
14e JAARGANG NR. 25. 18 JUNI 1961 

HET WO 	 DE rr 
M

EK  
ORGAAN VAN DE HUMANISTISCHE LUISTERKRING 

Administratie Humanistische Luisterkring, Oudegracht 152, Utrecht. Postgiro 58. 
Abonnementsprijs f 4, — per jaar. Buitenland f 5,60 per jaar, voor België f 4,60, 
Voor leden van de Humanistische Luisterkring f 3,— per jaar. Losse nummers f 0,25. 
Contrib. Luisterkr. f 1, — Dit bedrag tezamen met bovengenoemde f 3,— te voldoen. 

TOENEMENDE INVLOED 

Als begin juli het dagelijks bestuur van 
de Internationale Humanistische en 
Ethische Unie zijn jaarlijkse bijeen-

komst houdt, zal er alle aanleiding zijn om 
met enige trots te constateren, dat de inter- 
nationale verbindingen van het humanisme 
zich gedurende het laatste jaar voorspoedig 
hebben ontwikkeld. Er is niet alleen in toe-
nemende mate vraag naar lectuur uit alle 
delen van de wereld, maar er worden ook in 
vele landen groepen gevormd, die zich met 
het humanisme bezighouden, lezingen orga-
niseren, lectuur verspreiden en mensen uit 
velerlei levenskringen weten te interesseren. 
Uit het jaarverslag over 1960 blijkt deze groei 
duidelijk, al was het alleen maar door de 
steeds in omvang toenemende corresponden-
tie van het secretariaat. Men krijgt sterk de 
indruk, dat er over de gehele wereld vele 
mensen en groepen zijn, die zich humanist 
noemen en er naar snakken, om contacten 
met anderen op te nemen, en uit te breiden. 
En er bestaat geen twijfel over, dat het der-
de congres, dat volgend jaar in Oslo wordt 
gehouden, niet alleen bezocht zal worden 
door afgevaardigden en leden van de nu 
aangesloten organisaties, maar eveneens door 
belangstellenden hier buiten, zoals dat ook in 
Londen in '57 het geval is geweest. En even- 
als toen kan verwacht worden, dat er een 
sterke impuls van zal uitgaan, die tot vor-
ming en aansluiting van vele nieuwe groe-
pen zal leiden. 
Hoe verschillend van grootte en invloed die 
groepen zijn blijkt uit de lijst van candida- 
ten, die zich voor aansluiting hebben gemeld 
en over de toelating waarvan het dagelijks 
bestuur een advies aan het algemeen be-
stuur moet uitbrengen. Voor de eerste keer 

is het in Australië gelukt tot een, nog kleine 
organisatie te komen, welke voorlopig nog 
slechts in een deel, zij het een dichtbevolkt, 
van dit reusachtige land een rol speelt. Maar 
het is opvallend, dat in het bestuur van deze 
groep mensen voorkomen die in het open-
bare en wetenschappelijke leven een voor-
name rol spelen en dat onder hen, die de 
toelating tot de Internationale aanbevelen 
ook een man is te vinden, wiens naam een 
begrip is in de wetenschappelijke wereld. 
Met bescheiden trots mag vermeld worden, 
dat een voormalige Nederlandse emigrant 
een voorname rol bij de voorbereidingen 
heeft gespeeld. 
De bescheiden omvang van deze groep valt 
op nu zich ook een Franse organisatie voor 
het lidmaatschap heeft aangemeld. Het be-
treft hier een vereniging die zowel in het 
moederland als ook in de voormalige kolo-
niën belangrijk opvoedkundig arbeid ver-
richt en die een ledental heeft van 3 mil-
lioen, verspreid over ruim 30 duizend groe-
pen. Nog afgezien van de omvang is vooral 
van belang, dat de Humanistische Interna-
tionale daardoor ook in grote mate contact 
krijgt met Afrika en Azië. Wat dit laatste 
werelddeel betreft, behalve de reeds be-
staande organisatie in India komt er daar in 
een andere provincie een nieuwe bij, terwijl 
ook sedert enige tijd in Korea een humanis-
tische groep bestaat, die snel groeit en thans 
ook om toelating heeft gevraagd. 
Deze feiten tonen aan, dat de in 1952 opge-
richte Humanistische Internationale een ge-
zonde groei vertoont en alle voorwaarden 
aanwezig blijken te zijn voor een toenemen-
de invloed. 

natuurlijk bewaarst u de padiolezingen 

Om U het bewaren mogelijk en het herlezen van de radiolezingen tot een genoegen 
te maken, is er een handig verzamelbandje te verkrijgen. 
Aan dit linnen bandje, dat voorzien is van een gouden opdruk, zult U veel plezier 
beleven. 
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BEGRIP EN RUIMTE 

