
Onfeilbaar Rome? 
Mijn broodmes is stuk en het kan, geloof ik, 
ook niet meer gemaakt worden. „Je "moet nu 
maar meteen een goed mes kopen", zei mijn 
man, „want dit is nooit erg sterk geweest." 
Dat was het ook niet en de la atste,tijd had ik al 
steeds gesneden brood gekocht om het nog een 
beetje te sparen, maar tenslotte heeft een van 
de kinderen het gebroken en de stukken zullen 
wel ergens in een la liggen. Ik heb er nog niet 

.naar gekeken. 
Twintig jaar geleden heb ik het gekregen van 

een Joodse buurman, die met zijn dochter en 
schoonzoon naast mijn vader en mij woonde. 
Er woonden veel Joden in onze straat, sommi-
gen kenden we vrij goed, anderen alleen maar 
van gezicht. Op straat maakten we wel eens een 
praatje met elkaar over eten en over de oorlog 
natuurlijk en over henzelf. Ze waren over het 
algemeen heel optimistisch, geloofden niet, dat 
het zo erg was. Ze lachten om onze bezorgde 
gezichten en wuifden iedere onderduiksuggestie 
weg. Ze kochten als ze er het geld voor hadden, 
clandestien stevige schoenen en wollen kleren, 
rugzakken en thermosflessen voor in Polen... 

We zagen de gezinnen met kindertjes vrolijk 
in eh uit lopen, iedere dag, totdat ze er op een 
ochtend niet meer waren. „Vannacht zijn die 
mensen weggehaald", zeiden we dan tegen elkaar 
en we vroegen ons af, ja, wat vroeg je je eigen-
lijk af in die tijd, zoveel, en je hoopte en hoopte 
en wist nauwelijks waarop. 

Niets te kunnen doen, machteloos te zijn en 
iedere nacht maar weer die wagens te horen, 
geruisloos bijna en het geschuifel van voeten en 
die gedempte stemmen. 

Op een morgen zagen we de oude man ons 
raam voorbij komen, verdrietig. Die nacht had-
den ze zijn dochter en haar man weggehaald. 
Hem hadden ze achtergelaten, want hij stond 
nog niet op de lijst. We hadden zielsmedelijden 
met hem en wisten niet wat we doen moesten 
om de scheiding van zijn kinderen nog een beet-
je dragelijk te maken. Om de beurt brachten de 
buren hem fruit en warm eten en verder zat hij 
daar maar in z'n eentje, te wachten op een lijst, 
waar hij wel op zou staan. Hij kwam niet veel 
meer buiten, maar op een keer stond hij bij ons 
voor de deur met een doos. Er zaten een brood-
zaag in en een vleesmes en vork en nog wat 
tafelmesjes. Ze waren van zijn dochter geweest, 
maar nu gaf hij •ze aan mij, voor mijn uitzet, 
als ik ging trouwen. 

Ik heb ze ook echt al die tijd gebruikt. 
Waarom moeten die oorlogsmisdadigers eigen-

lijk vrij? 
Het was het enige lichtpunt in die ellendige 

nachten van machteloosheid, dat eens dit klm.  ad 
zou worden vergolden met gerechtigheid. 

Het tempo van onze tijd is zo snel dat zaken, waar-
van wij dachten dat ze in een langdurige en hechte 
traditie vast geworteld waren, veranderen met een 
vaart, die ons verrast. Dit is ook het geval met de 
R.K. Kerk, die naar een nieuwe oriëntatie zoekt 
onder de drang van vele gelovigen, die zich bepaald 
niet tot de lauwe leden van hun kerk rekenen. Deze 
nieuwe oriëntatie is natuurlijk in de eerste plaats een 
verschijnsel dat de katholieken zelf laangaat, maar 
wat zich binnen de kerk afspeelt heeft ook zijn 
betekenis voor de buitenstaanders, de „andersden-
kenden". Wat zich in de kerk afspeelt zal stellig 
ook tot uitdrukking moeten komen in de houding 
van de kerk ten opzichte van vraagstukken van 
geestelijke, politieke en sociale aard, die de gehele 
mensheid, dus met inbegrip van de katholieken, 
bezig houden. 

Bovendien moeten wij bedenken dat de commu-
nicatiemiddelen van tegenwoordig alles wat in de 
wereld gebeurt onder de aandacht en letterlijk onder 
de ogen brengt van velen, die zich vroeger veel 
minder met dit alles zouden inlaten. De televisie-
beelden van het in het vorige jaar gehouden concilie 
te Rome hebben ongetwijfeld tallozen, aan wie 
anders deze gebeurtenis vrijwel ongemerkt zou zijn 
voorbijgegaan, de vraag doen stellen wat er nu 
eigenlijk aan de hand is met dit concilie, dat ken-
nelijk niet zo maar eens om de zoveel tientallen 
jaren gehouden moet worden, maar wel om zeer 
dwingende redenen bijeengeroepen is. 

Men heeft kunnen begrijpen dat er in dit concilie 
bepaalde tegenstellingen tot • uiting zijn gekomen, 
dat er twee richtingen zijn, waarvan de vooruitstre-
vende richting wordt vertegenwoordigd door woord-
voerders die vrezen dat, wanneer de kerk zich niet 
vernieuwt, zij haar greep mist op die elementen die 
zij dreigt te verliezen, de conservatieve richting 
door hen die van mening zijn dat met het opgeven 
van eeuwenoude tradities, de kerk zal verzwakken. 

Waarom willen de progressieven „afgeleefde ge-
bruiken, zinloze gewoonten, verstikkende forma-
lismen", zoals het van deze zijde wel is gefor-
muleerd, afschaffen? Waarom moet het Latijn 
vervangen worden in de liturgie door de landstalen, 
hoe komt het, dat er twijfel rijst aan de juistheid 
van het dogma der pauselijke onfeilbaarheid op 'de 
bisschop van Rome te concentreren, waarom wordt 
hartstochtelijk gepleit voor meer invloed van het 
leken-element, wat betekent het dat op de curie, het 
Vaticaanse bestuursapparaat, zulk een heftige kritiek 
wordt uitgeoefend? Waarom is men ertoe overgegaan 
het concilie veel meer in de openbaarheid te bren-
gen door vertegenwoordigers van de oosterse (chris-
telijke) kerken uit te •nodigen en protestantse waar-
nemers te verzoeken de discussies aan te horen? 

Wat heeft die pater Van Kilsdonk op zijn geweten 
dat er maatregelen van het Heilig Offidie, de con-
gregatie 'die waakt over geloof en zeden, tegen hem 
worden aangekondigd, nl. ontheffing uit zijn functie 
van zielzorger der Amsterdamse studenten en wat 
betekent het dat er ten slotte een compromis wordt 
gevonden, waarbij het Heilig Officie wel zijn be-
zwaren tegen pater Van Kilsdonk handhaaft, maar 
het aan de bisschop van Haarlem overlaat welke 
maatregelen deze wil nemen en dat de bisschop 
feitelijk in het geheel geen maatregelen neemt, maar 
besluit de pater niet uit zijn functie te verwijderen? 
Hieruit blijkt dat van Rome uit niet altijd de laatste 
beslissing wordt genomen. 

Pater Van Kilsdonk S.J. heeft op een bijeenkomst 
van de St. Adelbertvereniging, die haar leden voor-
namelijk telt onder de katholieke intellectuelen en 
vooraanstaanden in het maatschappelijk leven, ge-
sproken over-'de loyale oppositie in de kerk tegen 
het gesloten front van de Romeinse curie die een - 
normaal gesprek over de plaats van de kerk in deze 
tijd in de weg staat, over wat hij noemde de geeste- 
lijke terreur die deze curie uitoefent, over de „hui- 
veringwekkende crisis" die in de wereld van de 
jonge katholieke intelligentsia woedt, over het 
gevaar van de geruisloze afval die de kerk daardoor 
bedreigt. De krachtige taal die de pater gebruikt 
heeft, is weliswaar wat gedempt door een toespraak 
van kardinaal Alfrink; die zijn bedenkingen uit-
sprak tegen een te onbillijke kritiek, maar toch heeft 
Van Kilsdonk iets kunnen zeggen wat blijkbaar 
velen uit het hart gegrepen was. 

Het spreekt vanzelf dat op het concilie niet zulk 
een taal wordt uitgeslagen als de studentenpater in 
Rotterdam heeft gebruikt, maar én zijn filippica 
tegen de Romeinse curie én het verzet van de pro-
gressieve bisschoppen te Rome hebben toch dit ge-
meen, dat er door velen een dringende vernieuwing 
in de R.K. Kerk nodig wordt geacht. 

De in Rome gebleken tweespalt voltrekt zich ook 
geografisch. De behoudende bisschoppen horen 
bijna allen thuis in Italië en Spanje en voorts ook 
in Latijns Amerika. De bisschoppen die vernieuwing 
willen komen uit de noordelijke landen, Nederland, 
Duitsland, België en Frankrijk, daar waar het 
protestantisme blijkt op het katholicisme toch wel 
invloed te hebben uitgeoefend. Zo heeft men wel 
gezegd dat de grens tussen behoud 'en vooruit-
strevendheid door de Loire wordt gevormd, want de 
Franse prelaten uit Frankrijk benoorden de Loire 
behoren bijna allen tot de vernieuwers, waarvan 
een der meest bekende de Parijse kardinaal Feltin is, 
die destijds het instituut van de priester-arbeiders 
zijn zegen heeft gegeven. Het is ook weer niet zo, 
dat te Rome alleen maar het behoud resideert. 
Onder de progressieve kardinalen is ook kardinaal 
Bea, een man van over de tachtig, die de progressieve 
zaak van harte is toegedaan. 

Wij zullen moeten afwachten wat er ten slotte op 
het concilie, dat dit jaar wordt voortgezet, uit de 
bus komt. Ongetwijfeld zullen er vernieuwingen 
tot stand komen, maar zeer waarschijnlijk langs de 
weg van het compromis, waarbij het restiltaat naar 
mijn inzicht niet geweldig zal zijn. De Kerk zal in 
wezen niet veel kunnen veranderen. Zij staat nu 
eenmaal op het standpunt dat wat afwijkt van het 
door haar met feilloos gezag verkondigde dwaling 
is. Zij die dwalen, heten geen ketters meer, maar 
dwalende broeders. Dit is natuurlijk een klimaatver-
andering die mild aandoet. 

Wij moeten intussen wel rekening houden met wat 
in de grond de oerzaak van de noodzaak van ver-
nieuwing in de R.K. Kerk is. In de eerste plaats 
vindt dit concilie plaats nadat er in de wereld veel 
veranderd is. Er heeft zich een revolutie voltrokken 
in de wereldverhoudingen. Toen• het concilie van 
1870 werd gehouden, was de R.K. Kerk de mach-
tigste kerk in een Europa dat hard bezig was haar 
hegemonie over de gehele wereld uit te breiden. 
Europa was toen, niet alleen in de ogen van de 
Europeanen zelf, maar in ,feite het centrum van 
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Mijn broodnies is stuk en het kan, geloof ik, 
ook niet meer gemaakt worden. „Je - moet nu 
maar meteen een goed mes kopen", zei mijn 
man, „want dit is nooit erg sterk geweest." 
Dat was het ook niet en de la atste,tijd had ik al 
steeds gesneden brood gekocht om het nog een 
beetje te sparen, maar tenslotte heeft een van 
de kinderen het gebroken en de stukken zullen 
wel ergens in een la liggen. Ik heb er nog niet 

.naar gekeken. 
Twintig jaar geleden heb ik het gekregen van 

een Joodse buurman, die met zijn dochter en 
schoonzoon naast mijn vader en mij woonde. 

. Er woonden veel Joden in onze straat, sommi-
gen kenden we vrij goed, anderen alleen maar 
van gezicht. Op straat maakten we wel eens een 
praatje met elkaar over eten en over de oorlog 
natuurlijk en over henzelf. Ze waren over het 
algemeen heel optimistisch, geloofden niet, dat 
liet zo erg was. Ze lachten om onze bezorgde 
gezichten en wuifden iedere onderduiksuggestie 
weg. Ze kochten als ze er het geld voor hadden, 
clandestien stevige schoenen en wollen kleren, 
rugzakken en thermosflessen voor in Polen ... 

We zagen de gezinnen niet kindertjes vrolijk 
in eh uit lopen, iedere dag, totdat ze er op een 
ochtend niet meer waren. „Vannacht zijn die 
mensen weggehaald", zeiden we dan tegen elkaar 
en we vroegen ons af, ja, wat vroeg je je eigen-
lijk af in die tijd, zoveel, en je hoopte en hoopte 
en wist nauwelijks waarop. 

Niets te kunnen doen, machteloos te zijn en 
iedere nacht maar weer die wagens te horen, 
geruisloos bijna en het geschuifel van voeten en 
die gedempte stemmen. 

Op een morgen zagen we de oude man ons 
raam voorbij komen, verdrietig. Die nacht had-
den ze zijn dochter en haar man weggehaald. 
Hein hadden ze achtergelaten, want hij stond 
nog niet op de lijst. We hadden zielsmedelijden 
met hem en wisten niet wat we doen moesten 
om de scheiding van zijn kinderen nog een beet-
je dragelijk te maken. Om de beurt brachten de 
buren hem fruit en warm eten en verder zat hij 
daar maar in z'n eentje, te wachten op een lijst, 
waar hij wel op zou staan. Hij kwam niet veel 
meer buiten, maar op een keer stond hij bij ons' 
voor de deur met een doos. Er zaten een brood-
zaag in en een vleesmes en vork en nog wat 
tafelmesjes. Ze waren van zijn dochter geweest, 
maar nu gaf hij ze aan mij, voor mijn uitzet, 

• als ik ging trouwen. 
ik heb ze ook echt al die tijd gebruikt. 
Waarom moeten die oorlogsmisdadigers eigen-

lijk vrij? 
Het was het enige lichtpunt in die ellendige 

nachten van machteloosheid, dat eens dit kwaad 
zou worden vergolden met gerechtigheid. 

Orlfeilbaar Rome? 
Pater Van Kilsdonk S.J. heeft op een bijeenkomst 

van de St. Adelbertvereniging, die haar leden voor-
namelijk telt onder de katholieke intellectuelen en 
vooraanstaanden in het maatschappelijk leven, ge-
sproken over-de loyale oppositie in de kerk tegen 
het gesloten front van de Romeinse curie die een - 
normaal gesprek over de plaats van de kerk in deze 
tijd in de weg staat, over wat hij noemde de geeste-
lijke terreur die deze curie uitoefent, over de „hui-
veringwekkende crisis" die in de wereld van de 
jonge katholieke intelligentsia woedt, over het 
gevaar van de geruisloze afval die de kerk daardoor 
bedreigt. De krachtige taal die de pater gebruikt 
heeft, is weliswaar wat gedempt door een toespraak 
van kardinaal Alfrink; die zijn bedenkingen - uit-
sprak tegen een te onbillijke kritiek, maar toch heeft 
Van Kilsdonk iets kunnen zeggen wat blijkbaar 
velen uit het hart gegrepen was. 

Het spreekt vanzelf dat op het concilie niet zulk 
een taal wordt uitgeslagen als de studentenpater in 
Rotterdam heeft gebruikt, maar én zijn filippica 
tegen de Romeinse curie én het verzet van de pro-
gressieve bisschoppen te Rome hebben toch dit ge-
meen, dat er • door velen een dringende vernieuwing 
in de R.K. Kerk nodig wordt geacht. 

De in Rome gebleken tweespalt voltrekt zich ook 
geografisch. De behoudende bisschoppen horen 
bijna allen thuis in Italië en Spanje en voorts ook 
in Latijns Amerika. De bisschoppen die vernieuwing 
willen komen uit de noordelijke landen, Nederland, 
Duitsland, België en Frankrijk, daar waar het 
protestantisme blijkt op het katholicisme toch wel 
invloed te hebben uitgeoefend. Zo heeft men wel 
gezegd dat de grens tussen behoud 'en vooruit-
strevendheid door de Loire wordt gevormd, want de 
Franse prelaten uit Frankrijk benoorden de Loire 
behoren bijna allen tot de vernieuwers, waarvan 
een der meest bekende de Parijse kardinaal Feltin is, 
die destijds het instituut van de priester-arbeiders 
zijn zegen heeft gegeven. Het is ook weer,  niet zo, 
dat te Rome alleen maar het behoud resideert. 
Onder de progressieve kardinalen is ook kardinaal 
Bea, een man van over de tachtig, die de progressieve 
zaak van harte is toegedaan. 

