijke, concrete en ingrijpende voor-

' stellen doen tot hervormingen in geestelijke in-
stellingen, zeden en maatschappelijke situaties. 
Het streven naar „waarlijk mens zijn" en het 
„respecteren van de ander in zijn innerlijke 
overtuiging" is heel mooi, maar het feit dat 
deze dingen tegenwoordig zoveel nadruk krij- • 
gen, zou ook wel eens een gevolg kunnen zijn 
van—een gebrek aan concrete visie, en dienten-
gevolge ook aan strijdbaarheid. 

Concrete problemen 
Dit vooral als gevolg van de omstandigheid, dat 
we niet steeds duidelijk zien, wáár de grote 
problemen in concreto nu eigenlijk liggen. We  
krijgen zo dikwijls een atmosfeer van algemene 
vaagheid en gebrek aan doelbewustheid. Dat 
brengt, om een m.i. belangrijk voorbeeld te 
geven, niet weinigen ertoe, onbewuste angsten, 
met even concrete en bepaalde, alleen voor ons 
onzichtbare, oorzaken als bewuste angsten, te 
projecteren tot „zijns-angst", tot „existentiële 
angst". De hele hiermee verwante denkwijze, de 
denkwijze die met andere elementen werkt dan 
met feiten en relaties tussen feiten, met mense-
lijke strevingen en de bevrediging daarvan, is, 
zo komt het mij voor, niets anders dan „het 
zoeken in het pikdonker van een zwarte kat die 
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aan concrete visie, concrete idealen 
(slot op pagina 5) 

En lezer, hier ligt nu de oplossing van het voor-
naamste seksuele probleem, zoals ik die zie. 

In ons vorige artikel hebben wij erover ge:, 
sproken hoe de seksuele schaarste, voorname- 
lijk de onaantrekkelijkheid van een zeer groot 
gedeelte van de huwbare (en meer nog van de 
oudere!) individuen, o.i. het grote probleem op 
dit terrein is. 

Welnu, zal men, zodra de mogelijkheden er 
zijn, deze in doeltreffendheid in beginsel alle 
andere overtreffende methode van „cosmetica" 
niét benutten? De het minst door conservatisme 
gehinderde individuen zullen voorgaan, door 
hun zaad- en eicellen een laboratoriumbewer-
king te doen ondergaan, steeds meerderen zul-
len volgen. 

Hoewel het mij duidelijk is dat sommigen 
onder mijn lezers zullen gruwen bij deze ge-
dachte, voel ik mij ook daarom zo zeker van 
mijn zaak, omdat de hier geschetste ontwikke-
ling niets anders zou zijn dan eenvoudig een 
voortgaan op de weg, die de westerse mens 
sedert de Renaissance is ingeslagen: die ván het 
nemen van zijn lot in eigen hand. En' waar 
Shaw al zei: „Iedere grote waarheid begint als 
heiligschennis", daar zal stellig des te meer het 
ingrijpen, het ingrijpen in het ,,heiligste der 
heiligheden" door velen als een vorm van de 
ergste heiligschennis worden ervaren. Maar, 
lezer, de „schermers". hebben tot nu toe altijd 
gewonnen 	 ma. 

ILGEingen voor de radio 
10 feb. VARA 9.45 uur: W. A. van Opijnen: 

„Wat doen we er tegen?" 
17 feb. VARA 9.45 uur: G. Stuiveling: „Uit 

humanistisch oogpunt" 
24 feb. VARA 9.45 uur: H. Bonger: „Niet met 

gesloten beurzen" 
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SEKSUALITEIT: 
van zedelijkheid tot redelijkheid (2) 

„Binnen een eeuw", zo verklaarde enkele jaren geleden een Nobelprijswinnaar in de schei-
kunde, „zullen de ouders hun kinderen op bestelling kunnen krijgen: de kleur van haar en 
ogen, lengte enz. zullen zij dan kunnen bepalen." 

Deze hoogleraar doelde op de mogelijkheid om, o.a. via chemische processen, nauwkeurig 
invloed uit te oefenen op de chromosomen van de erfsubstantie, waarin dus de erfelijke eigen-
schappen van een individu vastliggen. Of zijn tijdschatting juist is, kunnen wij niet beoordelen. 
Maar wel staat het vast dat we hier aan het begin staan van een revolutionaire ontwikkeling 
in de biologie. Immers, er behoeft niet aan te worden getwijfeld dat, bij voldoende kennis van 
de preciese structuur der chromosomen, veranderingen zoals die waarop hij doelde, zullen 
kunnen worden aangebracht. 

Men dient zich evenmin te schamen voor het 
verlangen naar een liefdespartner als voor an-
dere verlangens, en men moet openlijk en 
systematisch aan de bevrediging van dit ver-
langen kunnen werken. Zo'n schaamte is nog 
een overblijfsel uit de tijd van zonde, geheim-
zinnigheid en taboe. De hele moderne ontwik-
keling werkt overigens mee, om hier verbetering 
te brengen. 

Dit zal er tenslotte toe leiden dat, naarmate 
de vraag groter en openlijker wordt, de onder-
nemers in hun reclame tegen elkaar op zullen 
gaan bieden met de service, die zij te bieden 
hebben aan hen, die een partner zoeken. En zo 
zullen we van toevalligheid, en van in „onop-
zettelijkheid" resulterende schroom en schaam-
te, komen tot die openlijke opzettelijkheid, die 
mettertijd vanzelf, precies zoals bij alle andere 
openlijk beleden verlangens, met name in de 
economie, tot een goed functionerende „markt" 
zal leiden. Een markt die des te sterker nodig is 
naarmate het gaat om belangrijkere en meer 
gedifferentieerde behoeften. 

De enige eis, die aan een methode-  van ken-
nismaking gesteld moet worden is, dat hij doel-
treffend is om gelijkgezinden tot elkaar te 
brengen. Wie de wijze van kennismaking op 
zichzelf belangrijk vindt als factor in de liefde, 
eist dat hij bijv. „romantisch" zij, lijdt in zekere 

Openlijke ontmoeting 	 zin aan een soort „fetichisme". 
In de eerste plaats zal zich in onze houding ten V 	in rijhandel gevoelens opzichte van het erotische een zodanige ver-  
andering moeten voltrekken, dat het ook  in de De afgelopen eeuwen zijn  getuige geweest  van 
beschaafde milieus volkomen normaal gevon- de bevrijding van de intellectuele vermogens 
den zal worden, als men iemand van het andere van de mens. Zij brachten vrijhandel in ge- 
geslacht, die men niet kent, direct en openlijk dachten. De censuur  en de andere 'belemmerin- 
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gen voor de vrijheid van denken werden ge-
likwideerd. Wel lezer, de bevrijding van de sek-
sualiteit uit de „censuur" van de irrationele 
taboes en andere conventionele bindingen zal 
op een centraal levensgebied brengen wat wij 
vrijhandel in gevoelens zouden kunnen noemen. 
Het is de bevrijding van het emotioneel-instinc-
tieve, zoals er voordien de bevrijding van het 
mentaal-intellectuele was. Deze bevrijding houdt 
onder meer in, dat geen andere normen en 
waarden meer worden erkend dan de naasten-
liefde en de efficiency. 

Zoals verder de intellectuele vrijheid het 
einde betekende• van het bijgeloof, zo zal de 
emotioneel-instinctieve vrijheid het einde be-
tekenen van wat we zouden kunnen betitelen als 
bijgevoel. Daaronder ressorteren onder meer de 
talloze gevoelens van afkeer en schaamte die de 
seksualiteit vaak omgeven. Wij kunnen op dit 
onderwerp, dit met buitengewoon belangwek-
kende sociologische problemen in nauw ver-
band staat, binnen het kader van dit artikel 
helaas niet verder ingaan. 

De heroriëntering van het denken t.a.v. het 
erotische, in rationeel-„economische" zin, waar-
over ik in mijn vorige artikel sprak, is, zo ben 
ik mij bewust; precies het tegenovergestelde van 
wat velen, ook in humanistische kring, wensen. 

Hier is gesteld, dat het bestrijden van seksuele 
frustratie en het toepassen van de — rationaliteit 
en planmatigheid vooropstellende — denkbeel-
den van de Verlichting, nu óók op de deels on-
bewuste, emotioneel-instinctieve terreinen van 
ons leven, de aangewezen weg is om tot ver-
betering te komen. In deze gedachtengang staat 
het begrip vooruitgang centraal. Maar juist die 
vooruitgang is tegenwoordig bij velen niet zo 
populair. 

Tochschijnt het mij toe, dat de vooruitgang 
weer het begrip zal moeten worden, waarom 
zich het denken van de humanist concentreert. 
Dat het, willen we met het humanisme niet in 
een malaise geraken, noodzakelijk zal worden 
dat we duidelijke, concrete en ingrijpende voor-

' stellen doen tot hervormingen in geestelijke in-
stellingen, zeden en maatschappelijke situaties. 
Het streven naar „waarlijk mens zijn" en het 
„respecteren van de ander in zijn innerlijke 
overtuiging" is heel mooi, maar het feit dat 
deze dingen tegenwoordig zoveel nadruk krij-
gen, zou ook wel eens een gevolg kunnen zijn 
van—een gebrek aan concrete visie, en dienten-
gevolge ook aan strijdbaarheid. 

Concrete problemen 
Dit vooral als gevolg van de omstandigheid, dat 
we niet steeds duidelijk zien, wáár de grote 
problemen in concreto nu eigenlijk liggen. We  
krijgen zo dikwijls een atmosfeer van algemene 
vaagheid en gebrek aan doelbewustheid. Dat 
brengt, -om een m.i. belangrijk voorbeeld te 
geven, niet weinigen ertoe, onbewuste angsten, 
met even concrete en bepaalde, alleen voor ons 
onzichtbare, oorzaken als bewuste angsten, te 
projecteren tot „zijns-angst", tot „existentiële 
angst". De hele hiermee verwante denkwijze, de 
denkwijze die met andere elementen werkt dan 
met feiten en relaties tussen feiten, met mense-
lijke strevingen en de bevrediging daarvan, is, 
zo komt het mij voor, niets anders dan „het 
zoeken in het pikdonker van een zwarte kat die 

heretHnglijeetbisi 
	medeverantwoordelijk voor 

rsek aan concrete visie, concrete idealen 
bovendien  

(slot op pagina 5) 
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Men zal weijicht ook tegenwerpen, dat we er 
met een ingrijpen, dat slechts mooie mensen zal 
doen voortbrengen (in hoeverre de geestelijke 
eigenschappen eveneens zullen kunnen worden 
beïnvloed, laten we nu in het midden) niet zijn. 
Of een individu, zo voeren sommigen misschien 
aan, in uiterlijk opzicht erotisch aantrekkelijk 
is, hangt  er vooral van af hoe aantrekkelijk dat 
individu in verhouding tot ánderen is. Hierover 
wil ik kort zijn. Naar mijn mening kan een 
dergelijke opvatting in hoofdzaak slechts post-
vatten bij wie de „aanpassing" zozeer tot een 
tweede natuur is geworden dat hij zijn gevoe-
lens, meer dan door zijn eigen aangeboren aard 
en driften (i.c. erotische) laat bepalen door wat 
in zijn omgeving als norm geldt. Wanneer men 
zijn daden  mede door zijn omgeving laat be-
palen, dan is dit niet meer dan verstandig. 
Doet men het echter ook in, overwegende mate 
met zijn gevoelens,  dan kan dit niet anders 
genoemd worden dan een vorm van innerlijke 
„intimidatie". 

Wat de tweede hoofdoorzaak van seksuele 
frustratie aangaat, het in mijn vorige artikel 
genoemde ontbreken van systematische metho-
den om met mogelijke partners in kennis  te 
komen, in een andere sfeer  dan het uitgaans-
milieu, willen wij het volgende opmerken: 

En lezer, hier ligt nu de oplossing van het voor-
naamste seksuele probleem, zoals ik die zie. 