Wellicht hebt U enkele maanden gele-
den in de krant gelezen over de 
nieuwe schouwburg in de stad Til-

burg, die volgens mensen die erover kunnen 
oordelen alle schouwburgen in Nederland in 
de schaduw stelt. Ter gelegenheid van de 
opening is er toen een toneelstuk opgevoerd 
van de bekende Engelse toneelschrijver 
Christopher Fry, Cortmantel geheten, en aan 
dit stuk heeft de toneelrecensente Jeanne 
van Schaik-Willink destijds in de Groene 
Amsterdammer een uitvoerige bespreking 
gewijd. Daarin komen enkele zinsneden voor 
die mij getroffen hebben en het punt van 
uitgang zijn voor wat ik U heb te zeggen. 
Voor het goed verstaan van deze zinsneden 
is het nodig iets over de inhoud van het stuk 
te vertellen, om de vraag te begrijpen die 
mevrouw Van Schaik-Willink zich bij het 
zien van het stuk heeft gesteld, nl. of het ge-
geven zich wel leent voor dramatisering. 
Het gaat hier om het conflict tussen de En-
gelse koning Hendrik II en de door hem tot 
kanselier gemaakte aartsdiaken van Canter-
bury, Thomas Becket, die daarna ook tot 
aartsbisschop wordt gepromoveerd en van 
wie de koning verwacht dat hij hem zal hel-
pen in zijn strijd tegen de kerk van. Rome. 
Het stuk speelt, zoals 13 begrepen zult heb-
ben, in de Middeleeuwen. 
Becket gaat zich echter allengs verzetten te-
gen 's konings politiek en daardoor komt er 
een einde aan een verhouding die tot boe-
zemvriendschap was uitgegroeid. Onder de 
openlijke vijandigheid blijft er bij de koning 
toch een verborgen sympathie voor zijn te-
genstander bestaan. 
Wanneer hij in een onbewaakt ogenblik zich 
in tegenwoordigheid van zijn hovelingen even 
laat gaan tegen Becket, wordt dit door die 
dienaren zo uitgelegd dat zij de aartsbis-
schop opzoeken in Canterbury en hem in de 
kathedraal vermoorden. Nu is de koning 
wanhopig en, beroofd van het tegenwicht dat 
hij in Becket vond, verliest hij ook de weg 
in de politieke verwikkelingen en komt hij 
in één van zijn oorlogen ellendig aan zijn 
eind. 
Mevrouw Van Schaik heeft nu bezwaren te-
gen het stuk omdat, zegt zij, het toneel zich 
wel bezig kan houden met hartstochten en 
karakter-eigenschappen die tegen een idee 
mogen opbotsen, maar — en om die regels is 
het mij nu te doen — „de bewegingen van 
het denken, het rationele gebied van ons 
denken, hoort niet thuis in het drama. De 
tegenstelling Hendrik—Becket is een kwestie 
van politiek en hoort typisch tot dat ratio-
nele gebied waar de wetten van de mense-
lijkheid — gelijk wij dagelijks met pijn moe-
ten leren, niet meer van toepassing zijn". 
In zijn algemeenheid lijkt mij deze stelling 
voor discussie vatbaar. Waar het mij echter 
om gaat en wat ons nadenken verdient, is de 
kwestie van de begrensdheid van het gebied 
van het rationele, waar, zoals mevrouw Van 
Schaik het uitdrukt „de wetten van onze 
menselijkheid niet meer van toepassing zijn". 
Hier zou ik tegenover de rede, het rationele,  