Wij zullen moeten afwachten wat er ten slotte op 
het concilie, dat dit jaar wordt voortgezet, uit de 
bus komt. Ongetwijfeld zullen er vernieuwingen 
tot stand komen, maar zeer waarschijnlijk langs de 
weg van het compromis, waarbij het resultaat naar 
mijn inzicht niet geweldig zal zijn. De Kerk zal in 
wezen niet veel kunnen veranderen. Zij staat nu 
eenmaal op het standpunt dat wat afwijkt van het 
door haar met feilloos gezag verkondigde dwaling 
is. Zij die dwalen, heten geen ketters meer, maar 
dwalende broeders. Dit is natuurlijk een klimaatver-
andering die mild aandoet. 

Wij moeten intussen wel rekening houden met wat 
in de grond de oèrzaak van de noodzaak van ver-
nieuwing in de R.K. Kerk is. In de eerste plaats 
vindt dit concilie plaats nadat er in de wereld veel 
veranderd is. Er heeft zich een revolutie voltrokken 
in de wereldverhoudingen. Toen het concilie van 
1870 werd gehouden, was de R.K. Kerk de mach-. 
tigste kerk in een Europa dat hard bezig was haar 
hegemonie over de gehele wereld uit te breiden. 
Europa was toen, niet alleen in de ogen van de 
Europeanen zelf, maar in  feite het centrum van 

(slot op pagina, 3) 

Ainagme~a 

Uitgave van het Humanistisch Verbond - Verschijnt om de veertien dagen 

J8e jaargang no. 2 -- 26 januari 1963 

Het tempo van onze tijd is zo snel dat zaken, waar-
van wij dachten dat ze in een langdurige en hechte 
traditie vast geworteld waren, veranderen met een 
vaart, die ons verrast. Dit is ook het geval met de 
R.K. Kerk, die naar een nieuwe oriëntatie zoekt 
onder de drang van vele gelovigen, die zich bepaald 
niet tot de lauwe leden van hun kerk rekenen. Deze 
nieuwe oriëntatie is natuurlijk in de eerste plaats een 
verschijnsel dat de katholieken zelf aangaat, maar 
wat zich binnen de kerk afspeelt heeft ook zijn 
betekenis voor de buitenstaanders, de „andersden-
kenden". Wat zich in de kerk afspeelt zal stellig 
ook tot uitdrukking moeten komen in de houding 
van de kerk ten opzichte van vraagstukken van 
geestelijke, politieke en sociale aard, die de gehele 
mensheid, dus met inbegrip van de katholieken, 
bezig houden. 

Bovendien moeten wij bedenken dat de commu-
nicatiemiddelen van tegenwoordig alles wat in de 
wereld gebeurt onder de aandacht en letterlijk onder 
de ogen brengt van velen, die zich vroeger veel 
minder met dit alles zouden inlaten. De televisie-
beelden van het in het vorige jaar gehouden concilie 
te Rome hebben ongetwijfeld tallozen, aan wie 
anders deze gebeurtenis vrijwel ongemerkt zou zijn 
voorbijgegaan, de vraag doen stellen wat er nu 
eigenlijk aan de hand is met dit concilie, dat ken-
nelijk niet zo maar eens om de zoveel tientallen 
jaren gehouden moet worden, maar wel om zeer 
dwingende redenen bijeengeroepen is. 

Men heeft kunnen begrijpen dat er in dit concilie 
bepaalde tegenstellingen tot •uiting zijn gekomen, 
dat er twee richtingen zijn, waarvan de vooruitstre-
vende richting wordt vertegenwoordigd door woord-
voerders die vrezen dat, wanneer de kerk zich niet 
vernieuwt, zij haar greep mist op die elementen die 
zij dreigt te verliezen, de conservatieve richting 
door hen die van mening zijn dat met het opgeven 
van eeuwenoude tradities, de kerk zal verzwakken. 

Waarom willen de progressieven „afgeleefde ge-
bruiken, zinloze gewoonten, verstikkende forma- 
lismen", zoals het van deze zijde wel is gefor- 
muleerd, afschaffen? Waarom moet het Latijn 
vervangen worden in de liturgie door de landstalen, 
hoe komt het, dat er twijfel rijst aan de juistheid 
van het dogma der pauselijke onfeilbaarheid op 'de 
bisschop van Rome te concentreren, waarom wordt 
hartstochtelijk gepleit voor meer invloed van het 
leken-element, wat betekent het dat op de curie, het 
Vaticaanse bestuursapparaat, zulk een heftige kritiek 
wordt uitgeoefend? Waarom is men ertoe overgegaan 
het concilie veel meer in de openbaarheid te bren-
gen door vertegenwoordigers van de oosterse (chris-
telijke) kerken uit te nodigen en protestantse waar-
nemers te verzoeken de discussies aan te horen? 

Wat heeft die pater Van Kilsdonk op zijn geweten 
dat er maatregelen van het Heilig Officie, de con- 
gregatie die waakt over geloof en zeden, tegen hem 
worden aangekondigd, nl, ontheffing uit zijn functie 
vair zielzorger der Amsterdamse studenten en wat 
betekent het dat er ten slotte een compromis wordt 
gevonden, waarbij het Heilig Officie wel zijn be-
zwaren tegen pater Van Kilsdonk handhaaft, maar 
het aan de bisschop van Haarlem overlaat welke 
maatregelen deze wil nemen en dat de bisschop 
feitelijk in het geheel geen maatregelen neemt, maar 
besluit de pater niet uit zijn functie te verwijderen? 
Hieruit blijkt dat van Rome uit niet altijd de laatste 
beslissing wordt genomen. 



Twee hoogleraren hebben gratie 
bepleit voor de vier Duitse 

oorlogsmisdadigers die nog in een 
Nederlandse gevangenis zijn opge-
sloten. Dat zij dat doen is uiter-
aard hun goed recht en men zou 
het pleidooi als een soort proef-
ballonnetje kunnen opvatten, om 
te zien hoe de stemming over zo'n 
voorstel op het ogenblik in het 
Nederlandse volk wel ligt. Die 
stemming viel namelijk al heel 
moeilijk vast te stellen, omdat het 
merendeel van de Nederlanders 
de vier waarschijnlijk langzamer-
hand al had vergeten. En ook dat 
is het goed recht van dat meren-
deel, omdat het nu niet bepaald 
plezierig is aan dit viertal en daar-
mee noodzakelijk ook aan de door 
hen begane misdaden tegen de 
mensheid te denken. 

Als wij het pleidooi echter als 
een soort proefballonnetje be-
schouwen, rijst de vraag wie er 
belang bij kon hebben dat op te 
laten. Zijn de twee professoren zo 
maar zelf op dat idee gekomen en 
zo ja, waarom zijn het er dan 
maar twee die de verklaring on-
dertekenden? Of hebben deze he-
ren misschien ook wel geluisterd 
naar de vragende stem van een 
ander, en als dat zo is, van wie? 
De Groene suggereert vrij open-
lijk, dat die stem van minister 
Beerman afkomstig kan zijn, en 
dat is niet onwaarschijnlijk. Al 
eerder bleek, dat onze minister 
van justitie wel graag van het 
viertal af wilde, zoals ook al eer-
der bleek, dat deze minister de 
gevoelens van rechtvaardigheid in 
ons volk bij herhaling onderschat 
(men denke aan het ongelukkige 
beleid ten aanzien van de spijt-
optanten en dat met betrekking 
tot het over de grens zetten van 
vreemdelingen bij voorbeeld, die 
in hun eigen land met de dood 
werden bedreigd). 

Welnu, als één ding na het op-
laten van deze ballon uitgerekend 
op dit tijdstip duidelijk moet zijn 
geworden, is dat, dat vrijwel geen 
persorgaan voor het idee een goed 
woord over gehad heeft en dat 
men zich alleen hogelijk heeft 
kunnen verbazen over de argu-
mentatie waarmee het voorstel 
werd verdedigd. Uitgerekend op 
dit tijdstip, zeiden wij, en wij doe-
len daarmee op het feit dat juist 
dezer dagen het verdrag met de 
erfgenamen van Hitler-Duitsland 
in bespreking is, het verdrag dat 
voor ons land in zo hoge mate 
beschamend is, niet alleen omdat 
het de nazislachtoffers met een 
fooi afscheept, maar omdat eruit 
blijkt, dat de Duitse onderhande-
laars die „schadeloosstelling" bru-
taalweg als onderhandelingsobject 
konden opvatten, van geen enkel 
gevoel van schuld of althans 
medeverantwoordelijkheid blijk ga-
ven. Nederland — althans de Ne-
derlandse onderhandelaars — heeft 
dit -geaccepteerd en naar de reden 
waarom hoeft men helaas niet lang 
tè raden. Dat uitgerekend nu dat 
beschamende schouwspel zich af- 

speelt, edelmoedigheid van onze 
kant durft bepleiten, is • rondweg 
verbijsterend. 

Duidelijk is, dat de hoogleraren 
van het viertal af willen, want 
anders is het argument, dat ze 
waarschijnlijk toch naar Duitsland 
zouden gaan, niet op te vatten. 
De N.R.C. vroeg niet ten on-
rechte wat Duitsland is: de Bonds-
republiek of de D.D.R.? Maar 
afgezien daarvan, is de wijze 
waarop de nazibeulen bij onze 
oosterburen thans worden behan-
deld, soms zo geruststellend? Het 
meest waarschijnlijk is, dat ze 
door hun talrijke nazivrienden 
feestelijk worden ingehaald, dat 
men zich in die kringen een bult 
zal lachen om „die dumme Hol-
ffinder", en dat de een of andere 
(oud)-nazirechter het „Befehl ist 
Befehl" wel zal laten gelden als 
excuus om de heren hun verdere 
carrière niet in de weg te staan. 
Is dat bevredigend voor het rechts-
gevoel? 

Zo kan men doorgaan de argu-
mentatie van de twee professoren 
te bestrijden, als dat al nodig was. 
Het is niet meer nodig, want het 
is al in zoveel andere bladen ge-
beurd. Toppunt was voor ons het 
argument, dat Aus der Fiinten, 
Kothálla, Fischer en Lages zich 
in ieder geval niet aan landver-
raad hadden schuldig gemaakt en 
dus om die reden wel eens wat 
soepelheid betracht kon worden. 
Nee, voor landverraad zijn ze dan 
ook nooit veroordeeld, maar land-
verraad is dan ook iets wat in het 
niet verzinkt bij de weerzinwek-
kende daden die ze wèl op hun 
geweten hebben. Als plichtsge-
trouwe ambtenaren hebben ze de 
bevelen van hun nazichefs ge-
volgd, in een mateloos sadisme 
hebben ze de uitvoering daarvan 
verergerd, hebben ze gemarteld 
en gedood in een onvoorstelbare 
omvang. Hun misdaad tegen de 
mensheid, tegen het mens-zijn, 2s 
eenvoudig niet meer te boeten. 
Ieder beroep op reclassering of 
edelmoedigheid is volslagen zin-
loos. Het enige wat wij kunnen 
doen, is deze vier beestmensen 
trachten te vergeten. Wij menen 
daarom, dat wij het professor 
Pompe en professor Van Bemme-
len kwalijk moeten nemen, dat zij 
ons dat vergeten weer wat moei-
lijker gemaakt hebben. En wij 
zouden geen goed woord over 
kunnen hebben voor een minister 
die de talloze oude wonden op 
nog schrijnender wijze open zou 
willen halen. 

Oni nog even in de rechtssfeer 
te blijven — zij het dat het hier 

heel wat onschuldiger verdachten 
betreft — citeren wij de uitspraak 
die, volgens een verslag in de 
Haagsche Courant, dr. Trimbos 
heeft gedaan in een voordracht 
voor het Nederlands Genootschap 
tot Reclassering: 

„Juist in de sector van de sek-
suele criminaliteit schiet ons straf-
rechtstelsel te kort. Seksuele stoor- 

nissen zijn voor het overgrote 
deel te herleiden tot contactstoor-
nissen, zij demonstreren een on-
vermogen tot verbondenheid, het 
niet toekomen aan liefde voor de 
medemens. Deze verbondenheids-
problematiek kan niet opgelost 
worden in gevangenissen en asiels. 
Ons strafrechtstelsel bevordert eer-
der de seksuele criminaliteit dan 
dat het deze bestrijdt. (. . .) Een 
alles samenvattende theorie over 
perversiteiten is er niet. Wèl staat 
vast, dat er in het algemeen over 
deze materie nog te veel in een 
zwart-witschema wordt gedacht. 
Zo is vooral bij zedenmisdrijven 
de rol van het slachtoffer zeer 
belangrijk en heel vaak wordt men 
over de rol die het slachtoffer 
heeft gespeeld slecht ingelicht." 

Het is jammer, dat dergelijke 
geluiden tot een zo kleine kring 
van belangstellenden beperkt moe-
ten blijven (al was de belangstel-
ling voor deze avond zeer groot). 
Daarom willen wij niet nalaten 
ook nu nog (in een eerder num-
mer moest dat wegens plaatsge-
brek vervallen) onze waardering 
uit te spreken voor de Vara, die 
van het medium voor massacom-
municatie dat de radio is, gebruik 
gemaakt heeft om de moderne 
inzichten over de wijzen waarop 
men delinquenten zou kunnen ge-
nezen, wat meer gemeengoed te 
maken. Het is hard vechten tegen 
de vooringenomenheid en de kort-
zichtigheid waarmee de grote men 
dit vraagstuk pleegt te benaderen; 
juist door de indringende wijze 
van reportage die wij in de rubriek 
„Signalementen van het andere 
ik" mochten constateren, heeft 
deze grote omroepvereniging bé-
wezen haar taak te' verstaan. 

Een lezer uit Renkum consta-
teerde het volgende opmerke-

lijke feit Over de Nobelprijs voor 
letterkunde 1962, die aan John 
Steinbeck werd uitgereikt, schreef 
het Algemeen Dagblad: 

„Wij hebben veel van de macht 
die wij aan God toeschreven, het 
leven en de dood van de gehele  

wereld, in handen genomen. De 
vuurproef van de volkomenheid 
van de mens is nabij. Nu moeten 
wij bij onszelf de macht en de 
verantwoordelijkheid zoeken, die 
wij eens een godheid hebben af-
gesmeekt. De mens zelf is ons 
grootste gevaar en onze enige 
hoop geworden." 

De Telegraaf schrijft op dezelf-
de dag, „dat de mens, haast god-
delijke macht tot zich getrokken 
heeft" en, gelijk het Algemeen 
Handelsblad: 

„Steinbeck wees erop, dat op 
andere gebieden dan de fysische 
wetenschappen de mensheid niet 
zover gekomen is. Maar hij twij-
felde er niet aan of zij kan de 
achterstand inhalen." 

Het Algemeen Handelsblad: 
„Nu de mens goddelijke macht 

had gekregen, moest hij in zich-
zelf de wijsheid zoeken. Thans 
konden de woorden van apostel 
Johannes als volgt geparafraseerd 
worden: „aan het einde is het 
woord en het woord is mens en 
het woord is bij de mens." 

Over de hier gebruikte volg-
orde zullen wij niet twisten, maar 
uit een en ander is wel duidelijk 
hoe Steinbeck over de mens en 
diens macht denkt. Wat schrijft 
nu de r.-k. Volkskrant erover? 

„De oude opdracht van dè 
schrijver is niet veranderd. Hij 
moet de mens diens feilen en mis-
lukkingen tonen en diens .duistere 
en gevaarlijke dromen aan het 
licht brengen." (Ook in het Alge-
meen Dagblad geciteerd). Dan 
laat het blad erop. volgen: „Hij 
moet dat juist nu, nu de mens veel 

- van de macht die hij eens aan God 
toeschreef heeft geüsurpeerd (Zich 
wederrechtelijk toegeëigend)." 