In ons vorige artikel hebben wij erover ge.:. 
sproken hoe de seksuele schaarste, voorname-
lijk de onaantrekkelijkheid van een zeer groot 
gedeelte  van de huwbare (en meer nog van de 
oudere!) individuen, o.i. het grote probleem op 
dit terrein is. 

Welnu, zal men, zodra de mogelijkheden er 
zijn, deze in doeltreffendheid in beginsel alle 
andere overtreffende methode van „cosmetica" 
niét benutten? De het minst door conservatisme 
gehinderde individuen zullen voorgaan, door 
hun zaad- en eicellen een laboratoriumbewer-
king te doen ondergaan, steeds meerderen zul-
len volgen. 

Hoewel het mij duidelijk is dat sommigen 
onder mijn lezers zullen gruwen bij deze ge-
dachte, voel ik mij ook daarom zo zeker van 
mijn zaak, omdat de hier geschetste ontwikke-
ling niets anders zou zijn dan eenvoudig een 
voortgaan op de weg, die de westerse mens 
sedert de Renaissance is ingeslagen: die ván het 
nemen van zijn lot in eigen hand. En' waar 
Shaw al zei: „Iedere grote waarheid begint als 
heiligschennis", daar zal stellig des te meer het 
ingrijpen, het ingrijpen in het ,,heiligste der 
heiligheden" door velen als een vorm van de 
ergste heiligschennis worden ervaren. Maar, 
lezer, de „schermers". hebben tot nu toe altijd 
gewonnen 	 ma. 

benadert met het oog op nader contact. In de 
praktijk ontbreekt daar nog al wat aan. Ener- 
zijds wordt een weigering, juist d6o5r de „nood" 
en de „schaarstesituatie" waarin velen zich be-
vinden, vaak als een smadelijke teleurstelling, 
vernedering ook, ervaren. We krijgen zo een 
vicieuze cirkel. En anderzijds geschiedt zo'n 'af-
wijzing doorgaans ook niet op die vriendelijk 
begrijpende, ja verontschuldigende wijze, waar-
op men bij andere verzoeken, één om vuur bijv., 
te kennen geeft dat men er helaas niet aan kan 
voldoen. Dit alles schrikt uiteraard af. We 
zwijgen nu nog over het volkomen absurde 
taboe, dat het nemen van initiatieven door de 
vrouw in deze belast. 

Ook deze dingen zullen radicaal moeten ver-
anderen. 

In de tweede plaats zal het bemiddelings-
wezen uit de geheimzinnige, schroomvallige en 
„geen andere mogelijkheid meer zien"-sfeer 
moeten evolueren tot een doodnormale, open-
lijke en vooral massale, goedgeorganiseerde 
methode om zijn of haar beperkte kennissen-
kring aan te vullen. Afgezien van de (weder-
zijdse) liefde op het eerste gezicht is men im-
mers meestal wel in hoofdzaak op zo'n ken-
nissenkring aangewezen. En, het zij herhaald, 
die situatie is even onzinnig als wanneer men 
voor het vinden van een betrekking was aan-
gewezen op een vriend van pa of een oom van 

10 feb. VARA 9.45 uur: W. A. van °pijnen: 
„Wat doen we er tegen?" 

17 feb. VARA 9.45 uur: G. Stuiveling: „Uit 
humanistisch oogpunt" 

24 feb. VARA 9.45 uur: H. Bonger: „Niet met 
gesloten beurzen" 
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fie uil gevangenen onvoldoende geregeld 

slot van pagina:4) 
en strijdbaarheid, dat in feite helemaal niet zo 
ver verwijderd is van nihilisme. Ook wanneer 
men alles „betrekkelijk" vindt: waarheid, 
schoonheid, geluk en vooruitgang, of, bijvoor-
beeld op het terrein dat ons bezig hield, het 
erotische, meent dat planmatig ingrijpen om 
deze redenen ook geen zin heeft, dan is men in 
feite al nihilist. 

Bij de studie van de maatschappelijke vraag-
stukken in het algemeen is trouwens het denken 
zonder lijn, zonder nadruk op de sociale evo-
lutie, op de vooruitgang, uitermate verbreid. 
Men beschouwt daarbij eigenlijk iedere cultuur 
en elk waardenstelsel als in beginsel gelijkwaar-
dig, zonder één en, ander te vergelijken met 
betrekking tot het vermogen de aangeboren 
behoeften en potenties van de mens te bevredi-
gen respectievelijk tot optimale ontplooiing te 
laten komen. Men moet dan wel terechtkomen 
bij een soort folkloristische sociologie. 

Wat wij met nadruk tegenover dit alles heb-
ben willen stellen is een uitbreiding van de toe-
passing van de verlichtingsidealen, 66k tot de 
(heden ten dage nog) onbewuste levenssectoren, 
waarvan de erotische welhaast als prototype kan 
gelden. Een toepassing, waarvan de rationaliteit 
en de planmatigheid evenmin in strijd zijn met 
de hier aanwezige positieve gevoelswaarden, als 
de lopende banden van een grammofoonplaten-
fabriek in strijd zijn met muzikale ontroeringen 
of de wetten van Kepler met de schoonheid van 
de sterrenhemel. 

Het is mijn vaste overtuiging, dat het bank-
roet van de idealen van de Verlichting, waarvan 
velen spreken, onder meer naar aanleiding van 
twee wereldoorlogen, helemaal niet bestaat. Aan 
die wereldoorlogen, en aan zoveel andere euve-
len van onze eeuw, is het zogenaamde falen of 
tekortschieten van die idealen in het geheel niet 
debet. Nee, die rampen konden zich afspelen, 
juist alleen omdat die idealen nog niet zijn 
doorgedrongen en wegepast daar, waar zich de 
duistere, onbewuste wortels van het menselijk 
gedrainden en waar de maatschappelijke g bev  
instellingen mede bepaald worden. 

Hierin verandering te brengen, is de taak van 
het humanisme in onze tijd. 

Het was uiteraard niet mogelijk, in twee ar-
tikelen ingewikkelde vraagstukken zoals de hier 
aan de orde gestelde, anders dan schetsmatig 
te  bespreken. Voor een uitvoerige behandeling 
van deze en vele andere onderwerpen verwijs ik 
naar mijn reeds genoemde werk „Vooruitgang, 
cultuur en maatschappij". 	C. W. Rietdijk 

;volgens Steinbeck 
ok in verband met de hantering van het tucht-

„in den beginne was het Woord, en het recht binnen de muren van de gevangenis con-
woordw_ as met God, en het Woord was God". stateert dr. Geurts de zeer grote bevoegdheid 

Met deze woorden begint in de bijbel het 
Evangelie van Johannes. Het is een klassiek 

christelijke definitie van het eeuwig-,evvorden 
eest zijn en voortbestaan van God, lirend geW 

de  vader, niet zijn zoon Christus. 
Tijdens de uitreikingsplechtigheden in Stock-

hoini van de Nobelprijs 1962 voor literatuur, 
as  Steinbeck de woordvoerder van een nieuw 

nvangelle, een evangelie dat volgens hem beter 

ge
%hikt is voor de huidige moderne mensheid. 
g  sscteinbeck zei „dat de tegenwoordige mens-
heid een groot gedeelte van de macht, die 
vroeg.e.

r aan God toegeschreven werd, zichzelf 
toegeëigend heeft. Bevreesd en onvoorbereid 
nebben wij de heerschappij in handen genomen 

over leven en dood van de gehele levende 
wereld. Daar wij „goddelijke" machten aan 
ons getrokken hebben, moeten ,wij nu in ons-
zelve gaan zoeken naar de verantwoordelijkheid 
en wijsheid welke wij vroeger van een hogere 
macht afgesmeekt hebben. Vrij overgezet zou 

genoemde aanhaling uit het Evangelie van 

Jet
b%ven 	van nu als volgt moeten luiden: In 

einde was het woord, en het woord is 
heesheid, en het woord is bij de mensheid." 

(Uit Time, 21 dec. 1962) 

Als deel VI in de reeks Criminologische stu-
diën onder redactie van prof. mr. W. P. J. Pom- 
pe en prof. dr. G. Th. Kempe, is thans ver-
schenen van dr. A. C. Geurts: iel e rechtspositie 
van de gevangene. 

Prof. Pompe opent deze studie met een woord 
vooraf waarin hij vaststelt dat de schrijver van 
deze studie heeft gewezen op een wonde plek 
in de tenuitvoerlegging van de gevangenisstraf. 
Het vrijwel ontbreken van enige rechtspositie 
bij de gevangene is zeker historisch te verklaren, 
maar naar menselijke maatstaven, gegeven de 
huidige tendensen voor de hervorming dezer 
straffen, is het geenszins te recht-vaardigen, 
schrijft prof. Pompe. 

Dr. Geurts beperkt zich in zijn studie tot de 
vrijheidsbeneming in de vorm van gevangenis-
straf opgelegd aan strafrechtelijke meerderjari-
gen. 

De schrijver stelt als eerste eis van het recht 
dat de gedetineerde in zo ruim mogelijke Mate 
zelf beslissingen ten aanzien van zijn lot kan 
nemen en, zo dit niet mogelijk is, in beslissingen 
te zijnen aanzien wordt gekend, terwijl hij 
in het laatste geval, zo de genomen beslissing in 
strijd komt met zijn al of niet vermeende eigen 
belangen, de gelegenheid moet hebben een de-
finitieve beoordeling van een onpartijdige in-
stantie in te roepen. Ook de resocialiserende be-
handeling ter bereiking van het doel van de 
straf vraagt hierom. Een richten op de maat-
schappelijke normen en eisen impliceert een 
richten op de handhaving van rechtsorde. Een 
eerste vereiste is dan wel het handhaven van 
de rechtsorde ten behoeve van de gedetineerde 
zelf. 

Dr. Geurts toont aan dat er aan de handha-
ving van laatstgenoemde rechtsorde maar al te 
veel ontbreekt. Zijn bewijsmateriaal is — helaas 
overstelpend groot. Wij doen er slechts een 
greep uit. 

Wenselijk is, aldus de schrijver, het wettelijk 
vastleggen van de mogelijkheid van beklag waar 
het betreft het niet uitreiken aan of het niet 
verzenden van brieven van gedetineerden al is 
het slechts om misbruiken van de bevoegdheid 
van de directeur van het gesticht te voorkomen. 

Eenzijdige beoordeling 
0 

van de directeur. De beoordeling van het ge-
pleegde strafbare feit is geheel aan de directeur 
overgelaten. Er ontbreekt een wettelijk vast-
gelegde samenhang tussen, het strafbaar geachte 
feit en de op te leggen straf zowel wat betreft 
de soort van de straf als ook voor wat betreft 
een bijzonder maximum. 

Het staat de gedetineerde vrij de rechtmatig-
heid van een gegeven bevel te betwisten. Dit 
wordt hem echter bemoeilijkt doordat hij in het 
uittreksel uit het huishoudelijk' reglement wel 
zijn verplichtingen vindt opgesomd, maar niet 
zijn rechten. 

In de praktijk wordt het bezit van strafrech-
telijk-juridische werken niet toegestaan, zelfs 
niet het Wetboek van Strafrecht. Noch in de 
beginsèlertwet, noch in de gevangenismaatregel, 
noch in het huishoudelijk reglement, aldus dr. 
Geurts, vinden wij dwingend voorgeschreven 
op welke wijze een tuchtrechtelijk strafbaar feit 
ter kennis van de directeur wordt gebracht. 