het woord begrip willen stellen dat ons bin-
nen de grenzen van het menselijke houdt. 
Het staat voor mij vast dat in wat wij onder 
begrip verstaan het rationele volledig mee-
spreekt, maar niet alleen aan het woord is. 
Begrip hebben van of voor iets of iemand 
onderstelt nog andere vermogens dan de 
rede, de ratio. Wat wij verstandelijk vatten 
hebben wij nog niet in al zijn omvang en 
strekking begrepen. In het woord begrip 
spelen nog andere factoren mee die wij kun-
nen noemen: een zuiver of gezuiverd gevoel, 
inzicht, wijsheid, een intelligentie waarin het 
puur verstandelijke lichtvoetiger en speelser 
is geworden, kortom vermenselijkt is. We 
kunnen in dit verband ook denken aan de 
beroemde woorden van de Franse denker 
Pascal die het had over de redenen van het 
hart die de rede niet kent (le coeur a ses 
raisons que la raison ne connait pas). 
Ik sprak daarnet van een gezuiverd gevoel, 
want het gevoel zonder meer binnensmokke-
len in het begrip als iets dat meer en ruimer 
is dan het pure verstand zou een gevaarlijke 
onderneming zijn. Troebele gevoelens heb-
ben de strekking zich met verstandelijkheid 
te paren tot een kwaadaardige slim of sluw-
heid. Het gaat er echter niet om het element 
van redelijkheid menselijk te verlagen maar 
het meer ruimte te geven en dit kan alleen 
door een zuiver gevoel, dat als het ware 
door de zeef der intelligentie is heen gegaan. 
Mevrouw van Schaik sprak over de wetten 
van onze menselijkheid en over het niet 
straffeloos kunnen overtreden van die wet-
ten zonder onze menselijkheid te schaden. 
De pure verstandelijkheid zou die grenzen 
gemakkelijk kunnen overschrijden wanneer 
zij zich niet tot begrip heeft vermenselijkt. 
Een eenvoudig voorbeeld maakt dit duide-
lijk. Men kan bijvoorbeeld een knappe dok-
ter zijn die een juiste kijk heeft op ziekten 
en ziekteverschijnselen, maar een knappe 
dokter die niet alleen ziekten onderkent 
maar het oog gericht houdt op de zieke mens 
is pas een dokter met dat begrip voor de 
zieke dat men van hem mag verwachten. 
De zuiver verstandelijke mens beweegt zich 
in een beperkte en koele ruimte en men 
voelt het ook dat die ruimte beperkt en kil 
is. Hij mag dan vaak gelijk hebben maar het 
is er hem ook om te doen gelijk te krijgen. 
Een wijs mens die begrip heeft van de be-
perktheid van onze ervaringswereld en van 
de veelvormigheid van het leven en ook niet 
wie anders is dan hij met zijn eigen maat-
staven wil beoordelen, zal niet zozeer be-
hoefte hebben aan gelijk krijgen. Omdat hij 
ook enig begrip heeft van zichzelf weet hij 
dat dit gelijk nooit meer zal zijn dan zijn 
eigen gelijk. Nu doet zich wonderlijk genoeg 
juist vaak bij mensen die altijd gelijk wil-
len hebben het geval voor dat zij, wanneer 
zij hun gelijk niet krijgen, zich dadelijk ver-
ongelijkt voelen, dwars tegen alle redelijk-
heid in. Juist hier, bij het zuiver verstande-
lijke type, ligt een grote kans dat een onge-
zuiverd stuk emotie binnen sluipt. Het is 
juist het begrip als verruimde redelijkheid 
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dat waakt tegen de overspoeling van het 
oordeel door emoties. 
De zich op zijn rationaliteit beroepende en 
beroemende verstandsmens laat zich soms 
lelijk in de kaart kijken. Dit ligt in de star-
heid van het puur verstandelijke dat op zijn 
gelijk uit is, dat afsluit van het andere van 
zichzelf, dat niet meer in voortdurende be-
weging is wat volgens mij het kenmerk moet 
zijn van geestelijk levend mens. 
Niet alleen wijzelf zijn in beweging of be-
horen dit te zijn, we weten sinds de Oude 
Grieken al dat „alles stroomt", dat men zich 
nooit tweemaal in eenzelfde rivier kan ba-
den en dat in alles het tegendeel van zich-
zelf ligt besloten. 

W at nu het humanisme kenmerkt — en 
ik bedoel hier bepaald niet alleen 
mee ons zgn. modern humanisme, 

maar heel het streven in de menselijke ge-
schiedenis dat wij met die naam aanduiden —
is volgens mij juist het zoeken naar begrip. 
Kijk, dit is een werkelijk zoeken zonder de 
pretentie of overmoed ergens of eenmaal het 
ware wezen of de ware aard der dingen in 
een begrip vast te klemmen. Onze begrip-
pen evolueren steeds met ons inzicht en oor-
deel. Wij zijn wel wet- en normzoekende 
wezens maar zoeken geen vaste, absoluut 
zekere, eeuwige, doch slechts mèt ons en 
dóór ons veranderende wetten en normen. 
Hier ligt nu, dunkt mij, een wezenlijk on-
derscheid met de Godsdienst die mede zijn 
stempel heeft gedrukt op de beschaving 
waarin wij leven, het Christendom. Het 
Christelijk geloof onderscheidt zich juist 
daardoor dat het niet zoekt maar reeds bezit, 
nl. een geopenbaarde waarheid. Ik wil hier-
mee niet zeggen dat die geopenbaarde waar-
heid zich zonder meer aan de passief aan-
vaardende mens opdringt; ook het geloof 
vraagt strijd maar in laatste instantie wordt 
het gegeven, zoals ook de openbaring gege-
ven is. Voor de humanist is zulk een punt 
van uitgang een willekeurige en ongrijpba-
re oorsprong, het Christelijk geloof om zijn 
irrationaliteit ontoegankelijk voor zijn be-
grip en daarom onaanvaardbaar. Wel is in 
de ontwikkeling en formulering van de 
christelijke leerstukken de ratio van grote 
betekenis geweest en vooral de Katholiek 
vindt in het rationeel opgebouwd begrippen-
stelsel van zijn kerk een krachtig argument 
voor het Katholieke geloof. 
In tegenstelling hiermee is het humanisme 
maar een rationeel zeer vaag omlijnde le-
vensleer. Maar dit betekent tevens dat deze 
afwezigheid van een rationeel scherp om-
lijnd beginsel het humanisme juist in staat 
stelt ruimte te scheppen voor een beweeg-
lijke begripsvorming. 
Als wij dit principiële onderscheid duidelijk 
in het oog houden, kunnen we ook gevoege-
lijk erkennen, dat wij als humanisten leven 
in een historisch gesproken in sterke mate 
Christelijke beschavingswereld. Maar dan 
maken wij wel onderscheid tussen de chris-
telijke leerstellingen en de eisen van het 
christelijk leven. Als humanist, ongelovige, 
vrijdenker, atheïst of hoe men hen die het  