Le journal • c'est un monsieur 
(de krant is een meneer). Het gaat 
er niet om mede te delen wat 
iemand heeft gezegd en 'bedoeld, 
maar hoe de monsieur het ten 
bate der brave lieden wenst te 
zien opgevat. Ze mochten eens in 
de war raken. En de hele Nobel-
prijs 1962 usurperen door haar 
weg te laten, dát gaat toch ook 
niet goed ... 

Vloek van de oorlog 
Een mager paard graast in de sneeuw van Tientsjan; 
drie legerscharen roeiden zich hier uit. 
Een snoer van bekkenelen op de vlakte, 
geschrei van hengsten als een schrille fluit, 
en raven rijgen, zwarte kraal na kraal, 
zich aan de takken die hun knoken rekken. 
Dode soldaten tot in het portaal 
van het paleis. Laat nu de generaal 
zijn doden wekken! 

Vervloekt de oorlog, vloek over het zwaard. 
Wat is het einde van uw waanzin waard? 

De wijze zal alleen zijn hart doorkerven, 
als laatste daad, opdat de mens ervaart 
hoe uit de dood het leven te verwerven. 

Li Tai Pe 
(beroemd Chinees dichter 702-763 n. Chr.) 

Vertaling: Willem Brandt (Uit de bundel „Tussen steen en bamboe" 
Uitg. C. P. J. van der Peet, Amsterdam, 1956). 
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Twee hoogleraren hebben gratie 
bepleit voor de vier Duitse 

oorlogsmisdadigers die nog in een 
Nederlandse gevangenis zijn opge-
sloten. Dat zij dat doen is uiter-
aard hun goed recht en men zou 
het pleidooi als een soort proef-
ballonnetje kunnen opvatten, om 
te zien hoe de stemming over zo'n 
voorstel op het ogenblik in het 
Nederlandse volk wel ligt. Die 
stemming viel namelijk al heel 
moeilijk vast te stellen, omdat het 
merendeel van de Nederlanders 
de vier waarschijnlijk langzamer-
hand al had vergeten. En ook dat 
is het goed recht van dat meren-
deel, omdat het nu niet bepaald 
plezierig is aan dit viertal en daar-
mee noodzakelijk ook aan de door 
hen begane misdaden tegen de 
mensheid te denken. 

Als wij het pleidooi echter als 
een soort proefballonnetje be-
schouwen, rijst de vraag wie er 
belang bij kon hebben dat op te 
laten. Zijn de twee professoren zo 
maar zelf op dat idee gekomen en 
zo ja, waarom zijn het er dan 
maar twee die de verklaring on-
dertekenden? Of hebben deze he-
ren misschien ook wel geluisterd 
naar de vragende stem van een 
ander, en als dat zo is, van wie? 
De Groene suggereert vrij open-
lijk, dat die stem van minister 
Beerman afkomstig kan zijn, en 
dat is niet onwaarschijnlijk. Al 
eerder bleek, dat onze minister 
van justitie wel graag van het 
viertal af wilde, zoals ook al eer-
der bleek, dat deze minister de 
gevoelens van rechtvaardigheid in 
ons volk bij herhaling onderschat 
(men denke aan het ongelukkige 
beleid ten aanzien van de spijt-
optanten en dat met betrekking 
tot het over de grens zetten van 
vreemdelingen bij voorbeeld, die 
in hun eigen land met de dood 
werden bedreigd). 

Welnu, als één ding na het op-
laten van deze ballon uitgerekend 
op dit tijdstip duidelijk moet zijn 
geworden, is dat, dat vrijwel geen 
persorgaan voor het idee een goed 
woord over gehad heeft en dat 
men zich alleen hogelijk heeft 
kunnen verbazen over de argu-
mentatie waarmee het voorstel 
werd verdedigd. Uitgerekend op 
dit tijdstip, zeiden wij, en wij doe-
len daarmee op het feit dat juist 
dezer dagen het verdrag met de 
erfgenamen van Hitler-Duitsland 
in bespreking is, het verdrag dat 
voor ons land in zo hoge mate 
beschamend is, niet alleen omdat 
het de nazislachtoffers met een 
fooi afscheept, maar omdat eruit 
blijkt, dat de Duitse onderhande-
laars die „schadeloosstelling" bru-
taalweg als onderhandelingsobject 
konden opvatten, van geen enkel 
gevoel van schuld of althans 
medeverantwoordelijkheid blijk ga-
ven. Nederland — althans de Ne-
derlandse onderhandelaars — heeft 
dit -geaccepteerd en naar de reden 
waarom hoeft men helaas niet lang 
tè raden. Dat uitgerekend nu dat 
beschamende schouwspel zich af- 

speelt, edelmoedigheid van onze 
kant durft bepleiten, is • rondweg 
verbijsterend. 

Duidelijk is, dat de hoogleraren 
van het viertal af willen, want 
anders is het argument, dat ze 
waarschijnlijk toch naar Duitsland 
zouden gaan, niet op te vatten. 
De N.R.C. vroeg niet ten on-
rechte wat Duitsland is: de Bonds-
republiek of de D.D.R.? Maar 
afgezien daarvan, is de wijze 
waarop de nazibeulen bij onze 
oosterburen thans worden behan-
deld, soms zo geruststellend? Het 
meest waarschijnlijk is, dat ze 
door hun talrijke nazivrienden 
feestelijk worden ingehaald, dat 
men zich in die kringen een bult 
zal lachen om „die dumme Hol-
ffinder", en dat de een of andere 
(oud)-nazirechter het „Befehl ist 
Befehl" wel zal laten gelden als 
excuus om de heren hun verdere 
carrière niet in de weg te staan. 
Is dat bevredigend voor het rechts-
gevoel? 

Zo kan men doorgaan de argu-
mentatie van de twee professoren 
te bestrijden, als dat al nodig was. 
Het is niet meer nodig, want het 
is al in zoveel andere bladen ge-
beurd. Toppunt was voor ons het 
argument, dat Aus der Fiinten, 
Kothálla, Fischer en Lages zich 
in ieder geval niet aan landver-
raad hadden schuldig gemaakt en 
dus om die reden wel eens wat 
soepelheid betracht kon worden. 
Nee, voor landverraad zijn ze dan 
ook nooit veroordeeld, maar land-
verraad is dan ook iets wat in het 
niet verzinkt bij de weerzinwek-
kende daden die ze wèl op hun 
geweten hebben. Als plichtsge-
trouwe ambtenaren hebben ze de 
bevelen van hun nazichefs ge-
volgd, in een mateloos sadisme 
hebben ze de uitvoering daarvan 
verergerd, hebben ze gemarteld 
en gedood in een onvoorstelbare 
omvang. Hun misdaad tegen de 
mensheid, tegen het mens-zijn, 2s 
eenvoudig niet meer te boeten. 
Ieder beroep op reclassering of 
edelmoedigheid is volslagen zin-
loos. Het enige wat wij kunnen 
doen, is deze vier beestmensen 
trachten te vergeten. Wij menen 
daarom, dat wij het professor 
Pompe en professor Van Bemme-
len kwalijk moeten nemen, dat zij 
ons dat vergeten weer wat moei-
lijker gemaakt hebben. En wij 
zouden geen goed woord over 
kunnen hebben voor een minister 
die de talloze oude wonden op 
nog schrijnender wijze open zou 
willen halen. 

Oni nog even in de rechtssfeer 
te blijven — zij het dat het hier 

heel wat onschuldiger verdachten 
betreft — citeren wij de uitspraak 
die, volgens een verslag in de 
Haagsche Courant, dr. Trimbos 
heeft gedaan in een voordracht 
voor het Nederlands Genootschap 
tot Reclassering: 

„Juist in de sector van de sek-
suele criminaliteit schiet ons straf-
rechtstelsel te kort. Seksuele stoor- 

nissen zijn voor het overgrote 
deel te herleiden tot contactstoor-
nissen, zij demonstreren een on-
vermogen tot verbondenheid, het 
niet toekomen aan liefde voor de 
medemens. Deze verbondenheids-
problematiek kan niet opgelost 
worden in gevangenissen en asiels. 
Ons strafrechtstelsel bevordert eer-
der de seksuele criminaliteit dan 
dat het deze bestrijdt. (. . .) Een 
alles samenvattende theorie over 
perversiteiten is er niet. Wèl staat 
vast, dat er in het algemeen over 
deze materie nog te veel in een 
zwart-witschema wordt gedacht. 
Zo is vooral bij zedenmisdrijven 
de rol van het slachtoffer zeer 
belangrijk en heel vaak wordt men 
over de rol die het slachtoffer 
heeft gespeeld slecht ingelicht." 

Het is jammer, dat dergelijke 
geluiden tot een zo kleine kring 
van belangstellenden beperkt moe-
ten blijven (al was de belangstel-
ling voor deze avond zeer groot). 
Daarom willen wij niet nalaten 
ook nu nog (in een eerder num-
mer moest dat wegens plaatsge-
brek vervallen) onze waardering 
uit te spreken voor de Vara, die 
van het medium voor massacom-
municatie dat de radio is, gebruik 
gemaakt heeft om de moderne 
inzichten over de wijzen waarop 
men delinquenten zou kunnen ge-
nezen, wat meer gemeengoed te 
maken. Het is hard vechten tegen 
de vooringenomenheid en de kort-
zichtigheid waarmee de grote men 
dit vraagstuk pleegt te benaderen; 
juist door de indringende wijze 
van reportage die wij in de rubriek 
„Signalementen van het andere 
ik" mochten constateren, heeft 
deze grote omroepvereniging bé-
wezen haar taak te' verstaan. 

Een lezer uit Renkum consta-
teerde het volgende opmerke-

lijke feit Over de Nobelprijs voor 
letterkunde 1962, die aan John 
Steinbeck werd uitgereikt, schreef 
het Algemeen Dagblad: 

„Wij hebben veel van de macht 
die wij aan God toeschreven, het 
leven en de dood van de gehele  

wereld, in handen genomen. De 
vuurproef van de volkomenheid 
van de mens is nabij. Nu moeten 
wij bij onszelf de macht en de 
verantwoordelijkheid zoeken, die 
wij eens een godheid hebben af-
gesmeekt. De mens zelf is ons 
grootste gevaar en onze enige 
hoop geworden." 

De Telegraaf schrijft op dezelf-
de dag, „dat de mens, haast god-
delijke macht tot zich getrokken 
heeft" en, gelijk het Algemeen 
Handelsblad: 

„Steinbeck wees erop, dat op 
andere gebieden dan de fysische 
wetenschappen de mensheid niet 
zover gekomen is. Maar hij twij-
felde er niet aan of zij kan de 
achterstand inhalen." 

Het Algemeen Handelsblad: 
„Nu de mens goddelijke macht 

had gekregen, moest hij in zich-
zelf de wijsheid zoeken. Thans 
konden de woorden van apostel 
Johannes als volgt geparafraseerd 
worden: „aan het einde is het 
woord en het woord is mens en 
het woord is bij de mens." 

Over de hier gebruikte volg-
orde zullen wij niet twisten, maar 
uit een en ander is wel duidelijk 
hoe Steinbeck over de mens en 
diens macht denkt. Wat schrijft 
nu de r.-k. Volkskrant erover? 

„De oude opdracht van dè 
schrijver is niet veranderd. Hij 
moet de mens diens feilen en mis-
lukkingen tonen en diens .duistere 
en gevaarlijke dromen aan het 
licht brengen." (Ook in het Alge-
meen Dagblad geciteerd). Dan 
laat het blad erop. volgen: „Hij 
moet dat juist nu, nu de mens veel 

- van de macht die hij eens aan God 
toeschreef heeft geüsurpeerd (Zich 
wederrechtelijk toegeëigend)." 

Le journal • c'est un monsieur 
(de krant is een meneer). Het gaat 
er niet om mede te delen wat 
iemand heeft gezegd en 'bedoeld, 
maar hoe de monsieur het ten 
bate der brave lieden wenst te 
zien opgevat. Ze mochten eens in 
de war raken. En de hele Nobel-
prijs 1962 usurperen door haar 
weg te laten, dát gaat toch ook 
niet goed ... 

Vloek van de oorlog 
Een mager paard graast in de sneeuw van Tientsjan; 
drie legerscharen roeiden zich hier uit. 
Een snoer van bekkenelen op de vlakte, 
geschrei van hengsten als een schrille fluit, 
en raven rijgen, zwarte kraal na kraal, 
zich aan de takken die hun knoken rekken. 
Dode soldaten tot in het portaal 
van het paleis. Laat nu de generaal 
zijn doden wekken! 

Vervloekt de oorlog, vloek over het zwaard. 
Wat is het einde van uw waanzin waard? 

De wijze zal alleen zijn hart doorkerven, 
als laatste daad, opdat de mens ervaart 
hoe uit de dood het leven te verwerven. 

Li Tai Pe 
(beroemd Chinees dichter 702-763 n. Chr.) 

Vertaling: Willem Brandt (Uit de bundel „Tussen steen en bamboe" 
Uitg. C. P. J. van der Peet, Amsterdam, 1956). 
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OORLOG en VREDE (1) 
Er is geen praktisch vraagstuk dat het Humanistisch Verbond zo veelvuldig en zo diepgaand 
heeft beziggehouden als dat van, oorlog en vrede. En met recht: want het is een vraagstuk van 
leven of dood. Vrijwel iedere nieuwjaarsbrief van het hoofdbestuur heeft er zich over uitge-
sproken. In 1957 werd een uitspraak tegen atoombomproeven gepubliceerd; in hetzelfde jaar 
volgde een verklaring over het atoombomgevaar, en in de zomer van 1962 een verklaring 
over internationale politiek. Maar de kwellende vraag blijft: Hebben we gedaan wat we kun-
nen? Daarover handelen enige artikelen, .waarvan dit het eerste is. 

ze niet nalaten in iedere vorm van menselijk 
contact_ te pogen hun feitenkennis te zuiveren 
en hun overtuigingen te toetsen". 

De atoombom 
Tot zover de syllabus van 1950. Hij bevat in be- 
ginsel de hele probleemstelling, zoals die zich 
vandaag nog aan ons voordoet. Maar het is 
opmerkelijk, dat de kwestie van de atoombom 
er nog maar terloops in wordt aangeroerd. Dat 
is ook begrijpelijk. De atoombom gold toenter- 
tijd nog als een wel veel verschrikkelijker wa-
pen dan de oude strijdmiddelen, maar niet als 
principieel anders. Pas in de jaren '50 werd dui-
delijk, ook door de realisering van de z.g. H-
bom, dat de atoombom al-vernietigend kon zijn 
in bijna letterlijke zin. Maar vooral: men ont-
dekte de afschuwelijke bijwerking van de radio-
activiteit die er het gevolg van is: niet alleen 
voor het huidige geslacht — dat was in Hirosji-
ma en Nagasaki al gebleken — maar ook voor 
het nageslacht. Dat was een ontzettende ontdek-
king. Het waren voornamelijk Amerikaanse on-
derzoekers die deze gevolgen van de atoombom 
in het licht stelden. Onder hen moet in het bij-
zonder genoemd worden H.  J.  Muller, bioloog 
en Nobelprijswinnaar, die sinds 1927 de invloed 

radio-actieve -straling op de voortplanting 
onderzocht had. Hij en anderen wezen op de 
rampzalige gevolgen die een atoom-oorlog zou 
hebben voor het nageslacht. Vele van deze 
onderzoekers waren humanisten. Muller werd 
later president van de American Humanist As-
sociation. Geen wonder, dat de •humanistische 
beweging direct werd geplaatst voor de nieuw 

t ontdekte samenhang. Zij dwongen de beweging 
zich opnieuw rekenschap te geven van het 
vraagstuk van oorlog en vrede. Daarover in een 
volgend artikel. 	Dr. J. P. van Praag 

Dikwijls hoort men zeggen: Het Verbond durft 
zich niet uitspreken tegen de atoombewapening. 
Dat is kinderachtig, kwetsend 'en kwalijk. Kin-
derachtig omdat er geen durf voor nodig is. 
Zeker geen grotere durf dan om onze stand- 
punten in het algemeen te verdedigen. De ver-
tegenwoordigers van het Verbond zitten vaak 
alleen Of met enkelen temidden van een gezel- 
schap tegenstanders uit de kringen van kerk en 
overheid om op te komen voor het goed recht 
van het buitenkerkelijk humanisme. Daarvoor 
is meer zelfbewustzijn en zedelijke moed nodig 
dan voor welke algemene verklaring ook, die 
kollektief wordt aanvaard. Het is ook kwetsend. 
Want het veronderstelt dat wij humanisten oe 
dingen die we eigenlijk menen, niet durven zeg-
gen bij gebrek aan karakter. Dat getuigt niet 
van veel respekt voor de mensen die — aanvan, 
kelijk als enkelingen — tegen de gehele publieke 
opinie in een humanistische beweging hebben 
opgebouwd, letterlijk uit het niets. Wat hebben 
ze gedaan of gelaten dat het zou rechtvaardigen 
in deze kwestie allereerst te denken aan karak-
terfouten, als zij een ander standpunt innemen 
dan men blijkbaar had verwacht? Daarom is 
het ook een kwalijke zaak hier te spreken van 
gebrek aan durf. Want er zijn heel andere rede-
nen om ons op dit moment niet onvoorwaarde-
lijk uit te spreken tegen atoombewapening. Er 
zijn namelijk talloze humanisten die het daar 
niet mee eens zijn. En aangezien het humanisme 
een zaak is van wederzijdse eerbiediging en 
overleg, is het eenvoudig niet verantwoord een 
uitspraak te doen, die in beginsel niet door de 
humanistische beweging gedragen kan worden. 
Dat is een zaak van demokratie. Het gaat hier 
dan ook niet om durf, maar om de bereidheid 
naar elkaar te luisteren. 