Het woord van de gedetineerde staat tegen-
over het woord van een ambtenaar. Ook in het 
strafproces heeft de verklaring van een ambte-
naar een specifieke betekenis. Het gezegde: „het 
is een goed directeur want hij staat achter zijn 
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ambtenaren" heeft een gevaarlijke ondergrond. 
De waarneming van een ambtenaar

r
n -even-

goed foutief zijn als die van iederandt een enkel ander. 
Het is naar onze mening niet to 

l beperkt, schrijft dr. Geurts, dat in geval 
van twijfel een tuchtstraf wordt 
geval beperkt, 

ambtenaar „zijn gezicht niet te 
laten verliezen". 

	opgelegd om de 

Dat het verlies aan vertrouwen van de gede-
tineerde in de rechtvaardigheid in de meeste ge-
vallen een veel ernstiger verlies is, 
sprekend en wordt lang niet altijd onderkend. 
Op generlei wijze is bovendien voorzien 
mogelijkheid van beroep in te stellen door de 
gestrafte gedetineerde. 

	is niet 

Tal van leemten 	

in    een 

 z o 

Dr. Geurts wijst verder op tal van leemten 
in de wet waar het betreft de normale contacten 
van de gedetineerden, diens overige contacten,

van de 
diens rechten in privaatrechtelijke sfeer, de fy- 
sieke vrijheid van bewegen, de beleving 	. 
godsdienst (dwang van de overheid om goas-
dienstoefeningen tijdens de detentie bij te wo-
nen is naar de mening van de schrijver niet ge_  
oorloofd), het briefgeheim (de huidige regeling 
schiet te kort) en de drukpersvrijheid. 

In •het hoofdstuk over de beëindiging van d.e. detentie voor de afloop van de straf schrijft ar

Geurts  va:  nHveotorvwalaat 	 de 
veroordeelde", alsmede de uitsluiting van voor-
waarden voorwaarden 
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welke de godsdienstige ogfed  Jaaagtkvuallndige
vrijheid beperken, in de praktijk inderdaad eene 
waarborg vormen voor de veroordeelde. De 
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De gedetineerde kan 

deze opgelegd worden, te aanvaarden ofwel niet 
voorwaardelijke: inij 

 de voorwaarden, zoals 

tegen een dergelijke voorwaarde opkomen. De 

over schorsing of herroeping van V.I. wordt ge-nomen door 
wijst er verder op dat de beslissing 

hneLidoptegewjednenkele 

houdingen te denken. 

nomen door een instantie die van nature de 
eigenschap heeft vanuit eenzijdige gezagsver-houdingen 

 van dr. Geurts genoemd. De schrijver 
Wij hebben slechts enkele punten uit het (zon- 

en rechterlijke waarborgen om tot 	

gesteld.
Wijze 

zelf zegt in zijn slotopmerkingen: De wettelijke 
lijke re

chtspositie van de gevangene te komen 
zijn op een betrekkelijk eenvoudige wijze te  ver-
beteren en. aan te vullen. Wij zijn van mening 
dat deze regelingen er tevens toe kunnen 
sonen en werken dat het streven van de individuele Per-

mee-

weerstand in, de grondslag hebben gelegd v°,,,_°. 
groeperingen die dikwijls tegen groter  

de vooruitgang welke reeds is geboekt op ,'-`,,e,-terrein van de tenuitvoerlegging van de vr/P.1_5'1,1-beid met 
aldus dr. Geurts,  

straf, tot het aankweken van de vereiste geLln--

een werke-

neg meer succes  r succes zal worden bekroond,  dr, 

 A. I.M.A.R. 

Dr. Geurts wijst verder opvan tal 	leemten 
in de wet waar het betreft de normale contacten

te

van de gedetineerden, diens overige contacten, 
diens rechten in privaatrechtelijke sfeer, de fy-
sieke vrijheid 

 (dwang van de overheid om  
sieke vrijheid van bewegen, de beleving van de 

gods 
dienstoefeningen tijdens de detentie bij wo-
nen is naar de mening van de schrijver niet ge-
oorloofd), het briefgeheim (de huidige regeling 
schiet te kort) en de drukpersvrijheid. 

In het hoofdstuk over de beëindiging van de 
detentie voor de afloop van de straf schrijft dr. 
Geurts: Het valt te betwijfelen of de 	

e 
 beper-

king van voorwaarden tot „het gedrag van de 
veroordeelde" alsmede de uitsluiting van voor-
waarden welke de godsdienstige of staatkundige 
vrijheid beperken, in de praktijk inderdaad een 
waarborg vormen voor de veroordeelde. De 
wijze waarop wordt beslist over het verlenen van 
voorwaardelijke invrijheidstelling en de herroe-
ping laat naar onze mening de gedetineerde 

in 
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over schorsing of herroeping van V.I. wordt 
schrijver wijst er verder op dat de beslissing 
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bekroond,  

ambtenaren" heeft een gevaarlijke ondergrond. 
De waarneming van een ambtenaar kan -even-
goed foutief zijn als die van ieder ander. 

Het is naar onze mening niet tot een enkel 
geval beperkt, schrijft dr. Geurts, dat in geval 
van twijfel een tuchtstraf wordt opgelegd om-de 
rapporterende ambtenaar „zijn gezicht niet te 
laten verliezen". 

Dat het verlies aan vertrouwen van de gede-
tineerde in de rechtvaardigheid in de meeste ge-
vallen een veel ernstiger verlies is, is niet zo 
sprekend en wordt lang niet altijd onderkend. 
Op generlei wijze is bovendien voorzien in een 
mogelijkheid van beroep in te stellen door de 
gestrafte gedetineerde. 

Tal van leemten 	• 

slot van pagina:4) 
en strijdbaarheid, dat in feite helemaal niet zo 
ver verwijderd is van nihilisme. Ook wanneer 
men alles „betrekkelijk" vindt: waarheid, 
schoonheid, geluk en vooruitgang, of, bijvoor-
beeld op het terrein dat ons bezig hield, het 
erotische, meent dat planmatig ingrijpen om 
deze redenen ook geen zin heeft, dan is men in 
feite al nihilist. 

Bij de studie van de maatschappelijke vraag-
stukken in het algemeen is trouwens het denken 
zonder lijn, zonder nadruk op de sociale evo-
lutie, op de vooruitgang, uitermate verbreid. 
Men • beschouwt daarbij eigenlijk iedere cultuur 
en elk waardenstelsel als in beginsel gelijkwaar-
dig, zonder één en, ander te vergelijken met 
betrekking tot het vermogen de aangeboren 
behoeften en potenties van de mens te bevredi-
gen respectievelijk tot optimale ontplooiing te 
laten komen. Men moet dan wel terechtkomen 
bij een soort folkloristische sociologie. 

Wat wij met nadruk tegenover dit alles heb-
ben willen stellen is een uitbreiding van de toe-
passing van de verlichtingsidealen, óók tot de 
(heden ten dage nog) onbewuste levenssectoren, 
waarvan de erotische welhaast als prototype kan 
gelden. Een toepassing, waarvan de rationaliteit 
en de planmatigheid evenmin in strijd zijn met 
de hier aanwezige positieve gevoelswaarden, als 
de lopende banden van een grammofoonplaten-
fabriek in strijd zijn met muzikale ontroeringen 
of de wetten van Kepler met de schoonheid van 
de sterrenhemel. 

Het is mijn vaste overtuiging, dat het bank-
roet van de idealen van de Verlichting, waarvan 
velen spreken, onder meer naar aanleiding van' 
twee wereldoorlogen, helemaal niet bestaat. Aan 
die wereldoorlogen, en aan zoveel andere euve-
len van onze eeuw, is het zogenaamde falen of 
tekortschieten van die idealen in het geheel niet 
debet. Nee, die rampen konden zich afspelen, 
juist alleen omdat die idealen nog niet zijn 
doorgedrongen en toegepast daar, waar zich de 
duistere, onbewuste wortels van het menselijk 
gedrag bevinden en waar de maatschappelijke 
instellingen mede bepaald worden. 

Hierin verandering te brengen, is de taak van 
het humanisme in onze tijd. 

Het was uiteraard niet mogelijk, in twee ar-
tikelen ingewikkelde vraagstukken zoals de hier 
aan de orde gestelde, anders dan schetsmatig 
te  bespreken. Voor een uitvoerige behandeling 
van deze en vele andere onderwerpen verwijs ik 
naar mijn reeds genoemde werk „Vooruitgang, 
cultuur en maatschappij". 	C. W. Rietdijk  

Als deel VI in de reeks Criminologische stu-
diën onder redactie van prof. mr. W. P. J. Pom- 
pe en prof. dr. G. Th. Kempe is thans ver-
schenen van dr. A. C. Geurts: De rechtspositie 
van de gevangene. 

Prof. Pompe opent deze studie met een woord 
vooraf waarin hij vaststelt dat de schrijver van 
deze studie heeft gewezen op een wonde plek 
in de tenuitvoerlegging van de gevangenisstraf. 
Het vrijwel ontbreken van enige rechtspositie 
bij de gevangene is zeker historisch te verklaren, 
maar naar menselijke maatstaven, gegeven de 
huidige tendensen voor de hervorming dezer 
straffen, is het geenszins te rechtvaardigen, 
schrijft prof. Pompe. 

Dr. Geurts beperkt zich in zijn studie tot de 
vrijheidsbeneming in de vorm van gevangenis-
straf opgelegd aan strafrechtelijke meerderjari-
gen. 

De schrijver stelt als eerste eis van het recht 
dat de gedetineerde in zo ruim mogelijke Mate 
zelf beslissingen ten aanzien van zijn lot kan 
nemen en, zo dit niet mogelijk is, in beslissingen 
te zijnen aanzien wordt gekend, terwijl hij 
in het laatste geval, zo de genomen beslissing in 
strijd komt met zijn al of niet vermeende eigen 
belangen, de gelegenheid moet hebben een de-
finitieve beoordeling van een onpartijdige in-
stantie in te roepen. Ook de resocialiserende be-
handeling ter bereiking van het doel van de 
straf vraagt hierom. Een richten op de maat-
schappelijke normen en eisen impliceert een 
richten op de handhaving van rechtsorde. Een 
eerste vereiste is dan wel het handhaven van 
de rechtsorde ten behoeve van de gedetineerde 
zelf. 

Dr. Geurts toont aan dat er aan de handha-
ving van laatstgenoemde rechtsorde maar al te 
veel ontbreekt. Zijn bewijsmateriaal is - helaas 
overstelpend groot. Wij doen er slechts een 
greep uit. 

Wenselijk is, aldus de schrijver, het wettelijk 
vastleggen van de mogelijkheid van beklag waar 
het betreft het niet uitreiken aan of het niet 
verzenden van brieven van gedetineerden al is 
het slechts om misbruiken van de bevoegdheid 
van de directeur van het gesticht te voorkomen. 

zijn verplichtingen vindt opgesomd, maar niet 
zijn rechten. 

In de praktijk wordt het bezit van strafrech-
telijk-juridische werken niet toegestaan, zelfs 
niet het Wetboek van Strafrecht. Noch in de 
beginselenwet, noch in de gevangenismaatregel, 
noch in het huishoudelijk reglement, aldus dr. 
Geurts, vinden wij dwingend voorgeschreven 
op welke wijze een tuchtrechtelijk strafbaar feit 
ter kennis van de directeur wordt gebracht. 