christelijk geloof niet aanhangen ook wil 
noemen kan men een goed deel van die eisen 
aanvaarden en het is zelfs zeer de vraag of 
in die zin de christelijke gelovigen in het al-
gemeen christelijker zijn dan de ongelovigen. 
Zodra de humanist te doen krijgt met het in 
strikte zin genomen christelijke geloof en 
met de veelvuldige consequenties daarvan 
op maatschappelijk en geestelijk gebied in 
uitingen van onverdraagzaamheid en geeste-
lijke heerszucht, ligt de zaak geheel anders. 
In de eisen van christelijk leven als barm-
hartigheid en gerechtigheid voelt de niet-
gelovige humanist zich veelal menselijk ver-
bonden met de christelijke medemens zelfs 
zo dat men zich soms gezamenlijk moet ver-
zetten tegen bedreigingen tegen de mense-
lijke beschaving die zich bij voorkeur bedie-
nen van een christelijk kleed, maar inwen-
dig het christendom meer bedreigen dan een 
openlijke bestrijding. 
Als voorbeeld zou ik niet zoiets als het na-
zisme willen noemen, maar een subtieler, 
zowel voor humanisten als christenen schijn-
baar aannemelijker verschijnsel als de Mo-
rele Herbewapening. Is het, moeten wij vra-
gen, menselijk en christelijk gesproken, toe-
laatbaar de wereld te verdelen in twee de-
len, het goede en het kwade deel, waartussen 
de mensen moeten kiezen, tussen een ideo-
logie van duisternis en een van licht, welke 
laatste door de beweging zelf wordt verte-
genwoordigd, met al de funeste gevolgen die 
uit zulk een zwart-wit schema kan voort-
komen? In de tweede plaats moet men zich 
afvragen, of het, weer menselijk en christe-
lijk gesproken, mogelijk is eisen te stellen 
van niet minder dan absolute reinheid, eer-
lijkheid, onzelfzuchtigheid en liefde? Men 
moet zich dan in de eerste plaats afvragen 
of de propaganda voor deze beweging zelf 
aan deze eisen voldoet. Zo niet — en ik durf 
gerust beweren dat geen sterveling aan deze 
eisen — absoluut nog wel — kan voldoen, 
dan zal zulk een propaganda eer het tegen-
deel van die eisen bevorderen. Hier missen 
wij nu net die kant van het christendom die 
ons humanisten na aan het hart ligt, hier 
missen wij ook dat begrip voor menselijke 
maat en menselijke mogelijkheden, voelen 
wij een kruistochtgedachte die als alle kruis-
tochten in het verleden niet anders dan el-
lende en haat heeft gezaaid. De wereld is 
nu eenmaal niet zo gevaarlijk eenvoudig in 
tweeën te delen. Hier ontbreekt de beschei-
denheid van het inzicht in de betrekkelijk-
heid en veranderlijkheid in de wereldver-
houdingen. Hier wil men weer het begrips-
loze en onvruchtbare gelijk. 
Om nog even terug te keren naar ons uit-
gangspunt, het stuk van Christopher Fry, niet 
alleen in de schouwburg, maar ook op het 
toneel van het menselijk leven kan zich geen 
werkelijk drama afspelen tussen gelijk en 
ongelijk, wel tussen begrip en onbegrip en 
het behoort tot de dramatische gang van de 
mensheid, vaak in vertwijfeling, maar on-
aflaatbaar te zoeken naar de ruimte van het 
begrip. 

0. NOORDENBOS 

1 
Luistert U ook elke le dinsdag van de maand naar onze uitzending via de 
A.V.R.O.-microfoon? 
Zie voor de juiste tijd ons overzicht van de komende lezingen. 