Probleemstelling 
Alvorens verder te gaan is het nuttig dat we 
een overzicht krijgen van wat op dit gebied ge-
daan werd. De jaarlijkse nieuwjaarsbrieven blij-
ven daarbij buiten beschouwing. Ook de vele 
artikelen in Mens en Wereld kunnen blijven rus- 
ten. Maar al in 1950 verscheen van de hand van 
Brandt Corstius een syllabus over Humanisme 
en Oorlog. Deze syllabus gaf een overzicht van 
de vele kanten die aan het vraagstuk van oorlog 
en vrede in deze tijd vastzitten. Het spitst zich 
toe op de vraag: militaire verdediging tegen dic-
tatuur of pacifistische weerbaarheid? Hier. vol-
gen enkele citaten: 

„Men kan zich deze bedreigingen der mense-
lijke waardigheid niet concreet genoeg inden-
)ken. Oorlog betekent willoos werktuig zijn: do-
den of gedood worden; haat en angst in modder 
en wildernis; verkrachting der persoonlijkheid en 
barbarij tegenover de vijand. Het betekent on-
zegbaar leed voor wie achterblijven; vuur, ijzer 
en atoomenergie over weerloze vrouwen. Maar 
dictatuur wil zeggen volstrekte willekeur, die 
het hart in de.  keel doet kloppen bij iedere auto 
die voor de deur stil staat; intriges en verleuge-
ning. Het wil zeggen dagenlange verhoren die 
de mens tot wrak maken en een aanklager van 
onschuldige vrienden; kinderen die hun ouders 

• zien wegsleuren of die, vergiftigd en onwetend, 
wie hen liefhebben verraden". 

„De humanist wil natuurlijk noch oorlog 
noch dictatuur, maar de vraag is hoe reageert 
hij op beide realiteiten? Hoe zal hij de dictatuur 
bestrijden, de oorlog  voorkomen? ...Moet men  

(slot van pagina 1) 
onze aarde, met de Verenigde Staten nauwelijks 
nog in opkomst als wereldmacht. Dat is nu vol-
komen anders, Europa heeft zijn hegemonie over 
de continenten Azië en Afrika verloren. Het chris-
tendom • dat zich met het imperialistische en kolo-
nialistische streven mee over de wereld beeft trach-
ten te verspreiden, kon men toen ook beschouwen 
als — wereldlijk gezien de machtigste godsdienst. 

Nu is het concilie van 1963 weliswaar het eerste 
mondiale concilie, inzover nu bisschoppen uit alle 
delen der wereld naar Rome zijn gekomen, welis- 
waar kan men dit concilie ook het meest democra- 
tisch noemen, omdat meer dan in enig vorig con- 
cilie wensen en klachten verzameld zijn door de 
bisschoppen op verzoek van de paus zelf, zodat men 
zou kunnen zeggen, dat langs die weg voor het 
eerst met de katholiciteit in haar geheel rekening is 
gehouden, dit neemt niet weg dat intussen de 
wereld „groter" is geworden, dat met Europa ook de 
kerk aan macht heeft verloren in de wereld, dat 
er nieuwe grote rijken zijn ontstaan, waar het chris- 
tendom niet meer toegang heeft als toen het de 
veroveraars, de soldaten en kooplui op de voet volg-
de. Er zijn twee grote machten ontstaan, de Sowjet-
Unie en China, waar het christendom op z'n best 
niet meer dan geduld wordt. De islamitische staten 
hebben een zelfgevoel ontwikkeld dat bepaald niet 
gunstig is voor de verbreiding van het christendom 
in welke vorm ook. Ook moet men het odium niet 
onderschatten, dat leeft onder de pas uit de kolo-
niale sfeer tot zelfstandigheid gekomen volken 
en waar het christendom gewantrouwd wordt als 
een begeleidingsverschijnsel van imperialisme en 
kolonialisme. Dat wat betreft de plaats van de 
Roomse Kerk in de wereld. 

Maar er zijn volgens mij nog dieper ingrijpende 
ontwikkelingen ontstaan sedert 1870. Paus Jeannes 
XXIII, ondanks zijn hoge leeftijd meer open voor 
het klimaat van de nieuwe tijd dan zijn geleerde 
voorganger Plus XII, heeft gesproken van een 
concilie dat bijeen zou komen om praktische vraag-
stukken aan de orde te stellen, om zeer nodige her-
vormingen in te voeren, niet om dogmatische vragen 
te bespreken. 

Van zijn standpunt gezien wellicht een wijze zelf- 

beperking, maar er knagen nog andere vraagtekens 
aan de wortels van het kerkelijk geloof. En op den 
duur zal de kerk niet ontkomen aan de vragen die 
de revolutionaire ontwikkeling van de wetenschap-
pen van de mens, en van de wereld waarin hij zich 
van zijn plaats rekenschap moet geven, zijn gaan 
stellen. Het is voor mij en voor ieder die de aan-
spraak op absolute waarheid van de kerk verwerpt, 
zeker dat de godsdienstig-dogmatische grondslag van-
de kerk steeds weer in het geding zal komen. De 
inzichten die hoe langer hoe meer gemeengoed zul-
len worden omtrent het samenstel van de kosmos 
waarvan wij een miniem onderdeel zijn, de aard 
van de materie, het ontstaan van het leven en van 
de mens, zullen misschien meer onbewust _ dan be-
wust de mensen vreemd doen staan tegenover de 
dogmatische opvattingen van de kerk die ontstaan 
zijn, en volgens ons alleen maar konden ontstaan, 
in een wereld die een volkomen anders geaard beeld 
van de mens en zijn wereld bezat. Hier voltrekt zich'  
een onvermijdelijk proces dat door welke praktische 
hervormingen ook niet gestuit zal kunnen worden. 
Zolang de kerk op het standpunt zal blijven staan 
dat wat afwijkt van het door haar met onfeilbaar 
gezag verkondigde dwaling is, zal` zij steeds tegenover 
zich vinden diegenen die dit eenvoudig niet kunnen 
aanvaarden en dat zijn niet alleen die miljoenen 
die buiten het christendom opgroeien, maar ook die 
tallozen die aan de christelijke traditie ontgroeid 
zijn en nog ontgroeien en die wij dan het best onder 
de naam van humanisten kunnen brengen, ook ar 
wordt van hen geen humanistisch credo verlangd. 

Is het christendom daarom verwerpelijk? Niets 
dat in de wereld aan  groter en verlieven is ont-
staan, is  verwerpelijk en zal geheel verdwijnen, ten-
zij de mensheid massaal zelfmoord pleegt, waar zij 
op dit ogenblik middelen toe  heeft en waarmee Zij 
zelfs meent zich te kunnen beschermen. Er bestaat 
nog iets in het christendom, wat vele niet-christe-
nen bijzonder dierbaar is en dat men een christelijk 
ethos zou kunnen noemen of met andere woorden 
een evangelische gezindheid. Het paradoxale en 
tegelijk bedroevende is nu juist dat dit ethos, dat 
deze gezindheid nu bepaald niet het meest, typische 
kenmerk is van hen die zich christenen noemen. 

0. N. 

kiezen? Ligt de eerste taak van de humanist 
niet in het streven oorlog te voorkomen? Na-
tuurlijk is dat zo. Maar hier doemt terstond de 
vraag op: hoe? In bewapening alleen ligt het 
hier zeker niet. Maar het is (weer) een beslissing 
die slechts op grond van feitelijk inzicht geno-
men kan worden, of een sterke macht tegen de 
dictatuur de adempauze kan scheppen om langs 
andere weg tot vreedzame oplossingen te ko-
men". 

„In alle praktische beslissingen gaat het niet 
alleen' om een beginsel, maar ook om feiten 
waarop het beginsel wordt toegepast. De vertol-
king van die feiten vindt niet buiten het beginsel 
om plaats, maar is daar ook niet direct uit af 
te leiden. Daarom kunnen er op grond van het- 
zelfde uitgangspunt, de eerbiediging van de 
mens als geestelijk en zedelijk wezen, onder hu- 
manisten toch verschillende opvattingen over 
de oorlog bestaan... Wat men doet of nalaat 
kan ieder na eerlijke kennisneming, niet van 
één feit of berichtje, maar van alle voor hen 
bereikbare feiten, slechts in geweten beslissen.. 
Humanisten kunnen elkaar en anderen in die ge 
wentensbeslissing slechts respecteren, al zulle, 

No. 2 - 26 januari 1963 
	

3 

OORLOG en VREDE (1) 
Er is geen praktisch vraagstuk dat het Humanistisch Verbond zo veelvuldig en zo diepgaand 
heeft beziggehouden als dat van, oorlog en vrede. En met recht: want het is een vraagstuk van 
leven of dood. Vrijwel iedere nieuwjaarsbrief van het hoofdbestuur heeft er zich over uitge-
sproken. In 1957 werd een uitspraak tegen atoombomproeven gepubliceerd; in hetzelfde jaar 
volgde een verklaring over het atoombomgevaar, en in de zomer van 1962 een verklaring 
over internationale politiek. Maar de kwellende vraag blijft: Hebben we gedaan wat we kun-
nen? Daarover handelen enige artikelen, .waarvan dit het eerste is. 

ze niet nalaten in iedere vorm van menselijk 
contact_ te pogen hun feitenkennis te zuiveren 
en hun overtuigingen te toetsen". 

De atoombom 
Tot zover de syllabus van 1950. Hij bevat in be- 
ginsel de hele probleemstelling, zoals die zich 
vandaag nog aan ons voordoet. Maar het is 
opmerkelijk, dat de kwestie van de atoombom 
er nog maar terloops in wordt aangeroerd. Dat 
is ook begrijpelijk. De atoombom gold toenter- 
tijd nog als een wel veel verschrikkelijker wa-
pen dan de oude strijdmiddelen, maar niet als 
principieel anders. Pas in de jaren '50 werd dui-
delijk, ook door de realisering van de z.g. H-
bom, dat de atoombom al-vernietigend kon zijn 
in bijna letterlijke zin. Maar vooral: men ont-
dekte de afschuwelijke bijwerking van de radio-
activiteit die er het gevolg van is: niet alleen 
voor het huidige geslacht — dat was in Hirosji-
ma en Nagasaki al gebleken — maar ook voor 
het nageslacht. Dat was een ontzettende ontdek-
king. Het waren voornamelijk Amerikaanse on-
derzoekers die deze gevolgen van de atoombom 
in het licht stelden. Onder hen moet in het bij-
zonder genoemd worden H.  J.  Muller, bioloog 
en Nobelprijswinnaar, die sinds 1927 de invloed 

radio-actieve -straling op de voortplanting 
onderzocht had. Hij en anderen wezen op de 
rampzalige gevolgen die een atoom-oorlog zou 
hebben voor het nageslacht. Vele van deze 
onderzoekers waren humanisten. Muller werd 
later president van de American Humanist As-
sociation. Geen wonder, dat de •humanistische 
beweging direct werd geplaatst voor de nieuw 

t ontdekte samenhang. Zij dwongen de beweging 
zich opnieuw rekenschap te geven van het 
vraagstuk van oorlog en vrede. Daarover in een 
volgend artikel. 	Dr. J. P. van Praag 

Dikwijls hoort men zeggen: Het Verbond durft 
zich niet uitspreken tegen de atoombewapening. 
Dat is kinderachtig, kwetsend 'en kwalijk. Kin-
derachtig omdat er geen durf voor nodig is. 
Zeker geen grotere durf dan om onze stand- 
punten in het algemeen te verdedigen. De ver-
tegenwoordigers van het Verbond zitten vaak 
alleen Of met enkelen temidden van een gezel- 
schap tegenstanders uit de kringen van kerk en 
overheid om op te komen voor het goed recht 
van het buitenkerkelijk humanisme. Daarvoor 
is meer zelfbewustzijn en zedelijke moed nodig 
dan voor welke algemene verklaring ook, die 
kollektief wordt aanvaard. Het is ook kwetsend. 
Want het veronderstelt dat wij humanisten oe 
dingen die we eigenlijk menen, niet durven zeg-
gen bij gebrek aan karakter. Dat getuigt niet 
van veel respekt voor de mensen die — aanvan, 
kelijk als enkelingen — tegen de gehele publieke 
opinie in een humanistische beweging hebben 
opgebouwd, letterlijk uit het niets. Wat hebben 
ze gedaan of gelaten dat het zou rechtvaardigen 
in deze kwestie allereerst te denken aan karak-
terfouten, als zij een ander standpunt innemen 
dan men blijkbaar had verwacht? Daarom is 
het ook een kwalijke zaak hier te spreken van 
gebrek aan durf. Want er zijn heel andere rede-
nen om ons op dit moment niet onvoorwaarde-
lijk uit te spreken tegen atoombewapening. Er 
zijn namelijk talloze humanisten die het daar 
niet mee eens zijn. En aangezien het humanisme 
een zaak is van wederzijdse eerbiediging en 
overleg, is het eenvoudig niet verantwoord een 
uitspraak te doen, die in beginsel niet door de 
humanistische beweging gedragen kan worden. 
Dat is een zaak van demokratie. Het gaat hier 
dan ook niet om durf, maar om de bereidheid 
naar elkaar te luisteren. 

Probleemstelling 
Alvorens verder te gaan is het nuttig dat we 
een overzicht krijgen van wat op dit gebied ge-
daan werd. De jaarlijkse nieuwjaarsbrieven blij-
ven daarbij buiten beschouwing. Ook de vele 
artikelen in Mens en Wereld kunnen blijven rus- 
ten. Maar al in 1950 verscheen van de hand van 
Brandt Corstius een syllabus over Humanisme 
en Oorlog. Deze syllabus gaf een overzicht van 
de vele kanten die aan het vraagstuk van oorlog 
en vrede in deze tijd vastzitten. Het spitst zich 
toe op de vraag: militaire verdediging tegen dic-
tatuur of pacifistische weerbaarheid? Hier. vol-
gen enkele citaten: 

„Men kan zich deze bedreigingen der mense-
lijke waardigheid niet concreet genoeg inden-
)ken. Oorlog betekent willoos werktuig zijn: do-
den of gedood worden; haat en angst in modder 
en wildernis; verkrachting der persoonlijkheid en 
barbarij tegenover de vijand. Het betekent on-
zegbaar leed voor wie achterblijven; vuur, ijzer 
en atoomenergie over weerloze vrouwen. Maar 
dictatuur wil zeggen volstrekte willekeur, die 
het hart in de.  keel doet kloppen bij iedere auto 
die voor de deur stil staat; intriges en verleuge-
ning. Het wil zeggen dagenlange verhoren die 
de mens tot wrak maken en een aanklager van 
onschuldige vrienden; kinderen die hun ouders 

• zien wegsleuren of die, vergiftigd en onwetend, 
wie hen liefhebben verraden". 