Het woord van de gedetineerde staat tegen-
over het woord van een ambtenaar. Ook in het 
strafproces heeft de verklaring van een ambte-
naar een specifieke betekenis. Het gezegde: „het 
is een goed directeur want hij staat achter zijn 

gd en christelijke definitie van het een Word 

van de  macht, die  een groot gedeelte  
. vroeger aan God toegeschreven werd, zichzelf 
toegeèigend heeft. Bevreesd en onvoorbereid 
hebben wij de heerschappij in handen genomen 

over leven en dood van de gehele levende 
wereld. Daar wij „goddelijke" machten aan 
ons getrokken hebben, moeten ,wij nu in ons-
zelve gaan zoeken naar de verantwoordelijkheid 
en  wijsheid welke wij vroeger van een hogere 
macht afgesmeekt hebben. Vrij overgezet zou 
bovengenoemde aanhaling uit het Evangelie van 
Johannes van nu als volgt moeten luiden: In 

heen

de was het woord, en het woord is 

rn  shed en het woord is bij de mensheid." 
(Uit Time, 21 dec. 1962) 

volgens Steinbeck 	Eenzijdige beoordeling 

	

sOok in verband met de 	van het 
„In den den beginne was het Woord, en het recht binnen de muren h van

antering 
de gevangenis con- 

Woord was met God, en het Woord was God". stateert dr. Geurts de zeer grote bevoegdheid Met deze woorden begint in de bijbel het van de directeur. De beoordeling van het ge-l' e van Johannes. Het is een klassiek pleegde strafbare feit is geheel aan de directeur 

„e 	
en 	 g 	overgelaten. Er ontbreekt een wettelijk vast- durend geweest zijn en voortbestaan. 	van God, gelegde samenhang tussen het strafbaar geachte 

A e  vader,    met zijn zoon Christus. 	 feit en de op te leggen straf zowel wat betreft - Tijdens de uitreikingsplechtigheden in Stock- de soort van de straf
.  als ook voor wat betreft van de Nobelprijs 1962 voor literatuur, eenbijzonder maximum. bolInSteinbeck de woordvoerder van een n ieuw, 	Het staat de gedetineerde vrij de rechtmatig- was  gelie, een evangelie dat volgens hem beter heid van een gegeven bevel te betwisten. Dit Evad 	• p. hikt is voor de huidige moderne mensheid. wordt hem echter bemoeilijkt doordat hij in het geschikt 

zei „dat de tegenwoordige mens- uittreksel uit het huishoudelijk reglement wel 

Rechtspositie van gevangenen onvoldoende geregeld 
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Het hardnekkige sprookje 
lopen op een humanisme zoals dat in zijn Ver-
bond beleefd wordt. Buitenkerkelijkheid bete-
kent nog lang niet ongodsdienstigheid, en het 
ondogmatische menselijke pogen tot zelfkennis 
is evenmin een monopolie van het Humanistisch 
Verbond 

De humanistische beweging in Nederland zit 
nu al jarenlang tegen een plafond van enige 
tienduizenden aanhangers met een gemiddelde 
leeftijd die steeds hoger wordt, ondanks de 
juist in de laatste jaren snel toegenomen pro-
pagandistische mogelijkheden van een groeiende 
publiciteit en steeds omvangrijker praktisch 
werk op allerlei gebied. Zou de betrekkelijk 
geringe werfkracht van het Humanistisch Ver-
bond, die toch ook voor Prof. Stuiveling een 
voorwerp van zorg en een reden tot bescheiden-
heid moet zijn, niet mede daaraan te wijten 
zijn, dat de overstap van „geen gezindte" naar 
een uitdrukkelijk beleden ongodsdienstigheid 
voor vele buitenkerkelijken groter en moeilijker 
blijkt dan men in humanistische kring wil aan-
nemen? Anders gezegd: vanzelfsprekendheden 
zoals Prof. Stuiveling die hanteert blijven sla-
gen in de lucht, zolang niet duidelijk is aange- 
toond, dat de bevolkingscategorie, die wij bij 
gebrek aan een betere naam met het verzamel- 
woord „buitenkerkelijken" aanduiden, in haar 
geheel die mate van ontkerstening en van ge- 
loof bereikt heeft welke nodig is om het geeste- 
lijk klimaat van het Humanistisch Verbond bin- 
nen te treden." 

Dit commentaar geeft mij op mijn beurt áan-
leiding tot een enkele kanttekening. De com-
mentator beschuldigt Stuiveling (m.i. ten on-
rechte) van eenzijdige (bedoeld is waarschijnlijk: 
ongeoorloofde) simplificatie. Maar wat hij zelf 
doet is erger, namelijk verkeerd citeren. Stuive-
ling noemt de twee miljoen buitenkerkelijken 
voor humanisten een werkterrein bij uitstek. De 
kroniekschrijver „geeft dat weer" door te schrij-
ven dat Stuiveling een eerste keus van het Hu- 

manistisch Verbond op de buitenkerkelijken 
pretendeert. 

Het heeft mij diep teleurgesteld dat de kro-
niekschrijver door deze laakbare onzorgvuldig-
heid nieuw leven inblaast aan een door onze 
tegenstanders hardnekkig gekoesterd sprookje. 
Ik wil met nadruk vaststellen dat Stuiveling niet 
gezegd heeft wat hem in de mond wordt gelegd 
en ik vertrouw dat het Arnhems Dagblad zijn 
vergissing zo gauw mogelijk zal herstellen. 

Stijlmijmerij 
”In Salzburg staat nog zo'n echt middel-
eeuws kasteel. Zo een dat elk reisbureau als 
vaste aanlegplaats in zijn reisprogramma 
heeft opgenomen. En terecht, want het is 
een prachtig staal van Romaanse bouwkunst 
en ook aan de inrichting en de aankleding 
valt veel moois te beleven. Maar hoe gaat 
het gewoonlijk? De touringcar wordt uitge-
laden (het reisschema trekt een kwartier voor 
het bezoek uit) en de excursie begint. Met de 
buitenkant is men gewoonlijk in een paar 
minuten gereed. Daarna volgt het doorren-
nen van gangen en zalen en het werpen van 
een haastige blik via een van de smalle 
schietgaten op de prachtige omgeving. Maar 
dan komt het! Daar verdwijnt al het andere 
bij in het niet. Daar haalt geen wonderlijk 
gevormd gewelf, geen rijk gebeeldhouwde 
eikenhouten kast, geen kunstig gesmede vuur- 
korf bij. Want als neusje van de zalm is voor 
het laatst bewaard: de folterkamer! Ha, daar 
hangen de puntige klemijzers, daar liggen de 
tangen, bijlen en pennen, daar staat de pijn- 
bank. En de bloederige toelichting van de 
rondleider verhoogt nog in aanzienlijke mate 
de feestvreugde. Je hoort de boosdoener ker- 
men, je snuift de schroeflucht van brandend 
mensenvlees, je voelt de beenderen kraken 
op het rad. 't Is zo interessant, dat de reis- 
leider er ten lange leste een eind aan moet 
maken, want de bus wacht nieg.Er staan nog 
een grot, een waterval en een bezoek aan 
een Weinstube op het programma . .." 
Dit schone verhaal heb ik opgetekend uit de 

mond van een deelnemer aan een vakantie-
autotocht. Hij weet dat ik me nog wel eens 

Uit de radiorede van Prof. dr. G. Stuiveling, 
d.d. 16 december 1962: 
„Voor ons, als georganiseerde humanisten, is de 
18.4 procent of liever: zijn de bijna twee mil- 
joen buitenkerkelijken het werkterrein bij uit-
stek. Wij hebben nooit de pretentie gehad, dat 
wij met een betrekkelijk kleine organisatie als 
het Humanistisch Verbond de haast honderd 
maal zo grote buitenkerkelijken volksgroep zou-
den „vertegenwoordigen". Mits men erkent, 
dat ze eerst recht niet vertegenwoordigd kun-
nen worden door enige kerk, van welke signa-
tuur dan ook. Maar zonder hen te willen ver-
tegenwoordigen, wensen wij wèl met klem uiting 
te geven aan onze overtuiging, dat juist het 
humanisme en alléén het humanisme in staat 
is, hun vaak vage buitenkerkelijke levensgevoel 
te verhelderen tot een verantwoord levensbesef. 
Wèl willen wij nadrukkelijk tot hen zeggen, dat 
ieder volwassen mens verplicht is, zich reken-
schap te geven van zijn mogelijkheden en be-
grenzingen, zijn waarheden en zijn waarde-
oordelen; en dat juist deze ondogmatische, 
menselijke poging tot zelfkennis een kernidee 
is van ons humanisme." 

Deze uitspraken van Stuiveling gaven de ons 
overigens 'welgezinde schrijver van de humanis- 
tische kroniek in het Arnhems Dagblad maan-
dag 31 december aanleiding tot het volgende 
commentaar: 

„Het wil ons voorkomen, dat Prof. Stuive-
ling zijn. neiging tot eenzijdig simplificeren, die 
hij in deze radiolezing opnieuw demonstreert 
(en zoals wij hem in levensbeschouwelijke za-
ken al eens vaker hebben zien doen), wel wat al 
te vlot de vrije loop laat, wanneer hij in dit 
laatste stuk van zijn toespraak een eerste keus 
,van het Humanistische Verbond pretendeert 
t.a.v. de buitenkerkelijken op grond van de 
stelling, dat het buitenkerkelijke levensgevoel 
door een verdere bewustmaking vanzelf zou•uit- 

druk maak over stijl, sfeer en gezelligheid. 
„Gut, gut, wat waren we gezellig met elkaar 
uit!" voegde hij er nog honend aan toe. 

Ja, nu kun je wel schamper gaan schrijven 
over bussen vol schreeuwende en van f eest-
hoedjes voorziene vakantiegangers en patat-
verslindende Lorelei-vaarders, maar dat is goed-
koop. Geef dan wat anders, wat beters/ 

En dit bracht mij op een nieuwe mogelijkheid 
tot activiteit-ontplooiing in ons Verbond. En 
een nieuwe kans om onze mensen en buiten-
staanders ook eens op een ander terrein te ont-
moeten. Samen reizen; samen in het buiten-
land de vakantie doorbrengen. Want waar kun 
je beter een eigen stijl ontwikkelen, een eigen 
sfeer ontplooien een eigen vorm van gezellig-
heid scheppen dan op een groepsvakantiereis? 
Stijl in de manier waarop de bezienswaardig-
heden worden „gedaan". Stijl ook in de keuze 
van de te bezoeken objecten. Sfeer tijdens de 
gezamenlijke maaltijden en in de uren, dat men 
's avonds na een vermoeiende dag bijeenzit om 
nog wat na te praten. Gezelligheid op de wan-
deling in bus of trein, zodat ook de stillen en 
de geremden eens los komen. 

Dus een humanistisch reisbureau? Nee, dat 
nou niet. Maar zou het zo gek zijn om eens 
met een groepje gelijkgezinden een land of een 
streek te verkennen, onder deskundige leiding 
en met de mogelijkheid om met geestverwan-
ten in zo'n ander land in contact te komen? 
Juist dat contact met humanisten vano gvreersdin

e grens was de grote charme van het con  
Oslo. Jammer, dat het daar maar vooree 

e
n 
enof 

 dagen was. Maar zo'n vakantietrip kan paar 
  meer weken duren. 

Welaan, het is nu nog tijd. Wie voelt er iets 
voor om deze zaak eens aan te pakken? Styliet  

J. v. P. 

Mens en Wereld 
verschijnt om de veertien dagen 
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De opmerking overigens, dat buitenkerkelijk 
heid nog lang niet ongodsdienstigheid betekent 
is in zijn strekking onjuist (al is het in sommige 
gevallen natuurlijk wel waar). De katholieke on-
derzoeker Staverman stelt, dat buitenkerkelijk-
heid en ongodsdienstigheid in veel grotere mate 
samenvallen dan men weleens heeft gemeend. 
Men kan veilig aannemen dat ze voor meer dan 
90 % samen vallen. Dat het streven naar on-
dogmatische zelfkennis een monopolie van het 
Verbond zou zijn, heeft Stuiveling niet gezegd 
en wordt hem ten onrechte in de schoenen ge-
schoven. 

Nog één opmerking tot slot. Inderdaad is de 
zeer langzame groei van het Humanistisch Ver-
bond onbevredigend en zo men wil een reden 
tot bescheidenheid. Ik neem aan dat evenzo de 
toenemende onkerkelijkheid een reden tot be-
scheidenheid voor de kerken is. Maar de lang-
zame groei van het Verbond is niettemin heel 
begrijpelijk. Het is een hele stap van uitdrukke-
lijk beleden ongodsdienstigheid zonder meer, 
naar een positief geformuleerd humanisme en 
aansluiting bij een Verbond van humanisten. Ik 
acht die stap noodzakelijk, maar ik heb begrip 
voor veler aarzeling om die stap te doen. Men 
moet echter al heel weinig begrip hebben voor 
de verhoudingen in de buitenkerkelijke wereld, 
als men meent dat binnen de buitenkerkelijke 
wereld de overgang naar de uitgesproken on-
godsdienstigheid als regel een grote en moeilijke 
stap zou zijn. Die stap is meestal reeds voltrok-
ken op het moment dat de buitenkerkelijkheid 
bewust wordt. De aarzeling t.a.v. het Humanis- 
tisch Verbond wordt daarbij veelal ingegeven 
door de afkeer van de kerk en alles wat in de 
verte op een kerk zou kunnen lijken. 