EZEL OF WEZEL 

E nige tijd geleden kwam ik een uitspraak 
tegen van een Leidse hoogleraar in 
Wending, het tijdschrift van de Her-

vormde Kerk in ons land — een voortreffe-
lijk geredigeerd tijdschrift — waarin ge-
schreven werd dat de sexualiteit een myste-
rie is, waarvoor de mens een panische angst 
bezit. De sexualiteit, aldus deze hoogleraar, 
is een kracht die in het duister werkt en tot 
de angstige nachtzijde van ons bestaan be-
hoort. Ik behoef U nauwelijks te zeggen 
dat dit standpunt velerlei commentaar ver-
dient, maar ik wil Uw aandacht voor één 
aspect vragen. Namelijk de panische angst 
waarover hier gesproken wordt. Zoals 1-1 
weet is panisch van Pan afgeleid. Ik ver-
moed dat de hoogleraar in kwestie inderdaad 
wel even aan Pan gedacht heeft. Van Pan 
immers wordt verteld dat de jonge meisjes 
gillend wegliepen, wanneer zij hem met zijn 
bokspoten uit de struiken zagen opduiken: 
zoals alle jonge meisjes het eng vinden wan-
neer hun vriendjes al te dicht bij hen ko-
men. Pan was bij de Grieken één van de go-
den die nauw met Dionysos verbonden was, 
een god die met de aarde te maken had. Een 
herdersgod, die op het platteland thuis hoor-
de, een god, die de goede orde in de war 
stuurde en met wie de Grieken terdege re-
kening hielden. Zelfs onderaan de Akropo-
lis, de burcht van Athene, was een grot waar 
hij vereerd werd. Dat wil zeggen vlak bij de 
plaats waar één van de schoonste bouwwer-
ken der mensheid de godin der wijsheid een 
tempel verschafte. 
Over Pan wordt verteld dat hij in overmoed 
op een zekere dag Apollo, de zonnegod, uit-
daagde tot een wedstrijd in muziek. Hij, Pan, 
speelde op de eenvoudige herdersfluit en 
Apollo bespeelde de lier, een verfijnd en ge-
raffineerd instrument. 
De Romeinse dichter Ovidius zegt dat ieder-
een het erover eens was dat Apollo het 
schoonste speelde, maar konnig Midas, een 
vriend van Pan, dacht er anders over en 
roemde Pan uitbundig. Apollo, hierdoor be-
ledigd (ijdelheid was hem blijkbaar niet 
vreemd!), strafte Midas met ezelsoren. De 
ezel was in de Griekse oudheid niet alleen 
een dom beest, maar ook een erotisch onbe-
heerst dier, een wulps beest. Denkt U maar 
aan de verhalen van Apuleus, de gouden ezel, 
een serie vrijmoedige, vaak erotisch prikke-
lende geschiedenissen. U zult met mij eens 
zijn dat Midas geen wijs man was. Hij had 
kunnen zwijgen en had kunnen denken, al-
les op zijn tijd, nu eens Bach en dan Bras-
sens, nu eens Mozart en dan een negro-song. 
Hij, Midas, werd per slot van rekening niet 
gedwongen zoals Paris, die uit moest maken 
wie van drie godinnen de schoonste was: 
een onmogelijke situatie waar wel narigheid 
uit voort moest komen! 
Bij het denken over dit verhaal vroeg ik mij 
af, wat er met Midas gebeurd zou zijn wan-
neer hij Apollo gekozen had. Pan zou kwaad 
geweest zijn, neem ik aan (of zou hij ver-
standiger dan Apollo geweest zijn?); hij zou 
Midas veranderd hebben, in wat? In ieder  

geval in het tegendeel van een ezel, b.v. in 
een wezel. Niet omdat het rijmt, maar omdat 
de ezel dom, de wezel slim is, omdat de ezel 
wulps is en de wezel zijn sexualiteit op 
vreemde wijze beleeft: het diertje zou name-
lijk via zijn oren bevrucht worden, en via de 
mond ter wereld brengen. Een vreemde, 
weinig plezier garanderende sexualiteit! 
Daarenboven is de wezel bang, iets wat niet 
van de ezel gezegd kan worden. Ja, mis-
schien heeft hij wel de panische angst waar 
ik over sprak. 
Ik zal U niet vermoeien met een beschou-
wing over Pan en Apollo, waarover wel het 
een en ander gezegd kan worden, maar ik 
kan toch niet nalaten erop te wijzen hoe 
merkwaardig het is dat de Grieken twee zo 
tegengestelde goden naast elkaar vereerden. 
Beide werden gerespecteerd, beide werden 
dankbaar en vol ontzag vereerd. Voor beiden 
bestond angst, niet alleen voor Pan, die de 
jonge meisjes achterna zat, niet minder voor 
de zonnegod, die met zijn pijlen de pest kon 
verwekken. Pan was de god van de aarde, 
van de vruchtbaarheid, hij leidde een een-
voudig leven, vermaakte zich met eenvou-
dige lieden en stond dichtbij de dieren en 
het vee. Hij had te maken met Dionysos, de 
god der vervoering en extase, de god die de 
mens geheel buiten zichzelf wist te brengen: 
een god voor wie de man zijn vrouw, de 
vrouw haar man en kinderen vergat, de god 
die maakte dat de mensen de stad en de 
cultuur vergaten. Wat er bij zijn feesten ge-
beurde was geheim, maar wie hem niet 
respecteerde werd zwaar gestraft: het be-
kendst is de koningszoon, Pentheus, die door 
de volgelingen van Bacchos-Dionysos uiteen-
gescheurd, verscheurd werd. Geheel anders 
Apollo. In de bloeiperiode van Griekenland 
gold hij als de god van de cultuur, van de 
zelfbeheersing, van de doorzichtige stijl, de 
god van de zon, van het licht. Hij genas zie-
ken, maar zijn liefdesleven verliep in een 
aantal slecht geslaagde avonturen met jon-
gelingen en meisjes. 