„De humanist wil natuurlijk noch oorlog 
noch dictatuur, maar de vraag is hoe reageert 
hij op beide realiteiten? Hoe zal hij de dictatuur 
bestrijden, de oorlog  voorkomen? ...Moet men  

(slot van pagina 1) 
onze aarde, met de Verenigde Staten nauwelijks 
nog in opkomst als wereldmacht. Dat is nu vol-
komen anders, Europa heeft zijn hegemonie over 
de continenten Azië en Afrika verloren. Het chris-
tendom • dat zich met het imperialistische en kolo-
nialistische streven mee over de wereld beeft trach-
ten te verspreiden, kon men toen ook beschouwen 
als — wereldlijk gezien de machtigste godsdienst. 

Nu is het concilie van 1963 weliswaar het eerste 
mondiale concilie, inzover nu bisschoppen uit alle 
delen der wereld naar Rome zijn gekomen, welis- 
waar kan men dit concilie ook het meest democra- 
tisch noemen, omdat meer dan in enig vorig con- 
cilie wensen en klachten verzameld zijn door de 
bisschoppen op verzoek van de paus zelf, zodat men 
zou kunnen zeggen, dat langs die weg voor het 
eerst met de katholiciteit in haar geheel rekening is 
gehouden, dit neemt niet weg dat intussen de 
wereld „groter" is geworden, dat met Europa ook de 
kerk aan macht heeft verloren in de wereld, dat 
er nieuwe grote rijken zijn ontstaan, waar het chris- 
tendom niet meer toegang heeft als toen het de 
veroveraars, de soldaten en kooplui op de voet volg-
de. Er zijn twee grote machten ontstaan, de Sowjet-
Unie en China, waar het christendom op z'n best 
niet meer dan geduld wordt. De islamitische staten 
hebben een zelfgevoel ontwikkeld dat bepaald niet 
gunstig is voor de verbreiding van het christendom 
in welke vorm ook. Ook moet men het odium niet 
onderschatten, dat leeft onder de pas uit de kolo-
niale sfeer tot zelfstandigheid gekomen volken 
en waar het christendom gewantrouwd wordt als 
een begeleidingsverschijnsel van imperialisme en 
kolonialisme. Dat wat betreft de plaats van de 
Roomse Kerk in de wereld. 

Maar er zijn volgens mij nog dieper ingrijpende 
ontwikkelingen ontstaan sedert 1870. Paus Jeannes 
XXIII, ondanks zijn hoge leeftijd meer open voor 
het klimaat van de nieuwe tijd dan zijn geleerde 
voorganger Plus XII, heeft gesproken van een 
concilie dat bijeen zou komen om praktische vraag-
stukken aan de orde te stellen, om zeer nodige her-
vormingen in te voeren, niet om dogmatische vragen 
te bespreken. 

Van zijn standpunt gezien wellicht een wijze zelf- 

beperking, maar er knagen nog andere vraagtekens 
aan de wortels van het kerkelijk geloof. En op den 
duur zal de kerk niet ontkomen aan de vragen die 
de revolutionaire ontwikkeling van de wetenschap-
pen van de mens, en van de wereld waarin hij zich 
van zijn plaats rekenschap moet geven, zijn gaan 
stellen. Het is voor mij en voor ieder die de aan-
spraak op absolute waarheid van de kerk verwerpt, 
zeker dat de godsdienstig-dogmatische grondslag van-
de kerk steeds weer in het geding zal komen. De 
inzichten die hoe langer hoe meer gemeengoed zul-
len worden omtrent het samenstel van de kosmos 
waarvan wij een miniem onderdeel zijn, de aard 
van de materie, het ontstaan van het leven en van 
de mens, zullen misschien meer onbewust _ dan be-
wust de mensen vreemd doen staan tegenover de 
dogmatische opvattingen van de kerk die ontstaan 
zijn, en volgens ons alleen maar konden ontstaan, 
in een wereld die een volkomen anders geaard beeld 
van de mens en zijn wereld bezat. Hier voltrekt zich'  
een onvermijdelijk proces dat door welke praktische 
hervormingen ook niet gestuit zal kunnen worden. 
Zolang de kerk op het standpunt zal blijven staan 
dat wat afwijkt van het door haar met onfeilbaar 
gezag verkondigde dwaling is, zal` zij steeds tegenover 
zich vinden diegenen die dit eenvoudig niet kunnen 
aanvaarden en dat zijn niet alleen die miljoenen 
die buiten het christendom opgroeien, maar ook die 
tallozen die aan de christelijke traditie ontgroeid 
zijn en nog ontgroeien en die wij dan het best onder 
de naam van humanisten kunnen brengen, ook ar 
wordt van hen geen humanistisch credo verlangd. 

Is het christendom daarom verwerpelijk? Niets 
dat in de wereld aan  groter en verlieven is ont-
staan, is  verwerpelijk en zal geheel verdwijnen, ten-
zij de mensheid massaal zelfmoord pleegt, waar zij 
op dit ogenblik middelen toe  heeft en waarmee Zij 
zelfs meent zich te kunnen beschermen. Er bestaat 
nog iets in het christendom, wat vele niet-christe-
nen bijzonder dierbaar is en dat men een christelijk 
ethos zou kunnen noemen of met andere woorden 
een evangelische gezindheid. Het paradoxale en 
tegelijk bedroevende is nu juist dat dit ethos, dat 
deze gezindheid nu bepaald niet het meest, typische 
kenmerk is van hen die zich christenen noemen. 

0. N. 

kiezen? Ligt de eerste taak van de humanist 
niet in het streven oorlog te voorkomen? Na-
tuurlijk is dat zo. Maar hier doemt terstond de 
vraag op: hoe? In bewapening alleen ligt het 
hier zeker niet. Maar het is (weer) een beslissing 
die slechts op grond van feitelijk inzicht geno-
men kan worden, of een sterke macht tegen de 
dictatuur de adempauze kan scheppen om langs 
andere weg tot vreedzame oplossingen te ko-
men". 

„In alle praktische beslissingen gaat het niet 
alleen' om een beginsel, maar ook om feiten 
waarop het beginsel wordt toegepast. De vertol-
king van die feiten vindt niet buiten het beginsel 
om plaats, maar is daar ook niet direct uit af 
te leiden. Daarom kunnen er op grond van het- 
zelfde uitgangspunt, de eerbiediging van de 
mens als geestelijk en zedelijk wezen, onder hu- 
manisten toch verschillende opvattingen over 
de oorlog bestaan... Wat men doet of nalaat 
kan ieder na eerlijke kennisneming, niet van 
één feit of berichtje, maar van alle voor hen 
bereikbare feiten, slechts in geweten beslissen.. 
Humanisten kunnen elkaar en anderen in die ge 
wentensbeslissing slechts respecteren, al zulle, 
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Sire, dit is geen opstand, 
dit is revolutie. 

Raadgever tot Lodewijk XVI 

vaderlijke instincten en talrijke andere meer of 
minder subtiele deeldriften. Men denke hier 
alleen al aan alle verwikkelingen die de litera-
tuur ons uitbeeldt. 

Het geheel is, vooral bij wat fijnere indivi-
duen, te veelvormig, te gecompliceerd vertakt 
en verbonden met vele aspecten van ons mens-
zijn, om zelfs maar geheel bewust te kunnen 
wezen. We geven ons van gevoelens van sym-
pathie of antipathie op dit gebied dan ook vaak 
nauwelijks rekenschap. Meestal ktínnen we het 
eenvoudig niet. 

Bij de primitieven heersten onbewustheid en 
onwetenheid op nog zoveel méér levensterreinen. 
Vandaar dat het irrationele denken bij hen ook 
veel meer aspecten van hun leven beheerste dan 
bij ons. 

In het Westen concentreert dit irrationele 
denken zich vooral om het erotische. Het met 
name door zijn gecompliceerde veelvormigheid 
meest onbewuste, en daarom meest onduide-
lijke, irrationeel benaderde, deel van ons leven. 
Een achtergebleven gebied in het geheel van de 
menselijke cultuur daardoor ook. 

Laten we eerst de situatie eens nader onder-
zoeken vanuit •het standpunt van het individu. 

In de talloze publikaties over de erotiek, 
waarin ook het probleem „seksuele nood"  wel 
aan de orde komt, kunnen wij lezen over moe-
derbindingen en het oedipuscomplex, over zelf-
respect en integratie, over zichzelf aanvaarden 
en het accepteren van de zinnelijke aspecten 
van onszelf, over aanpassing en over verant-
woordelijkheid. En boven alles wordt ons onder 
het oog gebracht, dat we toch vooral  moeten 
bedenken dat het seksuele een deel is van onze 
persoonlijkheid als geheel, dat het ingepast 
moest worden in onze totale levenssamenhang, 

Waarheid als een koe 
Dat men deze waarheid als een koe — die men 
uiteraard op elk menselijk streven en  gevoelen 
kan toepassen, van wetensdrang tot etensdrang, 
van muzikaliteit tot sportiviteit — nu juist al-
léén, en steeds opnieuw, op de seksualiteit van 
toepassing verklaart, lezer, geeft te denken, 
Het is natuurlijk niet toevallig. Langdurig Vol.l_ 
gehouden en massaal verbreide menselijke han-
delingen zijn nooit toevallig. De eenvoudigste  
verklaring m.i., dat deze vermaning, 	seksuali- 
teit in te passen in de totale levenssamenhang„, 
betekent dat je hem vooral moet compenseren  
door andere krachten, bv. „ethische". De ver-
maning in kwestie is, m.a.w., een moderne en ge-
matigder versie van het oude „seksualiteit is  
zonde". Nu zegt men schijnbaar het omgekeer_ 
de: „Seksualiteit is goed, ..." en dan volgt 

het  

woord mits: seksualiteit is goed, mits ... 
Maar lezer, nu dreigen we toch weer Op 

ethisch terrein te komen. 
De zoëven genoemde publikaties lezende,  

kan ik begrijpen, zij het niet steeds billijken' 
dat de moderne „bohemien-literaten", en met 
hen een wel zeer groot deel van de jongere  
generatie, genoeg hebben van alle „ethisch 
gevijg". Het feit dat ik de schrijftrant en de 
levenshouding van de Vinkenogen en dé 
telaars, de Mulischen en de Vaandragers niet  
kan bewonderen, laat ik nu in het midden. Bun  
benaderingswijze van het erotische, de chacti_ 
tche, lijkt mij, op weer 

e na2 evenzeer 
andere wijze,  , even  

sterielalsd het 
gevolg van een irrationalistische benadering  
wijze van het hele probleem, die op zijn beurt s" 
weer gevolg is van onbewustheid. Een onbe" 
wustheid, waarvan de oude „zedelijkheidsmo-
raal" slechts één symptoom was. 

Wanneer we dit doorzien hebben, en het t  
erotische nu eens even rationeel gaan benade-
ren als de andere concrete menselijke behoef-
ten, dan dringt zich de simpele waarheid op
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SEXUALITEIT: 
van zedelijkheid tot redelijkheid 

In een beschouwing in de Groene Amsterdammer schrijft prof. P. J. Bouman: „Er zijn 
dingen „waarover men niet spreekt". Men redetwist over bijkomstigheden. De centrale vraag-
stukken die het voortbestaan der westerse cultuur raken, wenst men niet in discussie te bren-
gen. Echte oppositie (in niet-politieke zin) wordt niet geduld. Over de gehele linie trekt men 
één lijn: die der verdringing". 

Het heeft er alle schijn van, dat, zo dit ergens niét op van toepassing is, het de seksualiteit 
is. Al decennia lang is deze het onderwerp bij uitstek van de romanliteratuur, en de beschou-
wingen van al dan niet populaire aard over het onderwerp zijn niet te tellen. Men spreekt 
bovendien al over „de erotisering van het openbare leven". In het volgende, lezer, hoop ik 
aan te tonen dat ook hier schijn bedriegt. 

Mede onder invloed van het christendom, is voor 
de meesten de erotiek, naast een biologisch, 
welhaast in de eerste plaats een moreel pro-
bleem geweest. Dat is hij voor velen nog. Toch 
zou ik mij met dit aspect van ons onderwerp 
slechts kort willen bezighouden. De situatie is 
-daar, zo komt het mij voor, vrij duidelijk. 

Zedelijke normen die, zoals dat heet, „hun 
waarde aan zichzelf ontlenen", kunnen moeilijk 
anders worden gezien dan als anonieme, on-
persoonlijke goden. Morele voorschriften die 
iets anders zijn dan redelijke gedragsregels, die 
de bevordering van het menselijk geluk be- 
ogen, kunnen bovendien te hunner rechtvaar- 
diging weinig anders aanvoeren dan dat zij 
„nu eenmaal" opvolgenswaardig zijn. 

En nu zal geen zinnig mens, voorzover hij 
bewust leeft en moreel oordeelt, geluk van 
zichzelf of anderen ondergeschikt maken aan 
instanties die niets anders kunnen aanvoeren 
dan dat men „nu eenmaal" rekening met ze 
moet houden. Het gezag van koningen ,,bij de 
gratie Gods" aanvaarden we sedert de Franse 
Revolutie niet meer. Maar ligt het bij niet 
redelijk, met het oog op het menselijk geluk, 
verantwoorde zeden, normen, taboes en tra-
dities niet precies zo? 

Bovendien is het m.i. niet te gewaagd om te 
stellen, dat zedelijke normen, die hun waarde 
aan zichzelf zouden ontlenen, zich in onze geest 
doen gelden zodra we projecties wel een eind-
weegs, maar niet volledig terugtrekken. In dat 
geval worden de onbewuste krachten, die o.m. 
in de vorm van projecties tot goden •kunnen 
worden niet meer, in deze gedaante, geheel 
buiten onszelf verlegd, maar nemen zij, door 
hun onbewustheid, toch gemakkelijk verstarde, 

verabsoluteerde schijngestalten aan. Schijnge-
stalten bv. van eigen strevingen. „Principes zijn 
veelal niet anders dan een dekmantel voor nei-
gingen en begeerten, waarvan wij ons de ware 
drijfveer niet bekennen willen", zei al eens 
iemand. 

Duidelijk uitgangspunt 
Het bovenstaande lijkt mij elke irrationalisti-
sche ethiek in beginsel afdoende te diskwalifi-
ceren, zodat ons uitgangspunt duidelijk kan 
zijn, met name bij het probleem van de erotiek. 
Een persoonlijke instelling en een maatschap-
pelijk bestel, die een optimum aan geluk voor 
het grootste aantal mensen bevorderen, en niets 
anders, moeten het doel zijn. 

Het is juist de seksualiteit geweest waarbij de 
irrationele ethieken een kans bij uitstek hebben 
gekregen, omdat hier zoveel onbewuste ge-
voelens en strevingen aanwezig zijn. Juist dói5r 
de taboes, zal men menen. Ten dele inderdaad. 
Maar dit is toch stellig niet de gehele waarheid. 
Wanneer men de erotische drang bv. met de 
drang tot voeding, de honger, vergelijkt, dan 
valt toch wel een zeer groot verschil op. Is 
honger vrij ongecompliceerd en bewust, bij de 
erotiek vinden we een groot aantal, op subtiele 
wijze met elkaar en met eigenlijk al het andere 
in de psyche, verbonden deeldriften. We ken-
nen luststrevingek gericht op diverse delen van 
het lichaam van de andere sekse, streven naar 
geestelijk verbonden zijn, naar beschermd wor-
den, seksuele nieuwsgierigheid, vaak domine-
rings- of beschermingsdrang, onbewuste of be-
wuste bindingen aan bepaalde personen, be-
hoefte door de andere sekse bewonderd te wor-
den, behoefte aan tederheid, moederlijke of 
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dit is revolutie. 

Raadgever tot Lodewijk XVI 
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de meesten de erotiek, naast een biologisch, 
welhaast in de eerste plaats een moreel pro-
bleem geweest. Dat is hij voor velen nog. Toch 
zou ik mij met dit aspect van ons onderwerp 
slechts kort willen bezighouden. De situatie is 
-daar, zo komt het mij voor, vrij duidelijk. 