Wat daarvan zij: Niet hierin ligt de aanleiding 
tot deze kanttekening, maar in de noodzaak voor 
iedereen, hoe argeloos ook, duidelijk te maken 
dat het iets geheel anders is te verklaren dat men 
onder de buitenkerkelijken bij uitstek zijn taak 
ziet, dan te pretenderen dat men op die buiten-
kerkelijken een eerste keus heeft. Ik ben be-
nieuwd hoe lang men in de toekomst van het 
gesignaleerde gebrek aan onderscheidingsvermo-
gen nog misbruik zal maken. 
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maoistisch Verbond op de buitenkerkelijken 

Het hardnekkige_sprookje 
Uit de radiorede van Prof. dr. G. Stuiveling, 
d.d. 16 december 1962: 
„Voor ons, als georganiseerde humanisten, is de 
18.4 procent of liever: zijn de bijna twee mil- 
joen buitenkerkelijken het werkterrein bij uit-
stek. Wij hebben nooit de pretentie gehad, dat 
wij met een betrekkelijk kleine organisatie als 
het Humanistisch Verbond de haast honderd 
maal zo grote buitenkerkelijken volksgroep zou-
den „vertegenwoordigen". Mits men erkent, 
dat ze eerst recht niet vertegenwoordigd kun-
nen worden door enige kerk, van welke signa-
tuur dan ook. Maar zonder hen te willen ver-
tegenwoordigen, wensen wij wèl met klem uiting 
te geven aan onze overtuiging, dat juist het 
humanisme en alléén het humanisme in staat 
is, hun vaak vage buitenkerkelijke levensgevoel 
te verhelderen tot een verantwoord levensbesef. 
Wèl willen wij nadrukkelijk tot hen zeggen, dat 
ieder volwassen mens verplicht is, zich reken-
schap te geven van zijn mogelijkheden en be-
grenzingen, zijn waarheden en zijn waarde-
oordelen; en dat juist deze ondogmatische, 
menselijke poging tot zelfkennis een kernidee 
is van ons humanisme." 

Deze uitspraken van Stuiveling gaven de ons 
overigens welgezinde schrijver van de humanis- 
tische kroniek in het Arnhems Dagblad maan-
dag 31 december aanleiding tot het volgende 
commentaar: 

„Het wil ons voorkomen, dat Prof. Stuive-
ling zijn. neiging tot eenzijdig simplificeren, die 
hij in deze radiolezing opnieuw demonstreert 
(en zoals wij hem in levensbeschouwelijke za-
ken al eens vaker hebben zien doen), wel wat al 
te vlot de vrije loop laat, wanneer hij in dit 
laatste stuk van zijn toespraak een eerste keus 
.van het Humanistische Verbond pretendeert 
t.a.v. de buitenkerkelijken op grond van de 
stelling, dat het buitenkerkelijke levensgevoel 
door een verdere bewustmaking vanzelf zou.uit- 

Stijlmijmerij 	 druk maak over stijl, sfeer en gezelligheid. 
„Gut, gut, wat waren we gezellig met elkaar 

"In Salzburg staat nog zo'n echt middel- uit!" voegde hij er nog honend aan toe. 
eeuws kasteel. Zo een dat elk reisbureau als 	Ja, nu kun je wel schamper gaan schrijven 
vaste aanlegplaats in zijn reisprogramma over bussen vol schreeuwende en van f vest-
heeft opgenomen. En terecht, want het is hoedjes voorziene vakantiegangers en patat-
een prachtig staal van Romaanse bouwkunst verslindende Lorelei-vaarders, maar dat is goed- 
en ook aan de inrichting en de aankleding koop. Geef dan wat anders, wat beters! 
valt veel moois te beleven. Maar hoe gaat 
het gewoonlijk? De touringcar wordt uitge- 
laden (het reisschema trekt een kwartier voor 
het bezoek uit) en de excursie begint. Met de 
buitenkant is men gewoonlijk in een paar 
minuten gereed. Daarna volgt het doorren- 
nen van gangen en zalen en het werpen van 
een haastige blik via een van de smalle 
schietgaten op de prachtige omgeving. Maar 
dan komt het! Daar verdwijnt al het andere 
bij in het niet. Daar haalt geen wonderlijk 
gevormd gewelf, geen rijk gebeeldhouwde 
eikenhouten kast, geen kunstig gesmede vuur-
korf bij. Want als neusje van de zalm is voor 
het laatst bewaard: de folterkamer! Ha, daar 
hangen de puntige klemijzers, daar liggen de 
tangen, bijlen en pennen, daar staat de pijn-
bank. En de bloederige toelichting van de 
rondleider verhoogt nog in aanzienlijke mate 
de feestvreugde. Je hoort de boosdoener ker-
men, je snuift de schroeflucht van brandend 
mensenvlees, je voelt de beenderen kraken 
op het rad. 't Is zo interessant, dat de reis- 

En dit bracht mij op een nieuwe mogelijkheid 
tot activiteit-ontplooiing in ons Verbond. En 
een nieuwe kans om onze mensen en buiten-
staanders ook eens op een ander terrein te ont-
moeten. Samen reizen; samen in het buiten-
land de vakantie doorbrengen. Want waar kun 
je beter een eigen stijl ontwikkelen, een eigen 
sfeer ontplooien een eigen vorm van gezellig-
heid scheppen dan op een groepsvakantiereis? 
Stijl in de manier waarop de bezienswaardig-
heden worden „gedaan". Stijl ook in de keuze 
van de te bezoeken objecten. Sfeer tijdens de 
gezamenlijke maaltijden en in de uren, dat men 
's avonds na een vermoeiende dag bijeenzit om 
nog wat na te praten. Gezelligheid op de wan-
deling in bus of trein, zodat ook de stillen en 
de geremden eens los komen. 

Dus een humanistisch reisbureau? Nee, dat 
nou niet. Maar zou het zo gek zijn om eens 
met een groepje gelijkgezinden een land of een 
streek te verkennen, onder deskundige leiding 
en met de mogelijkheid om met geestverwan- 
ten in 'n and land in 	te ko 	? leider er ten lange leste een eind aan moet Juist atzo 

 contact
er 	contact 

met humanisten van over de maken, want de bus wacht nietLEr staan nog grens was de grote charme van het congres in 
een grot, een waterval en een bezoek aan Oslo. Jammer, dat het daar maar voor een paar een Weinstube op het programma . .." 	

dagen was. Maar zo'n vakantietrip kan een of Dit schone verhaal heb ik opgetekend uit de meer weken duren. 
mond van een deelnemer aan een vakantie- 	

Welaan, het is nu nog tijd. Wie voelt er iets autotocht. Hij  weet 
dat ik me nog wel eens voor om deze zaak eens aan te pakken? Styliet 
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pretendeert. 
Het heeft mij diep teleurgesteld dat de kro-

niekschrijver door deze laakbare onzorgvuldig-

lopen op een humanisme zoals dat in zijn Ver- held nieuw leven inblaast aan een door onze 

bond beleefd wordt. Buitenkerkelijkheid bete- tegenstanders hardnekkig gekoesterd sprookje. 

kent nog lang niet ongodsdienstigheid, en het Ik wil met nadruk vaststellen dat Stuiveling niet 

ondogmatische menselijke pogen tot zelfkennis gezegd heeft wat hem in de mond wordt gelegd 

is evenmin een monopolie van het Humanistisch en ik vertrouw dat het Arnhems Dagblad zijn 

Verbond. 	
vergissing zo gauw mogelijk zal herstellen. 

De humanistische beweging in Nederland zit 	De opmerking overigens, dat buitenkerkelijk-
nu al jarenlang tegen een plafond van enige heid nog lang niet ongodsdienstigheid betekent 
tienduizenden aanhangers met een gemiddelde is in zijn strekking onjuist (al is het in sommige 
leeftijd die steeds hoger wordt, ondanks de gevallen natuurlijk wel waar). De katholieke on-

juist in de laatste jaren snel toegenomen pro- derzoeker Staverman stelt, dat buitenkerkelijk-
pagandistische mogelijkheden van een groeiende heid en ongodsdienstigheid in veel grotere mate 
publiciteit en steeds omvangrijker praktisch samenvallen dan men weleens heeft gemeend. 
werk op allerlei gebied. Zou de betrekkelijk Men kan veilig aannemen dat ze voor meer dan 
geringe werfkracht van het Humanistisch Ver- 90 % samen vallen. Dat het streven naar on-
bond, die toch ook voor Prof. Stuiveling een dogmatische zelfkennis een monopolie van het 
voorwerp van zorg en een reden tot bescheiden- Verbond zou zijn, heeft Stuiveling niet gezegd 
heid moet zijn, niet mede daaraan te wijten en wordt hem ten onrechte in de schoenen ge-
zijn, dat de overstap van „geen gezindte" naar schoven. 

Nog één opmerking tot slot. Inderdaad is de een uitdrukkelijk beleden ongodsdienstigheid 
voor vele buitenkerkelijken groter en moeilijker zeer langzame groei van het Humanistisch Ver-
blijkt dan men in humanistische kring wil aan- bond onbevredigend en zo men wil een reden 
nemen? Anders gezegd: vanzelfsprekendheden tot bescheidenheid. Ik neem aan dat evenzo de 
zoals Prof. Stuiveling die hanteert blijven sla- toenemende onkerkelijkheid een reden tot be-
gen in de lucht, zolang niet duidelijk is aange- scheidenheid voor de kerken is. Maar de lang-
toond, dat de bevolkingscategorie, die wij bij zame groei van het Verbond is niettemin heel 
gebrek aan een betere naam met het verzamel- begrijpelijk. Het is een hele stap van uitdrukke-
woord „buitenkerkelijken" aanduiden, in haar lijk beleden ongodsdienstigheid zonder meer, 
geheel die mate van ontkerstening en van ge- naar een positief geformuleerd humanisme en 
loof bereikt heeft welke nodig is om het geeste- aansluiting bij een Verbond van humanisten. Ik 
lijk klimaat van het Humanistisch Verbond bit- acht die stap noodzakelijk, maar ik heb begrip 
nen te treden. 	 voor veler aarzeling om die stap te doen. Men 

Dit commentaar geeft mij op mijn beurt ián- moet echter al heel weinig begrip hebben voor 
leiding tot een enkele kanttekening. De com- de verhoudingen in de buitenkerkelijke wereld, 
mentator beschuldigt Stuiveling (m.i. ten on- als men meent dat binnen de buitenkerkelijke 
rechte) van eenzijdige (bedoeld is waarschijnlijk: wereld de overgang naar de uitgesproken on-
ongeoorloofde) simplificatie. Maar wat hij zelf godsdienstigheid als regel een grote en moeilijke 

s doet is erger, namelijk verkeerd citeren. Stuive- stap zou zijn. Die stap is meestal reeds voltrok-
ling noemt de twee miljoen buitenkerkelijken ken op het moment dat de buitenkerkelijkheid 
voor humanisten een werkterrein bij uitstek. De bewust wordt. De aarzeling t.a.v. het Humanis-
kroniekschrijver „geeft dat weer" door te schrij- tisch Verbond wordt daarbij veelal ingegeven 
ven dat Stuiveling een eerste keus van het Hu- door de afkeer van de kerk en alles wat in de 

verte op een kerk zou kunnen lijken. 
Wat daarvan zij: Niet hierin ligt de aanleiding 

tot deze kanttekening, maar in de noodzaak voor 
iedereen, hoe argeloos ook, duidelijk te maken 
dat het iets geheel anders is te verklaren dat men 
onder de buitenkerkelijken bij uitstek zijn taak 
ziet, dan te pretenderen dat men op die buiten-
kerkelijken een eerste keus heeft. Ik ben be-
nieuwd hoe lang men in de toekomst van het 
gesignaleerde gebrek aan onderscheidingsvermo-
gen nog misbruik zal maken. 