et was een merkwaardige cultuur, die 
de verering van twee zó verschillende 
beginselen verdedigde en er is sinds-

dien wel veel veranderd in het Westen. Pan 
is de slechte god geworden, de man met bok-
kepoten en hoorntjes op het hoofd, de duivel 
zelf. Deze verandering zet midden in de 
bloeitijd van Griekenland reeds in, want in 
dezelfde tijd dat de treurspeldichters Diony-
sos nog hoog vereerden, waren de filosofen 
al bezig hoger en lager te onderscheiden, 
lichaam en geest tegenover elkaar te stellen, 
maakte Socrates zich druk over de vraag 
wat goed en wat slecht is en ontstond de 
ethische levenshouding en beschouwing, die 
een paar eeuwen later geënt op de joodse 
wijze van leven het christendom zou voort-
brengen. Pan werd gedood en naar de hel 
verbannen en de alomvattendheid van het 
Griekse leven kreeg een diepe scheur. 
Aan de ene kant stond nu het aardse in de 
mens, dat laag gesteld werd, dat slecht ge- 
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oordeeld werd, aan de andere kant het hoge-
re, dat nastrevenswaardig, dat niet stoffelijk 
maar geestelijk zou zijn. De mens moest zich-
zelf te boven komen, hij moest proberen de 
bonte verscheidenheid die in hem werkzaam 
is en die in hem gist en borrelt als één ge-
heel te beleven. Het lukte hem echter niet 
zichzelf als een zinvol geheel te beleven 
zonder de ene helft van zijn bestaan naar de 
duivel en de andere helft naar heiligen en 
naar de hemel te verwijzen. 
Letterlijk verscheurd werd Pentheus omdat 
hij de god Dionysos niet respecteerde. Midas 
kreeg ezelsoren omdat hij Apollo onderschat-
te. Zo straften de goden der Grieken. Geheel 
anders is de verscheurdheid van het chris-
tendom. Nu wordt de mens heen en weer 
gedreven tussen god en duivel en het nooit 
opgeloste probleem van de kerk blijft de al-
macht van god te rijmen met de macht van 
de duivel. Wanneer de mens de duivel on-
derschat is hij tot een kleurloos en bloed-
armoedig leven gedoemd, wanneer hij de 
duivel overschat tot schuld en boete ge-
dwongen. 
Zeker, de Grieken maakten nog wel grada-
ties, zij erkenden wel verschillen tussen be-
langrijke en onbelangrijke goden. Maar het 
was bij hen nooit goed er één te verwaar-
lozen, zij waren allemaal levensnoodzakelijk. 
In onze tijd verandert het décor opnieuw! 
Ook wij spreken over verscheurdheid. Men 
jammert en klaagt erover. Onze schilders en 
dichters, onze schrijvers en filosofen leren 
ons zien hoe paradoxaal en vreemd de mens 
is en hoe weinig er te vinden is van een 
eenheid. We vinden ze onbegrijpelijk, Picas-
so, Lucebert, Harry Mulisch en zo vele an-
deren. De mensen die zij verbeelden, de we-
reld van dieren en dingen, die ons zo won-
derlijk en onbegrijpelijk en toch boeiend en 
authentiek lijkt. Mulisch schrijft in Voer 
voor Psychologen: „Mijn maatschappelijke, 
psychologische identiteit staat nergens vast, 
neen, ik heb er geen. Alleen in zoverre staat 
zij vast; en misschien definitiever dan die 
van velen, die „iemand" zijn ... Ben ik 
iemand. Dat moet ik allereerst te weten ko-
men." In ieder geval wordt in al dit werk  