Zedelijke normen die, zoals dat heet, „hun 
waarde aan zichzelf ontlenen", kunnen moeilijk 
anders worden gezien dan als anonieme, on-
persoonlijke goden. Morele voorschriften die 
iets anders zijn dan redelijke gedragsregels, die 
de bevordering van het menselijk geluk be- 
ogen, kunnen bovendien te hunner rechtvaar- 
diging weinig anders aanvoeren dan dat zij 
„nu eenmaal" opvolgenswaardig zijn. 

En nu zal geen zinnig mens, voorzover hij 
bewust leeft en moreel oordeelt, geluk van 
zichzelf of anderen ondergeschikt maken aan 
instanties die niets anders kunnen aanvoeren 
dan dat men ,nu eenmaal" rekening met ze 
moet houden. Het gezag van koningen ,,'bij de 
gratie Gods" aanvaarden we sedert de Franse 
Revolutie niet meer. Maar ligt het bij niet 
redelijk, met het oog op het menselijk geluk, 
verantwoorde zeden, normen, taboes en tra-
dities niet precies zo? 

Bovendien is het m.i. niet te gewaagd om te 
stellen, dat zedelijke normen, die hun waarde 
aan zichzelf zouden ontlenen, zich in onze geest 
doen gelden zodra we projecties wel een eind-
weegs, maar niet volledig terugtrekken. In dat 
geval worden de onbewuste krachten, die o.m. 
in de vorm van projecties tot goden kunnen 
worden niet meer, in deze gedaante, geheel 
buiten onszelf verlegd, maar nemen zij, door 
hun onbewustheid, toch gemakkelijk verstarde,  

verabsoluteerde schijngestalten aan. Schijnge-
stalten bv. van eigen strevingen. „Principes zijn 
veelal niet anders dan een dekmantel voor nei-
gingen en begeerten, waarvan wij ons de ware 
drijfveer niet bekennen willen", zei al eens 
iemand. 

Duidelijk uitgangspunt 
Het bovenstaande lijkt mij elke irrationalisti-
sche ethiek in beginsel afdoende te diskwalifi-
ceren, zodat ons uitgangspunt duidelijk kan 
zijn, met name bij het probleem van de erotiek. 
Een persoonlijke instelling en een maatschap-
pelijk bestel, die een optimum aan geluk voor 
het grootste aantal mensen bevorderen, en niets 
anders, moeten het doel zijn. 

Het is juist de seksualiteit geweest waarbij de 
irrationele ethieken een kans bij uitstek hebben 
gekregen; omdat hier zoveel onbewuste ge-
voelens en strevingen aanwezig zijn. Juist d66r 
de taboes, zal men menen. Ten dele inderdaad. 
Maar dit is toch stellig niet de gehele waarheid. 
Wanneer men de erotische drang bv. met de 
drang tot voeding, de honger, vergelijkt, dan 
valt toch wel een zeer groot verschil op. Is 
honger vrij ongecompliceerd en bewust, bij de 
erotiek vinden we een groot aantal, op subtiele 
wijze met elkaar en met eigenlijk al het andere 
in de psyche, verbonden deeldriften. We ken-
nen luststrevingen, gericht op diverse delen van 
het lichaam van áe andere sekse, streven naar 
geestelijk verbonden zijn, naar beschermd wor-
den, seksuele nieuwsgierigheid, vaak domine-
rings- of beschermingsdrang, onbewuste of be-
wuste bindingen aan bepaalde personen, be-
hoefte door de andere sekse bewonderd te wor-
den, behoefte aan tederheid, moederlijke of  

vaderlijke instincten en talrijke andere meer of 
minder subtiele deeldriften. Men denke hier 
alleen al aan alle verwikkelingen die de litera-
tuur ons uitbeeldt. 

Het geheel is, vooral bij wat fijnere indivi-
duen, te veelvormig, te gecompliceerd vertakt 
en verbonden met vele aspecten van ons mens-
zijn, om zelfs maar geheel bewust te kunnen 
wezen. We geven ons van gevoelens van sym-
pathie of antipathie op dit gebied dan ook vaak 
nauwelijks rekenschap. Meestal ktInnen we het 
eenvoudig niet. 

Bij de primitieven heersten onbewustheid en 
onwetenheid op nog zoveel méér levensterreinen. 
Vandaar dat het irrationele denken bij hen ook 
veel meer aspecten van hun leven beheerste dan 
bij ons. 

In het Westen concentreert dit irrationele 
denken zich vooral om het erotische. Het met 
name door zijn gecompliceerde veelvormigheid 
meest onbewuste, en daarom meest onduide-
lijke, irrationeel benaderde, deel van ons leven. 
Een achtergebleven gebied in het geheel van de 
menselijke cultuur daardoor ook. 

Laten we eerst de situatie eens nader onder-
zoeken vanuit •het standpunt van het individu. 

In de talloze publikaties over de erotiek, 
waarin ook het probleem „seksuele nood" wel 
aan de orde komt, kunnen wij lezen over moe-
derbindingen en het oedipuscomplex, over zelf- 
respect en integratie, over zichzelf aanvaarden 
en het accepteren van de zinnelijke aspecten 
van onszelf, over aanpassing en over verant- 
woordelijkheid. En boven alles wordt ons onder 
het oog gebracht, dat we toch vooral  moeten 
bedenken dat het seksuele een deel is van onze  
persoonlijkheid als geheel, dat het ingepast 
moest worden in onze totale levenssamenhang, 

Waarheid als een koe 
Dat men deze waarheid als een koe - die men 
uiteraard op elk menselijk streven en gevoelen  
kan toepassen, van wetensdrang tot etensdrang, 
van muzikaliteit tot sportiviteit - nu juist al-
léén, en steeds opnieuw, op de seksualiteit van 
toepassing verklaart, lezer, geeft te  denken. 
Het is natuurlijk niet toevallig. Langdurig vol-
gehouden en massaal verbreide menselijke han-
delingen zijn nooit toevallig. De eenvoudigste 
verklaring m.i., dat deze vermaning, „je seksuali-
teit in te passen in de totale levenssamenhang' 
betekent dat je hem vooral moet compenseren  
door andere krachten, bv. „ethische". De ver-
maning in kwestie is, m.a.w., een moderne en ge-
matigder versie van het oude „seksualiteit is  
zonde". Nu zegt men schijnbaar het 	
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de: „seksualiteit is goed, . - •„ en danhet 
woord mits: seksualiteit is goed, mits ... 

Maar lezer, nu dreigen we toch weer Op 

ethisch terrein te komen. 
De zoëven genoemde publikaties lezende,  

kan ik begrijpen, zij het niet steeds billijken, 
dat de moderne „bohemien-literaten", en met  
hen een wel zeer groot deel van de jongere  
generatie, genoeg hebben van alle „ethisch 
gevijg". Het feit dat ik de schrijftrant en de  
levenshouding van de Vinkenogen en dé Slee.. 
telaars, de Mulischen en de Vaan dragers niet - 
kan bewonderen, Iaat ik nu in het midden. Hun  

benaderingswijze van het erotische, de chaoti..  
sche, lijkt mij, op weer andere wijze, even  
steriel als de „ethische", en at evenzeer het  
gevolg van een irrationalistische benaderings_ 
wijze van het hele probleem, die op Zijn beurt  
weer gevolg is van onbewustheid. Een onbe  
wustheid, waarvan de oude „zedelijkheidsino: 
raal" slechts één symptoom was. 

Wanneer we dit doorzien hebben, en het  
erotische nu eens even rationeel gaan benade_ 
ren als de andere concrete menselijke behoef_ 
ten, dan dringt zich de simpele waarheid Op,  

van zedelijkheid tot redelijkheid 

In een beschouwing in de Groene Amsterdammer schrijft prof. P. J. Bouman: „Er zijn 
dingen „waarover men niet spreekt". Men redetwist over bijkomstigheden. De centrale vraag-
stukken die het voortbestaan der westerse cultuur raken, wenst men niet in discussie te bren-
gen. Echte oppositie (in niet-politieke zin) wordt niet geduld. Over de gehele linie trekt men 
één lijn: die der verdringing". 

Het heeft er alle schijn van, dat, zo dit ergens niét op van toepassing is, het de seksualiteit 
is. Al decennia lang is deze het onderwerp bij uitstek van de romanliteratuur, en de beschou-

wingen van al dan niet populaire aard over het onderwerp zijn niet te tellen. Men spreekt 
bovendien al over „de erolisering van het openbare leven". In het volgende, lezer, hoop ik 
aan te tonen dat ook hier schijn bedriegt. 
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dat we ook hier te maken hebben met een 
probleem van vraag en aanbod. 

Het feit, bij een onderzoek op grote schaal 
gebleken, dat naar eigen opgave in W-Duits-
land slechts 39 % van de mensen uit liefde 
trouwt, en in Frankrijk niet meer dan 20 %, 
dat feit, en evenzeer negen tienden van alle 
andere frustraties op seksueel terrein, komt 
helemaal niet omdat we „onszelf niet aanvaar-
den" of door een tekort aan „integratie". Noch 
heeft het iets te maken met verantwoordelijk-
heid of het oedipuscomplex. Nee lezer, het 
komt door twee doodsimpele oorzaken die de 
irrationalistische wijze van benaderen ons tot 
nu toe belet heeft te zien. 

Vraag groter dan aanbod 
In de eerste plaats is daar de omstandigheid 
dat de vraag naar — lichamelijk zowel als gees- 
telijk — uitgesproken aantrekkelijke individuen 
van beide seksen veel groter is dan het aanbod. 
Weliswaar is het begrip „aantrekkelijk" tot op 
zekere hoogte relatief, als gevolg van de ver- 
schillen die er bestaan in smaak. Gelukkig 
maar. Doch dit kan niet het feit verdoezelen 
dat — om nu maar een eenvoudig, gemakkelijk 
voorstelbaar geval te nemen —, de onbevredigde 
vraag naar typen als Brigitte Bardot enorm is. 
En niemand kan ons doen geloven dat een aan-
trekkelijk meisje op straat, dat u sterk opvalt, 
niet doorgaans óók vele anderen zal aantrek-
ken. Tooh kan zij hoogstens één partner blij-
vend gelukkig maken. 

Een knap uiterlijk — en waarom zou het met 
de andere hoedanigheden die iemand seksueel 
aantrekkelijk kunnen maken ineens anders 
zijn — bestaat dus wel degelijk tot op grote 
hoogte onafhankelijk van persoonlijke smaak. 
Iedereen spreekt over „een knap meisje". 

Algemeen gesproken is het zo, dat een min-
derheid van elk geslacht door een groot aantal 
personen van het andere als partner wordt be-
geerd, en dat de meerderheid maar een matige 
aantrekkingskracht uitoefent. De uitgevers van 
bladen zoals in onze kiosken te zien zijn weten 
waarachtig wel wat voor foto's zij moeten af-
drukken. Het is zonder meer zelfbedrog, dan 
nog vol te houden, dat hier alles „betrekkelijk" 
zou zijn, of ook dat er geen enorme onbe-
vredigde vraag zou bestaan. En nogmaals, wat 
voor het uiterlijk geldt, geldt mutatis mutandis 
ook voor innerlijke eigenschappen. Zó alge-
meen zijn de geestelijke aantrekkelijkheden 
werkelijk ook niet aanwezig. 

Nee lezer, laten we er niet omheendraaien: 
mooie,•  welgevormde, lieve en intelligente men-
sen zijn dun gezaaid. En als we eerlijk en be-
wust zijn, en we hadden het voor het zeggen, 
dan zouden de meesten van ons zo'n partner 
wensen. Niet allemaal eenzelfde uiteraard. 
Maar — ik beperk me eenvoudigheidshalve weer 
tot het uiterlijk — in schoonheid is evenveel 
variatie mogelijk als in lelijkheid. 

Die 61 % resp. 80 %, die in Duitsland en 
Frankrijk niet uit liefde zijn getrouwd, hebben 
dat voor een heel groot gedeelte eenvoudig niet 
gedaan omdat ze het niet gektind hebben. Ze 
nebben geen huwelijkspartner kunnen krijgen, 
die aan hun dromen beantwoordde, omdat die 
schaars zijn, of omdat ze zelf niet zo aantrek-
kelijk waren. Ze hebben zich toen zo goed en 
zo kwaad mogelijk geschikt in het onvermijde-
lijke, en maakten ervan wat ze konden. Maar 
dat was geen liefde, blijkbaar ... 

Anders gezegd, op •het gebied van de liefde 
- blijven de „gaven der natuur" ten achter bij 

wat de mens (idealiter) behoeft. Precies zoals 
zij dat ook doen op het gebied van de voedsel-
voorziening, waar zelfs kunstmest, landbouw-
werktuigen en andere kunstmatige voorzienin-
gen na vele eeuwen nog niet toereikend bleken 
om de 'behoeften hier volledig te helpen dek-
ken. Zoals ook op nog zoveel andere terreinen,  
waar pas •een van cultuurstadium tot cultuur- 
stadium verbeterd, door intelligent menselijk 
ingrijpen opgebouwd, stelsel van organisaties 

en  hulpmiddelen in staat bleek een menswaar- 

dig bestaan voor een meerderheid te verwezen-
lijken. 

Wat, na deze diagnose, m.i. -de therapie moet 
zijn, zal in een volgend artikel worden nage-
gaan. In mijn •boek „Vooruitgang, cultuur en 
maatschappij", in dit blad indertijd besproken 
door dr. V. W. D. Schenk, worden de hier aan 
de orde zijnde problemen uitvoerig behandeld. 

Nog in het jagersstadium 
Een tweede oorzaak van de seksuele schaarste, 
zoals we het tekort aan bereikbare optimale 
partners kunnen noemen, is het feit dat we, 
om in vergelijkende termen te spreken, op dit 
terrein nog in het jagersstadium verkeren. De 
eenvoudigste primitieven jaagden op voedsel of 
plukten het van de bomen, waar ze het vonden. 
Een organisatie zoals wij hebben: een doel- 
bewust geschapen markt, waar vraag en aanbod 
op rationele wijze tot elkaar worden gebracht, 
kenden zij nog nauwelijks. Men aanvaardde 
wat men kon •vinden, als geschenk van de 
goden. 

Wel, zo laten wij de keuze van een partner 
over aan de „toevallige ontmoeting". Op een 
caféterras of in de dansclub, bij een feest of op 
reis, bij vrienden of kennissen, leert •men zijn 
toekomstige levenspartner kennen. Wie ,vlot 
en sportief" is, zoals het moderne eufemisme 
voor oppervlakkig nog al eens luidt, gaat dat 
vaak gemakkelijk af. Naarmate je minder nauw 
kijkt is het 66k eenvoudiger. Maar „velen blij-
ven eenzaam, niet omdat ze te laag, maar om-
dat ze te hoog van het huwelijk denken" (Flie-
gende Blátter). We weten het allemaal: in krin-
gen van de minderontwikkelden gaat het meest-
al erg gesmeerd, die zijn vaak getrouwd voor 
ze volwassen zijn. Maar juist bij de gevoeliger 
en ontyfikkelder individuen verstrijken er vaak 
veel jaren voor het zover is. En waarachtig niet 
alleen om financieel-economische redenen. In 
de V.S. trouwt 40 % van de „gestudeerde" 
vrouwen helemaal niet. 

Nee, naarmate onze behoeften intenser en 
gedifferentieerder zijn, hebben we meer be-
hoefte aan een „markt", waar vraag en aanbod 
elkaar op opzettelijke, systematische wijze kun-
nen ontmoeten. Men laat het,  zoeken van een 
betrekking ook niet over aan toevallige ont-
moetingen van werkgevers en werknemers. Het 
grote bezwaar van de „methode" die we nu 
hebben is niet alleen zijn toevalligheid, maar 
ook — mede heersend omdat alles „onopzette-
lijk" moet blijven — de onserieuze sfeer waarin 
de seksen elkaar nu vaak ontmoeten, en waarbij 
het plezier en de „lol" (dat is het geluk van de 
onbenullige) niet zelden de toon aangeven. Men 
is bij zulke gelegenheden dan ook vaak niet 
zichzelf. Wat de omgangsvorm bij „fuiven", 
jeugdreizen enz. ook moge zijn, het is veelal 
niet het serieuze gesprek, de menselijke ont-
moeting. 