J. v. P. 
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Goollen rae2 nijfill 
Naar aanleiding van Kritisch allerlei uit het 
nummer van Mens en Wereld van 22 decem-
ber 1962, het geval DAF, het volgende. 

Het gooien met vuil, het doen van insinuaties 
enz. is blijkbaar ook niet vreemd aan de schrij-
ver van Kritisch allerlei. Het veronderstellen 
dat het uitblijven van antwoord op vuilschrijve-
rij een bewijs zou zijn voor de juistheid ervan, 
zou bewijzen dat al het onweersproken vuil dat 
over het Verbond wordt uitgestoten, juist zou 
zijn. Voorts heb ik geen opmerking gezien of er 
ook gedacht is aan het feit in hoeverre die 100 
auto's veel of weinig waren. Tegenwoordig lopen 
er 4000 auto's per dag van een •band. Voorts de 
vraag: waren de 100 auto's van prima kwaliteit? 
Voorts de vraag: is het laatste dreigement van 
de secretaris ook het dreigement van de heer 
Van Doorne? Voorts de vraag: als de heer 
Van Doorne geweigerd had deze auto's te ma-
ken, waren er dan minder geproduceerd of 
meer? 

Ik ken de heer Van Doorne niet, zijn bedrijf 
in de oorlog niet, en ik weet niets van de hele 
zaak af. Ik weet alleen dat er mensen zijn die 
graag met vuil gooien en dat vind ik minder 
esthetisch dan te proberen de feiten in het juiste 
licht te stellen. 	 Ir. H. B. Bouwman 

Naschrift 	• 
(Prof. mr. W. H. Nagel, die schrijft onder het 
pseudoniem J. B. Charles,. heeft inmiddels het 
een en ander gepubliceerd uit oorlogsarchieven 
betreffende de DAF, waaruit blijkt, dat het 
bedrijf op 1 december 1942 van Luftwaffe, 
Kriegsmarine en Organisation Todt een order-
portefeuille had van meer dan 7 miljoen gulden. 
Dat vinden wij veel ja, en wij mogen aannemen, 
dat de auteur wèl wat van de zaak afweet 

Vreemd blijft inderdaad, dat de heer Van 
Doorne dit alles door zijn secretaris heeft laten 
opknappen, dezelfde heer Van Ekelen die ook 
in de oorlog de directiepost ondertekende over 
leveranties aan de vijand, zoals blijkt uit het-
zelfde archief. Waarom de directeur niet per-
soonlijk reageert is zijn zaak, maar dat doet aan.  
de feiten weinig af. 

Wij zouden de heer Bouwman willen vragen 
wanneer men. van gooien met vuil mag spreken. 
Is het publiceren van onweerlegbare feiten 
gooien met vuil? Of is het protesteren tegen een 
mentaliteit die door geniepige onderdrukking 
van de persvrijheid e.d. publikatie van zulke 
feiten wil voorkomen, gooien met vuil? En 
realiseert de briefschrijver zich wel wat voor 
gesjacher met de moraal twee van zijn vragen 
inhouden? Doen kwaliteit of aantal iets af aan 
het feit dat de heer Van Doorne zijn handen 
vuil gemaakt heeft? Als hij het niet gedaan had, 
had een ander het wel gedaan, dat houdt de 
laatste vraag vrijwel in. Ja, op die manier kan 
men vrijwel alle oorlogsmisdaden zelfs goed-
praten; dat had voor Eichmann ook een argu-
ment kunnen zijn. 

Overigens ging het ons niet eens om de feiten 
zelf, maar om de mentaliteit waarvan men bij 
de DAF op dit ogenblik blijk gaf (men herkze 
ons artikeltje). Of het zin heeft daarop steeds 
te wijzen? Mogen wij prof. Nagel daarvoor even 
citeren? 

„Sommige mensen verwijten mij, dat ik terug-
kom op zaken die zijn afgehandeld. Dit is een 
misverstand. Ik kom niet terug op de zuivering 
bij voorbeeld. Niet ik kom op afgedane zaken 
terug, maar anderen hebben dat gedaan, door 
de heer Van Doorne met de Nederlandse Leeuw 
te onderscheiden en hem eredoctor te maken. 
Ik appelleer tegen deze nazuivering die vijftien  

of zeventien jaren na de oorlog de verhoudingen 
omkeert." 

En zo denken wij er ook over. Niet iedereen 
kan in de oorlog een held zijn geweest, velen 
kunnen hebben gefaald. Maar tegenover de 
velen die wèl helden waren en die niet faalden, 
zijn wij verplicht de geest van het verzet en de 
zuiverheid van hun gedachten hoog te houden. 
En dat betekent dat hele en half foute lieden 
en ook de mensen die alleen maar de kat uit de 
boom hebben gekeken, eerbiedig moeten zwij-
gen en in ieder geval geen aanspraak mogen 
maken op eerbetoon op grond van hun karakter 
of prestaties. Wat dat met vuilsmijterij te maken 
heeft is ons niet duidelijk. Als de heer Bouwman 
ons artikeltje en zijn boze reacties nog eens her-
leest, naar wij hopen hem ook niet. Red. LA.) 

Over kindervragen 
(Reactie op een radiotoespraak) 
Nooit of te nimmer heeft een van mijn kinde-
ren of kleinkinderen mij of mijn vrouw vragen 
gesteld zoals u in de eerste alinea van uw 
Woord van de Week van 8 januari opnoemt. 
Ik heb ze mijn vrouw voorgelezen. Een kind 
van vijf jaar? vroeg ze. Kan ook 15 zijn, zei ik. 
Maar er zijn natuurlijk kinders en kinders, dat 
is zeker. Ik ben in elk geval blij, dat die van 
mijn geslacht zo niet waren. Zouden dergelijke 
vragen niet hetzij bewust of onbewust door 
ouders en opvoeders gesuggereerd worden? In 
de natuurlijke historie voor de jeugd begint de 
schoolmeester, als hij de vis behandelt, met: 
't Latijn zegt dat het piscis 
en Siegenbeek dat het vis is, 
en een eind verder zegt hij van de vis: 
Doch, als zijn kinderen 't niet kennen 

(het zwemmen nl.) 
Zegt de vis dat het zijn kinderen niet bennen. 
Een eend denkt er ook zo over: „doch ik" 

zeggen de hennen 
„Wil er de mijne zo jong niet aan wennen." 
Ik sluit en sloot me aan bij de hennen. 

(commentaar van de spreker) 

Als oud-schoolmeester heb ik zeker een zwak 
voor De Schoolmeester, daarom antwoord ik u 
gaarne in zijn trant: 
Als kinderen vragen 
en hun ouders belagen 
is het een zeker teken dat het mensenkinderen 

zijn; 
mochten de. vragen niet zijn gehoord 
dan is nog geen kind overboord: 
zij waren zoveel mens dat zij zelf de vragen 

hebben beantwoord. 

Aan onze abonnees, 

Wij verzoeken onze abonnees om 
het abonnementsgeld voor .1963 
van f 7,50 (voor leden van huma-
nistische organisaties f 5,) over 
te schrijven op girorekening no. 
304960 ten name van het Huma-
nistisch Verbond, Utrecht. Graag 
met op het girostrookje de om-
schrijving: 
ab. geld Mens en Wereld 1963. 

Voor uw welwillende medewer-
king onze welgemeende dank. 

De administratie 

Gedachten 

van Montaigne 

Reeds eerder werd in M. en W. de aandacht 
gevestigd op de serie kleine boekwerkjes met 
aforismen van bekende denkers uitgegeven door 
Boucher. Onlangs verscheen nu ook een deeltje 
gewijd aan Montaigne. 

Het kernthema in het werk van Montaigne 
(1533-1592) is steeds de mens. De centrale 
vraag die zijn filosoferen beheerst is de uit twij-
fel en onzekerheid omtrent de waarheid gebo-
ren vraag „Que sais je?" (Wat weet ik?). Mon-
taigne wil de mens, voor wie de hoogmoed een 
natuurlijke ondeugd is, bevrijden van alle zelf- • 
bedrog. Terwijl de christelijke theologie en het 
Renaissance-humanisme de mens als het doel 
van de Schepping zagen, meende Montaigne, 
dat de mens zich nauwelijks boven het dier ver-
heft, ja zelfs soms beneden het dier staat. Deze 
scepticus wees er op, dat de mens de volledi-
ge waarheid niet kan kennen omdat de rede 
en de zintuigen slechts gebrekkige middelen 
zijn om tot kennis van de werkelijkheid te ko-
men. Het is al veel als de mens in gemoedsrust 
tot levensaanvaarding kan komen. De natuur-
wetenschappen zijn in dit opzicht volgens Mon-
taigne van geen enkele betekenis. Hij verdedigt 
de tolerantie en veroordeelt de geloofsvervol-
ging, die in zijn tijd zoveel offers vroeg. 

Deze aristocraat, burgemeester van Bordeaux, 
onderging sterk de invloed van de aristocratische 
filosofie der Stoïcijnen. Voorts zijn invloeden te 
onderkennen van Socrates, Lucretius, Horatius, 
Seneca, Plutarchus en vooral van Epicurus. Op 
zijn beurt heeft deze humanistische denker ve-
len in Frankrijk en in Europa blijvend beïn-
vloed. Om een indruk te geven van het karakter 
van zijn aforismen, die voor het eerst in 1580 
onder de titel ,Essais" verschenen, laat ik hier 
enkele uitspraken volgen, die werden opgeno-
men -in het genoemde bij Boucher verschenen 
boekje, dat ik graag ter lezing aanbeveel: 

Hoeveel uitspraken golden ons gisteren als 
geloofsartikelen, die vandaag fabels voor ons 
zijn. 

Niets geloven we zo stellig, als wat we het 
minste weten. 

Nooit waren twee meningen volkomen gelijk, 
evenmin als twee haren of twee graankorrels; 
de meest universele eigenschap is verscheiden-
heid. 

Het beste blijk van ware wijsheid is een voort-
durende blijmoedigheid. 

Als iemand over zichzelf spreekt, is het al-
tijd •met verlies: zijn zelfbeschuldigingen worden 
steeds geloofd, de eigen roem nooit. 

Evenals andere deugden heeft ook de moed 
zijn grenzen. 

Tdt waarheid zoeken is de mens geschapen. 
Ik houd het er voor, dat wat niet' verkregen 

worden kan met rede, voorzichtigheid en tact, 
nooit bereikt zal worden met geweld. 

De grootste en gewichtigste menselijke we-
tenschap is die van de opvoeding en het onder-
wijs van de kinderen. 

Slechts dwazen kennen twijfel noch onze-
kerheid. 

Wie de hagel op zijn hoofd voelt, denkt dat 
het op het ganse halfrond stormt en onweert. 

Ook op de hoogste troon zit de mens op zijn 
achterste. 

Geen enkele wind waait gunstig voor hem, 
die niet weet welke haven hij zal aandoen. 

Lafheid is de moeder van de wreedheid. 
Het •leven is op zichzelf noch goed noch 

kwaad; het is de tijd waarin men goede of slech-
te dingen doet. 

Wie in het geheel niet voor anderen leeft, 
leeft evenmin voor zichzelf. 

Ik ben voor niets in de wereld zo bang als 
voor angst. 

Eensgezindheid is vervelend. 
P. Krug 
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Gooien met vuillil 

Naar aanleiding van Kritisch allerlei uit het 
nummer van Mens en Wereld van 22 decem-
ber 1962, het geval DAF, het volgende. 

Het gooien met vuil, het doen van insinuaties 
enz. is blijkbaar ook niet vreemd aan de schrij-
ver van Kritisch allerlei. Het veronderstellen 
dat het uitblijven van antwoord op vuilschrijve-
rij een bewijs zou zijn voor de juistheid ervan, 
zou bewijzen dat al het onweersproken vuil dat 
over het Verbond wordt uitgestoten, juist zou 
zijn. Voorts heb ik geen opmerking gezien of er 
ook gedacht is aan het feit in hoeverre die 100 
auto's veel of weinig waren. Tegenwoordig lopen 
er 4000 auto's per dag van een band. Voorts de 
vraag: waren de 100 auto's van prima kwaliteit? 
Voorts de vraag: is het laatste dreigement van 
de secretaris ook het dreigement van de heer 
Van Doorne? Voorts de vraag: als de heer 
Van Doorne geweigerd 'had deze auto's te ma-
ken, waren er dan minder geproduceerd of 
meer? 