duidelijk dat er over de mens niet langs de 
lijnen van een schema te spreken valt. Geen 
zwart-wit, geen ezel-wezel-tegenstelling, geen 
duivel-god-splitsing redt de overzichtelijk-
heid, de eenheid van ons bestaan. De dich-
ters en schilders ontdekken dagelijks nieuwe 
aspecten, nieuwe uitzichten en doorzichten. 
Wij staan daarbij verbijsterd en verwonderd 
te kijken en ontdekken dat zij nog gelijk 
hebben ook en dat de wereld wel heel an-
ders is dan wij hem ons voorstelden. Nu 
moet U niet denken dat deze nieuwe wereld, 
die zeer rijk is, die zeer bont is, die vaak 
verrukkelijk en vaak verschrikkelijk is, een 
wereld zonder goed en kwaad is. Integen-
deel, goed en kwaad is er ook weer, maar 
niet volgens de oude indelingen en wij we-
ten de weg nog nauwelijks. 
Ezels zijn niet zulke stompzinnige en ver-
werpelijke dieren als men vroeger dacht en 
wezels, ook al lijken ze elegant en slank, ook 
al bewegen zij zich snel en behendig, zijn 
toch eigenlijk kwaadaardige kippenmoor-
denaars. 
Zo is het ook met de sexualiteit: op zichzelf 
niet slecht of goed, soms een onbegrijpelijke 
kracht, die mensenlevens geheel op stelten 
zet, vaak groots en inspiratie gevend tot 
werken van schoonheid, soms minderwaar-
dig en gemeen. Ezels als helden, ezels als 
lafaards, ezels als beminnelijke dieren, ezels 
als smeerlappen. Wezels als intelligente wijs-
geren, maar ook als bloedeloze fantomen. 
En wij arme Midassen en Parissen moeten 
maar kiezen, zo is ons leven nu eenmaal; al-
leen we moeten niet eens voor goed kiezen, 
maar iedere dag opnieuw. Doortrokken van 
de verbijsterende grootsheid. van het mense-
lijke bestaan zullen we dus in onze verve-
lende dagelijkse vaalheid nu eens een bezoek 
dienen te brengen aan de grot van de goede 
herders en boeren — god Pan, dan weer bij 
de god van 't licht, van de cultuur te ver-
schijnen en ook al zal men ons van ver-
scheurdheid beschuldigen, we zullen moeten 
trachten een ieder het zijne te geven, zo 
goed als maar mogelijk. 

V. W. D. SCHENK 

zeilkamp 1961 - langweeP (fr.) 

Na het geslaagd zeilkamp in 1960 wordt in 1961 opnieuw een familie-zeilkamp ge- 
houden en wel van 5 t/m 19 augustus 1961. Prijs f 65,— per week (alles inbegrepen). 
Opgaven zo spoedig mogelijk. 

Leiding: De Heer en Mevrouw L. Kamxriinga, Groningerstraatweg 132, Leeuwar-
den. Tel. (05100) 26741. 

Voor volledige inlichtingen: Oudegracht 152, Utrecht (030) 10163. 

lezingea weer de radio 
zo. 25 juni VARA 9.45 uur: Mevr. D. Heroma-Meilink: „Spijt en Nijd". 
zo. 2 juli VARA 9.45 uur: Prof. dr. G. Stuiveling: „De Genestet herdenking". 
di. 4 juli AVRO 15.30 uur: F. P. Huygens: „Kunnen zijn, wie men zijn moet". 
zo. 9 juli VARA 9.45 uur: H. J. Blackham: „Internationaal humanisme". 



TREINEN 

Z eer onlangs bevatten de dagbladen 
alarmerende berichten over de gang 
van zaken bij de Nederlandse Spoor-

wegen. Deze berichten vielen ons ijskoud op 
het lijf. In de eerste plaats, omdat wij altijd 
zeer trots zijn geweest op de prestaties van 
onze nationale vervoermaatschappij. Het was 
niet zo maar een zegswijze, dat men op de 
treinenloop zijn horloge gelijk kon zetten. Ik 
heb het meermalen gedaan. 
In de tweede plaats omdat de Spoorwegen 
ons vlug, redelijk veilig, indien nodig ver-
warmd en nog al voordelig naar de plaats 
plachten te brengen, waar onze tegenwoor-
digheid werd verlangd, hetzij door onszelf, 
hetzij door anderen. 
In de derde plaats waren wij geschokt door 
de berichten van vertraging en verwarring, 
omdat wij juist het voornemen hadden we-
derom van de diensten der N.S. gebruik te 
maken, teneinde onze eerlijk verdiende va-
kanties te gaan doorbrengen in een verwij-
derd deel van het vaderland. 
Daarom begaven wij ons op de laatste werk-
dag met loden schoenen op weg en dat kwam 
niet alleen door de zware koffers met al die 
jurken, schoenen en jassen en de andere 
reserve- en hulpstukken, die wij altijd ple-
gen mee te voeren, ook voor een korte af-
wezigheid. Het kwam ook niet voort uit een 
gevoel van weemoed of spijt, dat wij onze 
dagelijkse bezigheid en ons huis achter ons 
moesten laten. Wij behoren niet tot de men-
sen, die de arbeid node onderbreken, om-
dat dit nu eenmaal door de collectieve ar-
beidsovereenkomst is voorgeschreven. Wij 
kunnen wel even buiten de loonarbeid en 
voor ons levert de verkorting van de werk-
tijd nimmer enig probleem op. Wij hebben 
recreatieruimten ontdekt, die tot dusver aan 
het oog van defensie en de overgrote meer-
derheid der landgenoten zijn ontsnapt en 
dragen wat peperbekjes mee voor de don-
kere dagen. 
Onze loden schoenen waren het gevolg van 
de vrees, dat wij onze vakantiebestemming 
niet zouden bereiken, of dat wij er pas zou-
den aankomen op het ogenblik, dat de 
dienstrooster alweer het vertrek voor-
schrijft. 
Aangenaam verrast waren wij dan ook, toen 
wij bespeurden, dat de tram, die ons naar 
het spoorwegstation moest brengen niet al 
te lang wegbleef. De trams reden dus nog 
en met niet al te grote tussenpozen! Welis-
waar haden de kranten van de trams geen 
kwaad gesproken, maar nu de zomerdienst-
regeling van de N.S. ineen stortte, scheen 
ons niets natuurlijker dan dat ook de rest 
van het leven gedesorganiseerd zou zijn. 
Maar neen, de tram reed, de winkels van 
tabakswaren, sinaasappels, pepermunt en 
wat men verder op een flinke reis nodig 
meent te hebben, waren geopend en men 
kon er vlot zijn inkopen doen. 
Hoewel wij over een ruime ervaring als 
krantenlezer beschikken en in de loop der 
jaren enig inzicht hebben verworven -in de 
wijze waarop het dagbladbedrijf zijn dage-
lijkse schokkende nieuws verwerft en aan- 