Ten aanzien van deze situatie hopen we de 
therapie eveneens in ons volgende artikel te 
bespreken. 

Rationele aanpak nodig 
Hierbij zal voorop moeten Staan dat bewust 
streven plus intelligentie resulteert in planma-
tigheid, d.w.z. in een rationele aanpak. Deze 
evidente waarheid zal de kern moeten vormen 
van een algehele heroriëntatie van het denken 

Lezingen voor de radio 
27 jan. VARA 9.45 uur: J. de Tempe: „Vrije 

wil en menselijke verantwoordelijkheid" 
3 feb. VARA 9.45 uur: J. P. van Praag: „De 

humanist en het huwelijk" 
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"  

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 

inzake de seksuele problemen. Een reoriëntatie, 
die ook hier als centrale factoren ziet mense-
lijke strevingen en de wegen om ze te bevredi-
gen, d.w.z. frustratie te voorkomen. Met andere 
woorden, ons denken zal ook op dit gebied 
zakelijk, ja economisch moeten worden. Stre-
vingen en frustratie van strevingeR, vraag tin-
aanbod, efficiënte aanpak. Gereguleerd door 
een ethiek: optimale bevrediging en minimale 
frustratie óók voor de naaste. Uiteraard geldt 
dit alles evenzeer voor strevingen, die men wel 
met „hogere" aanduidt. (Hoewel het anderzijds 
niet duidelijk is, waarom zg. ,,lagere" compo-
nenten van de seksuele drang minder recht op 
vergemakkelijking van hun bevrediging zouden 
hebben dan de behoefte aan roken en snoep-
goed.) 

Deze wijze van denken zal t.z.t. stormen van 
protest oproepen. Want hij is niet alleen ge-
richt tegen de oude moraal en zijn vermorn-
mingen („aanpassing", „integratie"), maar niet 
minder tegen de zg. existentialistische benade-
ringswijze van de mens en zijn problematiek, 
die in onze tijd -de voornaamste tegenhanger 
van de rationele is. 

Enigszins anders-  zouden we kunnen zeggen, 
dat in de plaats van de -, de -benaderings-
wijze van de problemen zal moeten komen, 
een overgang die zich elders in onze technische 
moderne maatschappij al op grote schaal vol-
trekt, waarbij een steeds verdere bewustwor-
ding in een steeds rationeler wijze van denken 
en aanpak resulteert. (Men vergelijke daar-
tegenover weer de situatie bij de primitieven.) 
Ook hierdoor weet ik dat ik geen roepende in 
de woestijn zal zijn. 

De nuchtere en zakelijke, naar het schijnt 
wel van de meeste idealen, maar stellig van 
holle frasen genoeg hebbende jongere generatie, 
heeft aan iets andeis behoefte dan aan slagen 
in de lucht van het soort: ,,-Het wezen der waar-
heid is de vrijheid, en het wezen der vrijheid is 
de waarheid" (Heidegger). Hij zal kiezen tussen 
het nihilisme en de chaos van de 

n  roman", én een concreet ideaal zodsrevnieatti: 
breiding van de welvaartsstaat tot op'  alle 1e
vensgebieden, 66k dat van de erotiek. 

Dát is de problematiek van onze tijd: Het 
bankroet van de oude waarden liet een leegte 
achter. De- leegte en de uitzichtsloosheid van de 
werken van de meesten onzer jonge schrijvers,  
en ook de walging van Sartre. Het positieve,  
dat een waarachtig humanist daartegenover te 
stellen heeft, is zijn arbeid aan een toepassing 
van de idealen van de Verlichting, óók 013 de 
levensterreinen waar tot nu toe veelal de duis-
ternisheerste van het onbewuste en het onbe-
grepene. 

 

De bevrijding van met name ,het erotische 
uit de banden van de meest expliciete taboes 
en anonieme tyrannieën, uit datgene wat men 
vroeger „de zedelijkheid" noemde, is maar eer 
stap op die

zal 

 w
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zijn.

isatie van een wel  
vaartsstaat, ook voor de niet-economische be- 

C".  FV. gietdijk 

5 No. 2 - 26 januari 1963 

dat we ook hier te maken hebben met een 
probleem van vraag en aanbod. 

Het feit, bij een onderzoek op grote schaal 
gebleken, dat naar eigen opgave in W-Duits-
land slechts 39 % van de mensen uit liefde 
trouwt, en in Frankrijk niet meer dan 20 %, 
dat feit, en evenzeer negen tienden van alle 
andere frustraties op seksueel terrein, komt 
helemaal niet omdat we „onszelf niet aanvaar-
den" of door een tekort aan „integratie". Noch 
heeft het iets te maken met verantwoordelijk-
heid 'of het oedipuscomplex. Nee lezer, het 
komt door twee doodsimpele oorzaken die de 
irrationalistische wijze van benaderen ons tot 
nu toe belet heeft te zien. 

Vraag groter dan aanbod 
In de eerste plaats is daar de omstandigheid 
dat de vraag naar — lichamelijk zowel als gees- 
telijk — uitgesproken aantrekkelijke individuen 
van beide seksen veel groter is dan het aanbod. 
Weliswaar is het begrip „aantrekkelijk" tot op 
zekere hoogte relatief, als gevolg van de ver- 
schillen die er bestaan in smaak. Gelukkig 
maar. Doch dit kan niet het feit verdoezelen 
dat — om nu maar een eenvoudig, gemakkelijk 
voorstelbaar geval te nemen —, de onbevredigde 
vraag naar typen als Brigitte Bardot enorm is. 
En niemand kan ons doen geloven dat een aan-
trekkelijk meisje op straat, dat u sterk opvalt, 
niet doorgaans óók vele anderen zal aantrek-
ken. Toch kan zij hoogstens één partner blij-
vend gelukkig maken. 

Een knap uiterlijk — en waarom zou het met 
de andere hoedanigheden die iemand seksueel 
aantrekkelijk 'kunnen maken ineens anders 
zijn — bestaat dus wel degelijk tot op grote 
hoogte onafhankelijk van persoonlijke smaak. 
Iedereen spreekt over „een knap meisje". 

Algemeen gesproken is het zo, dat een min-
derheid van elk geslacht door een groot aantal 
personen van het andere als partner wordt be-
geerd, en dat de meerderheid maar een matige 
aantrekkingskracht uitoefent. De uitgevers van 
bladen zoals in onze kiosken te zien zijn weten 
waarachtig wel wat voor foto's zij moeten af-
drukken. Het is zonder meer zelfbedrog, dan 
nog vol te houden, dat hier alles „betrekkelijk" 
zou zijn, of ook dat er geen enorme onbe-
vredigde vraag zou bestaan. En nogmaals, wat 
voor het uiterlijk geldt, geldt mutatis mutandis 
ook voor innerlijke eigenschappen. Zó alge-
meen zijn de geestelijke aantrekkelijkheden 
werkelijk ook niet aanwezig. 

Nee lezer, laten we er niet omheendraaien: 
mooie,•  welgevormde, lieve en intelligente men-
sen zijn dun gezaaid. En als we eerlijk en be-
wust zijn, en we hadden het voor het zoggen, 
dan zouden de meesten van ons zó'n partner 
wensen. Niet allemaal eenzelfde uiteraard. 
Maar — ik beperk me eenvoudigheidshalve weer 
tot het uiterlijk — in schoonheid is evenveel 
variatie mogelijk als in lelijkheid. 

Die 61 % resp. 80 %, die in Duitsland en 
Frankrijk niet uit liefde zijn getrouwd, 'hebben 
dat voor een heel groot gedeelte eenvoudig niet 
gedaan omdat ze het niet gekdnd hebben. Ze 
hebben geen huwelijkspartner kunnen krijgen, 
die  aan hun dromen beantwoordde, omdat die 
schaars zijn, of omdat ze zelf niet zo aantrek-
kelijk waren. Ze hebben zich toen zo goed en 
zo kwaad mogelijk geschikt in •het onvermijde-
lijke, en maakten ervan wat ze konden. Maar 
dat was geen liefde, blijkbaar ... 

_ Anders gezegd, op het gebied van de liefde 
blijven de „gaven der natuur" ten achter bij 
wat de mens (idealiter) behoeft. Precies zoals 
zij dat ook 'doen op het gebied van de voedsel.. 
voorziening, waar zelfs kunstmest, landbouw-
werktuigen en andere kunstmatige voorzienin-
gen na vele eeuwen nog niet toereikend bleken 
om de behoeften hier volledig te helpen dek-
ken. Zoals ook op nog zoveel andere terreinen, 
waar pas •een van cultuurstadium tot cultuur-
stadium verbeterd, door intelligent menselijk 

ingr
ijpen opgebouwd, stelsel van organisaties 

en  hulpmiddelen in staat bleek een menswaar- 

dig bestaan voor een meerderheid te verwezen-
lijken. 

Wat, na deze diagnose, m.i. de therapie moet 
zijn, zal in een volgend artikel worden nage-
gaan. In mijn boek „Vooruitgang, cultuur en 
maatschappij", in dit blad indertijd besproken 
door dr. V. W. D. Schenk, worden de hier aan 
de orde zijnde problemen uitvoerig behandeld. 

Nog in het jagersstadium 
Een tweede oorzaak van de seksuele schaarste, 
zoals we het tekort aan bereikbare optimale 
partners kunnen noemen, is het feit dat we, 
om in vergelijkende termen te spreken, op dit 
terrein nog in het jagersstadium verkeren. De 
eenvoudigste primitieven jaagden op voedsel of 
plukten het van de bomen, waar ze het vonden. 
Een organisatie zoals wij hebben: een doel-
bewust geschapen markt, waar vraag en aanbod 
op rationele wijze tot elkaar worden gebracht, 
kenden zij nog nauwelijks. Men aanvaardde 
wat men kon vinden, als geschenk van de 
goden. 

Wel, zo laten wij de keuze van een partner 
over aan de „toevallige ontmoeting". Op een 
caféterras of in de dansclub, bij een feest of op 
reis, bij vrienden of kennissen, leert men zijn 
toekomstige levenspartner kennen. Wie ,vlot 
en sportief" is, zoals het moderne-eufemisme 
voor oppervlakkig nog al eens luidt, gaat dat 
vaak gemakkelijk af. Naarmate je minder nauw 
kijkt is het óók eenvoudiger. Maar „velen blij-
ven eenzaam, niet omdat ze te laag, maar om-
dat ze te hoog van het huwelijk denken" (Flie-
gende Blátter). We weten het allemaal: in krin-
gen van de minderontwikkelden gaat het meest-
al erg gesmeerd, die zijn vaak getrouwd voor 
ze volwassen zijn. Maar juist bij de gevoeliger 
en ontvrikkelder individuen verstrijken er vaak 
veel jaren voor het zover is. En waarachtig niet 
alleen om financieel-economische redenen. In 
de V.S. trouwt 40 % van de „gestudeerde" 
vrouwen helemaal niet. 

Nee, naarmate onze behoeften intenser en 
gedifferentieerder zijn, hebben we meer be-
hoefte • aan een „markt", waar vraag en aanbod 
elkaar op opzettelijke, systematische wijze kun-
nen ontmoeten. Men laat het,  zoeken van een 
betrekking ook niet over aan toevallige ont-
moetingen van werkgevers en werknemers. Het 
grote bezwaar van de „methode" die we nu 
hebben is niet alleen zijn toevalligheid, maar 
ook — mede heersend omdat alles „onopzette-
lijk" moet blijven — de onserieuze sfeer waarin 
de seksen elkaar nu vaak ontmoeten, en waarbij 
het plezier en de „lol" (dat is het geluk van de 
onbenullige) niet zelden de toon aangeven. Men 
is bij zulke gelegenheden dan ook vaak niet 
zichzelf. Wat de omgangsvorm bij „fuiven", 
jeugdreizen enz. ook moge zijn, het is veelal 
niet het serieuze gesprek, de menselijke ont-
moeting. 

Ten aanzien van deze situatie hopen we de 
therapie eveneens in ons volgende artikel te 
bespreken. 

Rationele aanpak nodig 
Hierbij zal voorop moeten staan dat bewust 
streven plus intelligentie resulteert in planma-
tigheid, d.w.z. in een rationele aanpak. Deze 
evidente waarheid zal de kern moeten vormen 
van een algehele heroriëntatie van het denken 

Lezingen voor de radio 
27 jan. VARA 9.45 uur: J. de Tempe: „Vrije 

wil en menselijke verantwoordelijkheid" 
3 feb. VARA 9.45 uur: J. P. van Praag: „De 

humanist en het huwelijk". 
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" 

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 

Enigszins anders zouden we kunnen zeggen, 
dat in de plaats van de -, de -benaderings- 
wijze van de problemen zal moeten komen, 
een overgang die zich elders in onze technische 
moderne maatschappij al op grote schaal vol- 
trekt, waarbij een steeds verdere bewustwor- 
ding in een steeds rationeler wijze van denken 
en aanpak resulteert. (Men vergelijke daar- 
tegenover weer de situatie bij de primitieven.) 
Ook hierdoor weet ik dat ik geen roepende in 
de woestijn zal zijn. 

De nuchtere en zakelijke, naar het schijnt 
wel van de meeste idealen, maar stellig van 
holle frasen genoeg hebbende jongere generatie, 
heeft aan iets anders behoefte dan aan slagen 
in de lucht van het soort: ,,Het wezen der waar-
heid is de vrijheid, en het wezen der vrijheid is 
de waarheid" (Heidegger). Hij zal kiezen tussen 
het nihilisme en de chaos van de ,nouveau 
roman", én een concreet ideaal zoals de uit-
breiding van de welvaartsstaat tot op alle le-
vensgebieden, 66k dat van de erotiek. 

Dát is de problematiek van onze tijd: Het 
bankroet van de oude waarden liet een leegte 
achter. De' leegte en de uitzichtsloosheid van de 
werken van de meesten onzer jonge schrijvers,  
en ook de walging van Sartre. Het ,positieve,  
dat een waarachtig humanist daartegenover te 
stellen heeft, is zijn arbeid aan een toepassing 
van de idealen van de Verlichting, 66k OP de 
levensterreinen waar tot nu toe veelal de duis-
ternis heerste van het onbewuste en het onbe-
grepene. 

De bevrijding van met name het erotische 
uit de banden van de meest expliciete taboes 
en anonieme tyrannieën, uit datgene wat men 
vroeger ,de zedelijkheid" noemde, is maar een 
stap op 'die weg. De organisatie van een wel-
vaartsstaat, ook voor de niet-economische be- 
hoeften, zal de volgende zijn.  

C. W. Rietdijk 

inzake de seksuele problemen. Een reoriëntatie, 
die ook hier als centrale factoren ziet: mense-
lijke strevingen en de wegen om ze te bevredi-
gen, d.w.z. frustratie te voorkomen. Met andere 
woorden, ons denken zal ook op dit gebied 
zakelijk, ja economisch moeten worden. Stre-
vingen en frustratie van strevingen, vraag tin-
aanbod, efficiënte aanpak. Gereguleerd door 
een ethiek: optimale bevrediging en minimale 
frustratie óók voor de naaste. Uiteraard geldt 
dit alles evenzeer voor strevingen, die men wel 
met „hogere" aanduidt. (Hoewel het anderzijds 
niet duidelijk is, waarom zg. „lagere" compo-
nenten van de seksuele drang minder recht op 
vergemakkelijking van hun bevrediging zouden 
hebben dan de behoefte aan roken en snoep-
goed.) 