Ik ken de heer Van Doorne niet, zijn bedrijf 
in de oorlog niet, en ik weet niets van de hele 
zaak af. Ik weet alleen dat er mensen zijn die 
graag met vuil gooien en dat vind ik minder 
esthetisch dan te proberen de feiten in het juiste 
licht te stellen. 	 Ir. H. B. Bouwman 

Naschrift 
(Prof. mr. W. H. Nagel, die schrijft onder het 
pseudoniem J. B. Charles,. heeft inmiddels het 
een en ander gepubliceerd uit oorlogsarchieven 
betreffende de DAF, waaruit blijkt, dat het 
bedrijf op 1 december 1942 van Luftwaf fe, 
Kriegsmarine en Organisation Todt een order-
portefeuille had van meer dan 7 miljoen gulden. 
Dat vinden wij veel ja, en wij mogen aannemen, 
dat de auteur wèl wat van de zaak afweet 

Vreemd blijft inderdaad, dat de heer Van 
Doorne dit alles door zijn secretaris heeft laten 
opknappen, dezelfde heer Van Ekelen die ook 
in de oorlog de directiepost ondertekende over 
leveranties aan de vijand, zoals blijkt uit het-
zelfde archief. Waarom de directeur niet per-
soonlijk reageert is zijn zaak, maar dat doet aan.  
de feiten weinig af. 

Wij zouden de heer Bouwman willen vragen 
wanneer men van gooien met vuil mag spreken. 
Is het publiceren van onweerlegbare feiten 
gooien met vuil? Of is het protesteren tegen een 
mentaliteit die door geniepige onderdrukking 
van de persvrijheid e.d. publikatie van zulke 
feiten wil voorkomen, gooien met vuil? En 
realiseert de briefschrijver zich wel wat voor 
gesjacher met de .moraal twee van zijn vragen 
inhouden? Doen kwaliteit of aantal iets af aan 
het feit dat de heer Van Doorne zijn handen 
vuil gemaakt heeft? Als hij het niet gedaan had, 
had een ander het wel gedaan, dat houdt de 
laatste vraag vrijwel in. Ja, op die .manier kan 
men vrijwel alle oorlogsmisdaden zelfs goed-
praten; dat had voor Eichmann ook een argu-
ment kunnen zijn. 

Overigens ging het ons niet eens om de feiten 
zelf, maar om de mentaliteit waarvan men bij 
de DAF op dit ogenblik blijk gaf (men herlèze 
ons artikeltje). Of het zin heeft daarop steeds 
te wijzen? Mogen wij prof. Nagel daarvoor even 
citeren? 

„Sommige mensen verwijten mij, dat ik terug-
kom op zaken die zijn afgehandeld. Dit is een 
misverstand. Ik kom niet terug op de zuivering 
bij voorbeeld. Niet ik kom op afgedane zaken 
terug, maar anderen hebben dat gedaan, door 
de heer Van Doorne met de Nederlandse Leeuw 
te onderscheiden en hem eredoctor te maken. 
Ik appelleer tegen deze nazuivering die vijftien  

of zeventien jaren na de oorlog de verhoudingen 
omkeert." 

En zo denken wij er ook over. Niet iedereen 
kan in de oorlog een held zijn geweest, velen 
kunnen hebben gefaald. Maar tegenover de 
velen die wèl helden waren en die niet faalden, 
zijn wij verplicht de geest van het verzet en de 
zuiverheid van hun gedachten hoog te houden. 
En dat betekent dat hele en half foute lieden 
en ook de mensen die alleen maar de kat uit de 
boom hebben gekeken, eerbiedig moeten zwij-
gen en in ieder geval geen aanspraak mogen 
maken op eerbetoon op grond van hun karakter 
of prestaties. Wat dat met vuilsmijterij te maken 
heeft is ons niet duidelijk. Als de heer Bouwman 
ons artikeltje en zijn boze reacties nog eens her-
leest, naar wij hopen hem ook niet. Red. K.A.) 

Over kiridervrageri 
(Reactie op een radiotoespraak) 
Nooit of te nimmer heeft een van mijn kinde-
ren of kleinkinderen mij of mijn vrouw vragen 
gesteld zoals u in de eerste alinea van uw 
Woord van de Week van 8 januari opnoemt. 
Ik heb ze mijn vrouw voorgelezen. Een kind 
van vijf jaar? vroeg ze. Kan ook 15 zijn, zei ik. 
Maar er zijn natuurlijk kinders en kinders, dat 
is zeker. Ik ben in elk geval blij, dat die van 
mijn geslacht zo niet waren. Zouden dergelijke 
vragen niet hetzij bewust of onbewust door 
ouders en opvoeders gesuggereerd worden? In 
de natuurlijke historie voor de jeugd begint de 
schoolmeester, als hij de vis behandelt, met: 
't Latijn zegt dat het piscis 
en Siegenbeek dat het vis is, 
en een eind verder zegt hij van de vis: 
Doch, als zijn kinderen 't niet kennen 

(het zwemmen nl.) 
Zegt de vis dat het zijn kinderen niet bennen. 
Een eend denkt er ook zo over: „doch ik" 

zeggen de hennen 
„Wil er de mijne zo jong niet aan wennen." 
Ik sluit en sloot me aan bij de hennen. 

(commentaar van de spreker) 

Als oud-schoolmeester heb ik zeker een zwak 
voor 'De Schoolmeester, daarom antwoord ik u 
gaarne in zijn trant: 
Als kinderen vragen 
en hun ouders belagen 
is het een zeker teken dat het mensenkinderen 

zijn; 
mochten de- vragen niet zijn gehoord 
dan is nog geen kind overboord: 
zij waren zoveel mens dat zij zelf de vragen 

hebben beantwoord. 

Aan onze abonnees, 

Wij verzoeken onze abonnees om 
het abonnementsgeld voor 1963 
van f 7,50 (voor leden van huma-
nistische organisaties f 5,) over 
te schrijven op girorekening no. 
304960 ten name van het Huma-
nistisch Verbond, Utrecht. Graag 
met op het girostrookje de om-
schrijving: 
ab. geld Mens en Wereld 1963. 

Voor uw welwillende medewer-
king onze welgemeende dank. 

De administratie 

Gedachten 

van Montaigne 

Reeds eerder werd in M. en W. de aandacht 
gevestigd op de serie kleine boekwerkjes met 
aforismen van 'bekende denkers uitgegeven door 
Boucher. Onlangs verscheen nu ook een deeltje 
gewijd aan Montaigne. 

Het kernthema in 'het werk van Montaigne 
(1533-1592) is steeds de mens. De centrale 
vraag die zijn filosoferen beheerst is de uit twij-
fel en onzekerheid omtrent de waarheid gebo-
ren vraag „Que sais je?" (Wat weet ik?). Mon-
taigne wil de mens, voor wie de hoogmoed een 
natuurlijke ondeugd is, bevrijden van alle zelf- • 
bedrog. Terwijl de christelijke theologie en het 
Renaissance-humanisme de mens als het doel 
van de Schepping zagen, meende Montaigne, 
dat de mens zich nauwelijks boven het dier ver-
heft, ja zelfs soms beneden het dier staat. Deze 
scepticus wees er op, dat de mens de volledi-
ge waarheid niet kan kennen omdat de rede 
en de zintuigen slechts gebrekkige middelen 
zijn om tot kennis van de werkelijkheid te ko-
men. Het is al veel als de mens in gemoedsrust 
tot levensaanvaarding kan komen. De natuur-
wetenschappen zijn in dit opzicht volgens Mon-
taigne van geen enkele betekenis. Hij verdedigt 
de tolerantie en veroordeelt de geloofsvervol-
ging, die in zijn tijd zoveel offers vroeg. 

Deze aristocraat, burgemeester van Bordeaux, 
onderging sterk de invloed van de aristocratische 
filosofie der Stoïcijnen. Voorts zijn invloeden te 
onderkennen van Socrates, Lucretius, Horatius, 
Seneca, Plutarchus en vooral van Epicurus. Op 
zijn beurt heeft deze humanistische denker ve-
len in. Frankrijk en in Europa blijvend beïn-
vloed. Om een indruk te geven van het karakter 
van zijn aforismen, die voor het eerst in 1580 
onder de titel ,Essais" verschenen, laat ik hier 
enkele uitspraken volgen, die werden opgeno-
men -in het genoemde bij Boucher verschenen 
boekje, dat ik graag ter lezing aanbeveel: 

Hoeveel uitspraken golden ons gisteren als 
geloofsartikelen, die vandaag fabels voor ons 
zijn. 

Niets geloven we zo stellig, als wat we het 
minste weten. 

Nooit waren twee meningen volkomen gelijk, 
evenmin als twee haren of twee graankorrels; 
de meest universele eigenschap is verscheiden-
heid. 

Het beste blijk van ware wijsheid is een voort-
durende blijmoedigheid. 

Als iemand over zichzelf spreekt, is het al-
tijd met verlies: zijn zelfbeschuldigingen worden 
steeds geloofd, de eigen roem nooit. 

Evenals andere deugden heeft ook de moed 
zijn grenzen. 

TOt waarheid zoeken is de mens geschapen. 
Ik houd het er voor, dat wat niet' verkregen 

worden kan met rede, voorzichtigheid en tact, 
nooit bereikt zal worden met geweld. 

De grootste en gewichtigste menselijke we-
tenschap is die van de opvoeding en het onder-
wijs van de kinderen. 

Slechts dwazen kennen twijfel noch onze-
kerheid. 

Wie de hagel op zijn hoofd voelt, denkt dat 
het op het ganse halfrond stormt en onweert. 

Ook op de hoogste troon zit de mens op zijn 
achterste. 

Geen enkele wind waait gunstig voor hem, 
die niet weet welke haven hij zal aandoen. 

Lafheid is de moeder van de wreedheid. 
Het leven is op zichzelf noch goed noch 

kwaad; het is de tijd waarin men goede of slech-
te dingen doet. 

Wie in het geheel niet voor anderen leeft, 
leeft evenmin voor zichzelf. 

Ik ben voor niets in de wereld zo bang als 
voor angst. 

Eensgezindheid is vervelend. 
P. Krug 
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„DE NIEUWE SITUATIE VAN DE NATUURONDERZOEKER" door Prof. Dr. B. W. SCHAPER 

.,Moet de natuuronderzoeker dan voor het democratisch geconstitueerde gezag buigen en 
loyaal medewerken aan wat eventueel met grote waarschijnlijkheid mede de ondergang van 
zijn eigen volk betekent?" 

Deze vraag vindt u in de brochure, die voor f 0,50 verkrijgbaar is bij het Centraal Bureau 
van het Humanistisch Verbond, Oudegracht 152 te Utrecht, girorekening no. 30.49.60. 

,,De huidige mensbeschouwing", 

geschreven door Dr. W. Couturier Si., Prof. Dr. B. M. I. Delfgaauw, Dr. H. Faber, 
Dr. K. J. M. van de Loo, Prof. Dr. C. A. van Peursen, Drs. J. G. van der Ploeg, 
Prof. Dr. A. Poslavsky, Dr. J. P. van Praag, Drs. H. Redeker. (Uitgave N.G.C.). 
Verkrijgbaar bij het Centraal Bureau bij voorkeur door storting en overschrijving van f 1,50 
op postrekening nr. 304960 t.n.v. Humanistisch Verbond, Utrecht, met op het strookje 
de vermelding: N.G.C. nr. 24. 

Wie 

dan leeft 

wie 

nu zorgt 

urora helpt u daarbij in het bijzonder door de Index-

Benaderings Polis waarvan het verzekerd bedrag, binnen bepaalde 
grenzen, stijgt naarmate de kosten van levensonderhoud stijgen. 