biedt, waren wij toch zo zeer onder de in-
druk van de berichtgeving, dat wij ver-
wachtten het spoorstation in volkomen ver-
warring te zullen aantreffen. 
Welnu, niets was minder waar. De jongelui 
uit de ulo-scholen, die de reisbiljetten door 
de loketten plegen te schuiven, deden hun 
werk alsof er geen vuiltje aan de lucht was. 
Rustig ruilden zij de kleine stukjes karton 
voor groot geld. Ik had vaag verwacht, dat 
in de stationshal goudgebieste mannen in 
paniek heen en weer zouden rennen met de 
uniformpetten achterop het klambezwete 
hoofd, signaalfluiten tussen de lippen en 
spiegeleieren in de hand. 
Ook had ik in stilte gevreesd dat er wan-
hopige mannen zouden staan, die de reisbe-
gerige mens zouden toeroepen: „Ga maar 
terug, er rijden geen treinen meer, alles ligt 
in de soep, we houden er mee op!" 
En misschien — want ook daarop hadden de 
kranten gezinspeeld — zouden er treiterige 
employé's zijn, die alles te langzaam of ver-
keerd deden teneinde de chaos nog groter te 
maken. Maar niets van dit alles. Misschien 
hield de staf van de N.S. voor het oog van 
de wereld, die nog een kaartje moest kopen, 
de schijn op, met ijzeren discipline. Op de 
perrons zou dan de duivelse chaos heersen, 
die Vestdijk in De Kelner en de levenden 
zo beklemmend heeft beschreven. 
Wij begaven ons naar de plaats, vanwaar 
volgens de aanwijzingen onze trein zou 
vertrekken. Die trein stond er. Rustig en 
efficiënt als altijd wierpen beambten post-
zakken in en uit de trein en vlotte jongens 
manoeuvreerden met vrachtlorries tussen de 
menigte. Wij namen plaats, nadat wij de 
koffers met japonnen, tandenborstels en 
pantoffels in het net hadden gelegd. Wij zet-
ten ons aan het oplossen van een puzzle in 
de verwachting, dat de trein nog in geen 
uren zou vertrekken. Met veerkrachtige stap 
passeerde ons een conducteur die de bestem-
ming van de trein afriep en de deuren dicht-
maakte. Precies op tijd begonnen wij te rij-
den en precies op tijd kwamen wij aan. 
Toen wij onze reis vervolgden in een auto-
bus zat daarin een heer, die constateerde, 
dat onze trein knapjes over tijd was. Het 
was hem duidelijk aan te zien, dat hij daar-
over innig voldaan was. Hij had het wel ge-
dacht. Het was een bende, meneer. En hij 
weidde breedvoerig uit over het onvermo-
gen der directie en de onwil van het perso-
neel, die slechts symptomen waren van de 
desolate toestand, waarin ons land ver-
keerde. 
Hij was nog niet geheel uitgesproken, toen 
wij de autobus moesten verlaten. Maar ik 
ben er zeker van, dat hij vóór de volgende 
halte de geest van Benito Mussolini heeft op-
geroepen, die dan toch maar kans had ge-
zien de treinen op tijd te laten rijden. 
Want Mussolini moge dood zijn, enkele be-
wonderaars leven nog. En die kikkeren er 
altijd lekker van op, dat er een trein te laat 
komt. 

H.H. 