Vraagt inlichtingen en een brochure met uitvoerige gegevens aan: 

N.V. Levensverzekering Mij AU RO RA 
Stadhouderskade la Amsterdam 

Mogen wij onze lezers nog eens attent ma-
ken op de volgende door het Humanistisch 
Verbond uitgegeven brochures? 
U kunt deze verkrijgen tegen de er achter 
genoemde prijzen. (porti-kosten inbegre-
pen) door storting op girorek. 304960 

Wat ben Ik eigenlijk? 	 - 0.25 
Dit wordt gedaan 	 - 0,30 
Een verrassende ontmoeting 	- 0,25 
Onze kinderen tussen Humanisme en 

Christendom 	 - 0.75 
De dag ligt voor ons 	 - 0.35 
Humanisme en opvoeding 	 - 0.95 
Modern Humanisme 	 -1.75 
Beginsel en Doel v/h Hum. Verbond - 0.25 
De idee v/d Openbare School 	- 0.60 
Studiekosten 	 - 1.25 
Echt en onecht in geloof en ongeloof - 0.75 
Humanisme en Rede 	 - 2.25 
Humanistische Gedachten (2e druk) -1.25 

Een volledige brochurenlijst wordt U op 
Uw verzoek gaarne toegezonden. 

REDE EN RELIGIE 
IN HET HUMANISME 

Is kortgeleden verschenen. In deze uitgave is 
er naar gestreefd de verschillende opvattingen 
die zich binnen het humanisme over deze on-
derwerpen voordoen, tot hun recht te laten 

komen. 
Formaat 15 x 23 cm. Omvang ca. 250 pagina's 

PRIJS ƒ 9,90 
U kunt dit bestellen bij: 

Centraal bureau Humanistisch Verbond 
Oudegracht 152 — giro 304960 — Utrecht 

          

Zeddam—Montferland. Voor een heerlijk rustige 
vakantie: Pension „Wijde Bliek". Volledig 
pension 1 9,50 (incl.) p.d. Folder op aanvraag. 
Telefoon (0 83 45) 4 9 3. 

    

WOORD VAN DE WEEK 

 

   

(Radio-lezingen van het Humanistisch Verbond) 

Het aantal abonnees bedraagt thans ruim 

5000 
De abonnementsprijs is f 4,— per jaar. Voor hen die nu abonnee willen worden, openen 
wij de mogelijkheid om alle nog in het eerste kwartaal 1963 verschijnende nummers gratis 
te ontvangen. 
U dient dan f 3,05 over te schrijven op postrekening no. 58 t.n.v. de Hum. Luisterkring te 
Utrecht met als omschrijving: Nieuw abonnee 1963. 
Na ontvangst krijgt u alle verschijnende nummers regelmatig toegezonden. 

 

 

Welke verstandige oudere, fin. onafh. alleenst. 
besch. ontw. heer tot 70 jr. wenst corr. met 
dame, begin 60, van gelijke ernst. met ruime 
belangst. Event. bereid tot huw. Br. onder no. 
febr. 1 a.h. bur. v.d. blad. 

    

        

  

Instituut voor 
Ademhaling- en Ontspanningsgymn. 
Oefeningen gericht op gezondheid en 
ontwikkeling van lichaam en geest. 

(Hatha Yoga) 

Privé en 'in clubverband. 

Puck van Waveren 
Irislaan 3 	 Heemstede 

Telefoon K 2500-3 6 6 7 6 

    

ONTWIKKELINGSGEBIEDEN 
samengesteld door: Drs. H. G. W. van Aardenne, Prof. Dr. H. Bergema, Prof. Dr. W. Brand, 
Mr. L. J. van der Burg, Pater L. H. Janssen S.J., Dr. E. van Konijnenburg, Dr. Ed. Loffeld 
C.S.Sp., Mr. S. C. Graaf van Randwijck, J. Reehorst, Mr. Dr. H. I. Roethof, G. J. N. M. 

Ruygers, Mej. Mr. Dr. J. C. H. H. de Vink, Prof. Dr. E. de Vries (Uitgave N.G.C.). 
Verkrijgbaar bij het Centraal Bureau bij voorkeur door overschrijving van f 1,50 op post-
rekening nr. 30.49.60 t.n.v. Humanistisch Verbond, Utrecht, met op het strookje de ver-
melding: N.G.C. nr. 25. 

 

          

          

MENS EN KOSMOS 
Gewijd aan de studie van godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap met hun grensgebieden, 
onder redactie van J. M. Hondius, Dr. H. Groot, Mr. N. Kluwer, P. Krug en Dr. D. H. Prins. 
Abonnementsprijs 1 15,— per jaar (6 nummers). Losse nummers 1 2,50. 

Vraagt toezending gratis proefnummer en catalogus van uitgaven op geestelijk gebied bij de uitgever N. KLUWER - DEVENTER. 
Ook verkrijgbaar bij de boekhandel. 

Adresveranderingen 
U kunt de administratie veel werk besparen, 
door bij verhuizing tijdig uw adreswijziging op 
te geven aan het Centraal Bureau Humanistisch 
Verbond, Oudegracht 152, Utrecht. 

8 

Humanistische Correspondentiekring voor huwelijkscontacten opgericht door 
het Humanistisch Verbond, verleent bemiddeling bij het leggen van contacten 
tussen personen, die een huwelijkspartner zoeken. 

Inlichtingen postbus 210, Utrecht, gaarne 24 ct aan 
postzegels insluiten. 
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Instituut voor 
Ademhaling- en Ontspanningsgymn. 
Oefeningen gericht op gezondheid en 
ontwikkeling van lichaam en geest. 

(Hatha Yoga) 

Privé en 'in clubverband. 

Puck van Waveren 
Irislaan 3 	 Heemstede 

Telefoon K 2500-3 6 6 7 6 

Zeddam—Montferland. Voor een heerlijk rustige 
vakantie: Pension „Wijde Bliek". Volledig 
pension f 9,50 (incl.) p.d. Folder op aanvraag. 
Telefoon (0 83 45) 4 9 3. 

Welke verstandige oudere, fin. onafh. alleenst. 
besch. ontw. heer tot 70 jr. wenst corr. met 
dame, begin 60, van gelijke omst. met ruime 
belangst. Event. bereid tot huw. Br. onder no. 
febr. 1 a.h. bur. v.d. blad. 

Wie 

dan leeft 

wie 

nu zorgt 

urora helpt u daarbij in het bijzonder door de Index-
Benaderings Polis waarvan het verzekerd bedrag, binnen bepaalde 
grenzen, stijgt naarmate de kosten van levensonderhoud stijgen. 
Vraagt inlichtingen en een brochure met uitvoerige gegevens aan: 

N.V. Levensverzekering Mij AURORA 
Stadhouderskade la Amsterdam 

ONTWIKKELINGSGEBIEDEN 
samengesteld door: Drs. H. G. W. van Aardenne, Prof. Dr. H. Bergema, Prof. Dr. W. Brand, 
Mr. L. J. van der Burg, Pater L. H. Janssen S.J., Dr. E. van Konijnenburg, Dr. Ed. Lof feld 
C.S.Sp., Mr. S. C. Graaf van Randwijck, J. Reehorst, Mr. Dr. H. J. Roethof, G. J. N. M. 
Ruygers, Mej. Mr. Dr. J. C. H. H. de Vink, Prof. Dr. E. de Vries (Uitgave N.G.C.). 
Verkrijgbaar bij het Centraal Bureau bij voorkeur door overschrijving van f 1,50 op post-
rekening nr. 30.49.60 t.n.v. Humanistisch Verbond, Utrecht, met op het strookje de ver-
melding: N.G.C. nr. 25. 

„De huidige mensbeschouwing", 

geschreven door Dr. W. Couturier S.J., Prof. Dr. B. M. I. Delfgaauw, Dr. H. Faber, 
Dr. K. J. M. van de Loo, Prof. Dr. C. A. van Peursen, Drs. J. G. van der Ploeg, 
Prof. Dr. A. Poslavsky, Dr. J. P. van Praag, Drs. H. Redeker. (Uitgave N.G.C.). 
Verkrijgbaar bij het Centraal Bureau bij voorkeur door storting en overschrijving van f 1,50 
op postrekening nr. 304960 t.n.v. Humanistisch Verbond, Utrecht, met op het strookje 
de vermelding: N.G.C. nr. 24. 

„DE NIEUWE SITUATIE VAN DE NATUURONDERZOEKER" door Prof. Dr. B. W. SCHAPER 

.,Moet de natuuronderzoeker dan voor het democratisch geconstitueerde gezag buigen en 
loyaal medewerken aan wat eventueel met grote waarschijnlijkheid mede de ondergang van 
zijn eigen volk betekent?" 

Deze vraag vindt u in de brochure, die voor 1 0,50 verkrijgbaar is bij het Centraal Bureau 
van het Humanistisch Verbond, Oudegracht 152 te Utrecht, girorekening no. 30.49.60. 

MENS EN KOSMOS 
Gewijd aan de studie van godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap met 

hun grensgebieden, onder redactie van J. M. Hondius, Dr. H. Groot, Mr. N. Kluwer, P. Krug en Dr. D. H. Prins. 
Abonnementsprijs ƒ 15,— per jaar (6 nummers). Losse nummers f 2,50. 

Vraagt toezending gratis proefnummer en catalogus van Uitgaven op geestelijk gebied bij de uitgever N. KLUWER - DEVENTER. 
Ook verkrijgbaar bij de boekhandel. 

WOORD VAN DE WEEK 
(Radio-lezingen van het Humanistisch Verbond) 

Het aantal abonnees bedraagt thans ruim 

5000 
De abonnementsprijs is .ƒ 4,— per jaar. Voor hen die nu abonnee willen worden, openen 
wij de mogelijkheid om alle nog in het eerste kwartaal 1963 verschijnende nummers gratis 
te ontvangen. 
13 dient dan f 3,05 over te schrijven op postrekening no. 58 t.n.v. de HUM. Luisterkring te 

Utrecht met als omschrijving: Nieuw abonnee 1963. 
Na ontvangst krijgt u alle verschijnende nummers regelmatig toegezonden. 

Mogen wij onze lezers nog eens attent ma-
ken op de volgende door het Humanistisch 
Verbond uitgegeven brochures? 
U kunt deze verkrijgen tegen de er achter 
genoemde prijzen. (porti-kosten inbegre-
pen) door storting op girorek. 304960 
Wat ben ik eigenlijk? - 0.25 
Dit wordt gedaan 	 - 0,30 
Een verrassende ontmoeting 	- 0,25 
Onze kinderen tussen Humanisme en 

Christendom - 0.75 
De dag ligt voor ons 	 - 0.35 
Humanisme en opvoeding 	 - 0.95 
Modern Humanisme  - 1.75 
Beginsel en Doel v/h Hum. Verbond - 0.25 
De idee vod Openbare School - 0.60 
Studiekosten  - 1.25 
Echt en onecht in geloof en ongeloof - 0.75 
Humanisme en Rede 	 - 2.25 
Humanistische Gedachten (2e druk) - 1.25 

Een volledige brochurenlijst wordt U op 
Uw verzoek gaarne toegezonden. 

REDE EN RELIGIE 
IN HET HUMANISME 

Is kortgeleden verschenen. In deze uitgave is 
er naar gestreefd de verschillende opvattingen 
die zich binnen het humanisme over deze on-
derwerpen voordoen, tot hun recht te laten 

komen. 
Formaat 15 x 23 cm. Omvang ca. 250 pagina's 

PRIJS f 9,90 
U kunt dit bestellen bij: 

Centraal bureau Humanistisch Verbond 
Oudegracht 152 — giro 304960 — Utrecht 

Adresveranderingen 
U kunt de administratie veel werk besparen, 
door bij verhuizing tijdig uw adreswijziging op 
te geven aan het Centraal Bureau Humanistisch 
Verbond, Oudegracht 152, Utrecht. 
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