Deze wijze van denken zal t.z.t. stormen van 
protest oproepen. Want hij is niet alleen ge-
richt tegen de 'oude moraal en zijn vermom-
mingen („aanpassing", „integratie"), maar niet 
minder tegen de zg. existentialistische benade-
ringswijze van de mens en zijn problematiek, 
die in onze tijd de voornaamste tegenhanger 
van de rationele is. 
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Rekenschap stuit negende jaargang af 
	

Aede voor/ gevijetensvfilheid 

Het laatste nummer van de negende jaargang 
van Rekenschap opent met een voor de druk 
gereedgemaakte redevoering over De mens in 
het oosterse denken, door Dr.- Kwee Swan Liat 
voor de Zomerschool 1962 uitgesproken. De 
grondige en veelzijdige kennis van het uitge- 
breide onderwerp is verbluffend groot. 

is in de mode. Talloze mensen, die van zijn 
eigenlijke vak, de paleontologie, geen of nauwe- 
lijks verstand hebben, verdiepen zich, met Teil- 
hard de Ch. als gids, in het verschijnsel mens. 
Een groot aantal populaire en semi-populaire 
inleidingen en pocket edities van zijn studies 
maken, dat een beschaafde leek moet kunnen 
meepraten over Teilhard de Chardin. Het is 
als de belangstelling voor In de schaduwen van 
morgen van Huizinga of De Revolutie der een- 

sa onkritische semi-intellectuelen of volwaar- 
zamen van Bouman; een indrukwekkende mas- 

dige intellectuelen op andere gebieden knikken 
ja en amen bij de lectuur. 

De geleerde pater Jezuïet Teilhard de Chardin 

artikelen heeft opgenomen, één oorspronkelijk 
van I. W. M. van Spaandonk, getiteld „Teil- 
hard de Chardin. Drempeloverschrijdingen tus- 
sen weten en denken" en één vertaald uit de 
Neue Ziircher Zeitung van Heinrich Kroeger, 

liet is opvallend dat beide schrijvers, onafhan- 
Teilhard de Chardin en de natuurwetenschap. 

kelijk van elkaar, tot dezelfde conclusies 
komen. Hoe groot de Chardin is als paleonto- 
loog — en dat ontkend niemand — •hoe groots 
en edel zijn beschouwingen zijn over de mens 
en zijn toekomst, beide auteurs tonen aan dat 
waar de geleerde pater zich niet meer bij zijn 
leest houdt het speculatieve element zo groot 
wordt dat van wetenschap niet meer gesproken 
mag worden. Van Spaandonk eindigt zijn kri- 
tische beschouwing met de volgende passage: 

Het is verheugend, dat Rekenschap 

twee „Het is misschien juist deze grensoverschrijding, 
die Teilhard de grote populariteit heeft bezorgd, 
omdat de mens zo graag vlucht naar de zeker-
heid ook al is het maar een schijnzekerheid, 
want niets is moeilijker en vernederender voor 
de mens dan zich bewust te worden van de 
grenzen, die aan zijn kennen zijn gesteld". 
De beide artikelen zijn een nuttig en nodig 
tegenwicht tegen de klakkeloze verheerlijking 
van een groot en interessant man, die, buiten 
zijn vak tredend, tot gigantische wensconstruc-
ties kwam. 

hun polemiek over de waarheid en over de 
geestesgesteldheid waarin gelovigen en huma-
nisten het gesprek moeten voeren. Interessant 
is een artikel van prof. Lucile W. Green, •hoog-
leraar in de wijsbegeerte en de humaniora in 
Oakland City over Natuur- en geestesweten-
schappen. Twee loten van één stam. Het stuk 
werd vertaald uit The Humanist. 

een wederzijdse doordringing van z.g. a- en b-
wetenschappen de kloof tussen beide kleiner te 
maken. P. Krug schreef een informatief artikel 
over de grote Tsjechoslowaak& president Tho-
mas Masaryk, die 25 jaar geleden stierf. Al 
met al een afwisselend en interessant nummer 
van Rekenschap. 

merking maken over de redactie van de per-
sonalia en ook dit keer wil ik de bespreking 
hiermee besluiten. 

Libbe van der Wal en H. Bonger besluiten 

gedeeld? Waarom wordt er zo nonchalant om-
gesprongen met de titels der auteurs?' Of deze 
niet vermelden of wel maar niet bij sommigen 
wel en bij anderen niet. Het is een kleinigheid 
maar ook kleine fouten ontsieren. 

Het artikel behelst een programma om door 

Al ettelijke malen moest ik een kritische op-

Waarom niet over deze auteurs iets mede-

B. 

Vrede en recht 
	

den de grondregels: verdragen moeten geëer- 
biedigd worden, anderen mogen niet aangeval-
len worden, bemoeienis met interne zaken van 
de ander zijn niet geoorloofd. Dit betekent niet, 
dat men zich ook steeds daaraan houdt, •maar 
men erkent de norm in beginsel. En daarom 
dienen wij — aldus Roethof — aan deze grond-
slagen van het volkenrecht vast te houden. 
Want zij zijn de basis voor rechtszekerheid en 
vrede. Roethof laat niet na duidelijk te maken, 
dat de rechtsnormen daarbij een reële functie 
vervullen. 

J. v. •P. 
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Dr. H.1. Roethof, De norm in, het volkenrecht. 
's-Gravenhage 1962. 179 p. 

Roethof heeft naar mijn lekenoordeel een goed 
en leerzaam boek geschreven; in zekere zin ook 
een humanistisch boek. Want hij toont aan dat 
rechtsnormen in de internationale samenleving 
een algemeen menselijk karakter dragen, niet 
naar willekeur kunnen worden gewijzigd, en 
daardoor een niet te onderschatten functie ver-
vullen. Het niet willekeurige betekent hier, 
evenmin als in het individuele leven, dat (rechts)-
normen „eeuwig" of „kant-en-klaar gegeven" 
zouden zijn. Dat is een misverstand, dat scep-
tici in hun bestrijding van deze gedachte, altijd 
weer oproepen. Het woord betekent precies wat 
het zegt: namelijk dat deze normen in het ge-
heel der verhoudingen geldingskracht hebben 
gekregen als uitdrukking van menswaardig sa-
menleven. Men kan ze wel steeds opnieuw 
toetsen aan deze menswaardigheid, en dat kan 
op den duur leiden tot verandering, maar dat is 
nu juist het tegendeel van willekeur, want op de 
achtergrond staat de niet-willekeurige idee van 
de menselijkheid. 

Maar wat een menswaardige samenleving is 
kan uiteraard toch verschillend beoordeeld wor-
den. Zullen uit de verschillende opvattingen 
daaromtrent niet ook verschillende gedachten 
ten aanzien van het volkenrecht voortvloeien? 
Het is de verdienste van Roethof, dat hij die 
vraag niet theoretisch benaderd heeft, maar 
feitelijk onderzocht. Wat denkt men in feite, zo . 	. 

Onopgelost vraagstuk 
De vraag van de rechtvaardigheid is daarmee 

nog niet opgelost. Interventie zou rechtvaardig 
kunnen zijn (Zuid-Afrika), agressie begrijpelijk 
(Goa). Maar ze zijn onrechtmatig. Huiselijk ge-
zegd: erkenning daarvan zou de hele interna-
tionale samenleving op stelten zetten. Maar we 
hebben geen middelen om langs rechtmatige 
weg onrechtvaardigheden op te ruimen, zonder 
grotere onrechtvaardigheid te laten ontstaan. 
Ook dit punt wordt door Roethof behandeld. 
Zijn kritiek op de Chileen Alvarez en de Neder-
lander Ming is gegrond. Maar het probleem 
oplossen doet hij niet. Dat kan men ook niet 
verwachten. Het is het onopgeloste vraagstuk op 
dit terrein. Hoe kunnen rechtmatig rechtvaar-
dige veranderingen tot stand gebracht worden? 
Daarvoor is een internationaal gezag nodig, dat 
tevens over zekere machtsmiddelen beschikt. 
Maar daarvoor is ook nodig een internationale 
meningsvorm omtrent rechtvaardigheid. En dat 
hangt weer nauw samen met de eisen die men 
aan een rechtvaardige, goed-geordende samen- 

heeft hij zich afgevraagd, in de Sowjet-kring, leving moet stellen. Op dit punt zal het probleem 
in de Islamitische wereld, in India en in Ame- verder tot een oplossing gebracht moeten wor- 
rika over het volkenrecht. Deze analyse leidt den. Het boek van Roethof vormt daartoe een 
hem, tot de conclusie dat daaromtrent in grote waardevol uitgangspunt. 
lijnen overeenstemming bestaat. Allen aanvaar- 

De internationale beweging „Amnesty" werd op 
28 mei 1961 opgericht door de Londense advo- 
caat Peter Benenson. 

„Amnesty" tracht in de eerste plaats de 
bevrijding te bewerkstelligen van mannen en 
vrouwen die, -uit hoofde van hun godsdienstige 
of politieke overtuiging, gevangen worden ge-
houden, hetzij zonder enige vorm van proces, 
hetzij na veroordeling op een wijze die ons 
rechtsgevoel volstrekt niet bevredigt, en altijd 
in flagrante tegenspraak tot de artikelen 18 en 
19 van de Universele Verklaring van de Rechten 
van de Mens. Bovendien tracht „Amnesty" hulp 
te verlenen aan onverzorgd achtergebleven ge-
zinnen van deze gevangenen, waarbij zoveel 
mogelijk bestaande organisaties, zoals het Rode 
Kruis, worden ingeschakeld. 

„Amnesty" werkt volgens een systeem waar- 
bij telkens Groepen voor Drie — z.g. „Threes" 
— werken voor steeds drie gevangenen tegelijk 
en wel één in een communistisch land, één in 
een westers land en één in een van de Afro-
Aziatische landen. 

„Amnesty", met een eigen internationaal do-
ciimentatiecentrum zendt voortdurend „gezan-
ten" uit om bepaalde gevallen in verschillende 
landen te onderzoeken. Elke „gezant" wordt 
uitgezocht zowel uit hoofde van zijn bekwaam-
heid en ervaring als met betrekking tot zijn na- 

, tionaliteit en godsdienstige of politieke over-
tuiging, opdat hij aanvaardbaar zij in het land 
waar het onderzoek wordt ingesteld. Natuur-
lijk heeft niet elk van deze missies onmiddellijk 
succes, maar in merkwaardig veel gevallen is 
de vrijlating van meerdere gevangenen kort 
daarna gevolgd. 

Ook in die landen waar men het met de 
democratie, met de rechten van de mens en 
zelfs met de eigen wettelijk gegarandeerde vrij-
heden niet zo nauw neemt, blijkt men wél uiter-
mate gevoelig voor de publieke opinie in andere 
landen. En „Amnesty" beïnvloedt die publieke 
opinie voortdurend door van de onderzochte 
gevallen gegevens te verstrekken aan pers, ra- 
dio en televisie. 

Uit dit alles blijkt reeds dat de internationale 
opbouw van „Amnesty" noodzakelijk is. Afde-
lingen zijn reeds opgericht in België, Frankrijk, 
Ierland, de Verenigde Staten, West-Duitsland en 
Zwitserland. 

In Nederland heeft een werkcomité zich ge-
zet aan de oprichting van de Nederlandse Stich-
ting voor Gewetensvrijheid die aan deze inter-
nationale beweging zal gaan deelnemen. Even-
als „Amnesty" wil zij een buiten alle godsdien-
stige en politieke groeperingen staande organi-
satie vormen met het doel samen te werken met 
personen en groepen in verschillende landen ter 
bevordering van de vrijheid en waardigheid van 
de menselijke geest. Het •voorlopig secretariaat 
is gevestigd te Amsterdam, Prinsengracht 242 II. 

Literatuur over het lot van 
de politieke gevangenen 

In aansluiting op het artikel over „Amnesty" 
laten wij hier een kort lijstje volgen van en-
kele recente boeken rond de problematiek van de 
politieke gevangenen, die de aandacht trokken: 

Achilles Mussche, Gedenksteen voor Rosa 
(Over Rosa Luxemburg), Rotterdam, 1961. 

Rosa Luxemburg, Brieven, Amsterdam, 1958. 
George Paloczi-Horvath, De schrijver en de 

kommissaris, Rotterdam, 1962. 
Helmuth Gollwitzer, Und fiihren wohin du 

nicht wilist; Bericht einer Gefangenschaft, Mijn-chen, 1953. 
Antwoord aan het kwaad, Getuigenissen, 1939 

-1945, samengesteld door prof. dr. J. Presser, 
Amsterdam, 1961. 

H. Keilson, In de ban van de tegenstander, 
Lochem, 1960. 
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Het laatste nummer van de negende jaargang , 
van Rekenschap opent met een voor de druk 
gereedgemaakte redevoering over De mens in 
het oosterse denken, door Dr: Kwee Swan Liat 
voor de Zomerschool 1962 uitgesproken. De 
grondige en veelzijdige kennis van het uitge-
breide onderwerp is verbluffend groot. 

De geleerde pater Jezuïet Teilhard de Chardin 
is in de mode. Talloze mensen, die van zijn 
eigenlijke vak, de paleontologie, geen of nauwe-
lijksverstandhebben, verdiepen zich, met Teil-
hard de Ch. als gids, in het verschijnsel mens. 
Een groot aantal populaire -en semi-populaire 
inleidingen en pocket edities van zijn studies 
maken, dat een beschaafde leek moet kunnen 
meepraten over Teilhard de Chardin. Het is 
als de belangstelling voor In de schaduwen van 
morgen van Huizinga of De Revolutie der een-
zamen van Bouman; een indrukwekkende mas-
sa onkritische semi-intellectuelen of volwaar-
dige intellectuelen op andere gebieden knikken 
ja en amen bij de lectuur. 

Het is verheugend, dat Rekenschap twee 
artikelen heeft opgenomen, één oorspronkelijk 
van J. W. M. van Spaandonk, getiteld „Teil- 
hard de Chardin. Drempeloverschrijdingen tus- 
sen weten en denken" en één vertaald uit de 
Neue Ziircher Zeitung van Heinrich Kroeger, 
Teilhard de Chardin en de natuurwetenschap. 
Het is opvallend dat beide schrijvers, onafhan-
kelijk van elkaar, tot dezelfde conclusies 
komen. Hoe groot de Chardin is als paleonto-
loog — en dat ontkend niemand — •hoe groots 
en edel zijn beschouwingen zijn over de mens 
en zijn toekomst, beide auteurs tonen aan dat 
waar de geleerde pater zich niet meer bij zijn 
leest houdt het speculatieve element zo groot 
wordt dat van wetenschap niet meer gesproken 
mag worden. Van Spaandonk eindigt zijn kri-
tische beschouwing met de volgende passage: 

Actie voor gewetensvrijheid 
De internationale beweging „Amnesty" werd op 
28 mei 1961 opgericht door de Londense advo-
caat Peter Benenson. 

„Amnesty" tracht in de eerste plaats de 
bevrijding te bewerkstelligen van mannen en 
vrouwen die, uit hoofde van hun godsdienstige 
of politieke overtuiging, gevangen worden ge- 
houden, hetzij zonder enige vorm van proces, 
hetzij na veroordeling op een wijze die ons 
rechtsgevoel volstrekt niet bevredigt, en altijd 
in flagrante tegenspraak tot de artikelen 18 en 

lies kwam. 	
19 van de Universele Verklaring van de Rechten 

Libbe van der Wal en H. Bonger besluiten van de Mens. Bovendien tracht „Amnesty" hulp 
hun polemiek over de waarheid en over de te verlenen aan onverzorgd achtergebleven ge-
geestesgesteldheid waarin gelovigen en huma- zinnen van deze gevangenen, waarbij zoveel 
nisten het gesprek moeten voeren. Interessant mogelijk bestaande organisaties, zoals het Rode 
is een artikel van prof. Lucile W. Green, hoog- Kruis, worden ingeschakeld. 
leraar in de wijsbegeerte en de humaniora in 	„Amnesty" werkt volgens een systeem waar-

Oakland City over Natuur- en geestesweten- bij telkens Groepen voor Drie — z.g. „Threes" 
schappen. Twee loten van één stam. Het stuk — werken voor steeds drie gevangenen tegelijk 
werd vertaald uit The Humanist. 	 en wel één in een communistisch land, één in 

Het artikel behelst een programma om door een westers land en één in een van de Afro- 
een wederzijdse doordringing van z.g. a- en b- Aziatische landen. 
wetenschappen de kloof tussen beide kleiner te 	„Amnesty", met een eigen internationaal do-
maken. P. Krug schreef een informatief artikel cumentatiecentrum zendt voortdurend „gez,an-
over de grote Tsjechoslowaak& president Tho- ten" uit om bepaalde gevallen in verschillende 
mas Masaryk, die 25 jaar geleden stierf. Al landen te onderzoeken. Elke „gezant" wordt 
met al een afwisselend en interessant nummer uitgezocht zowel uit hoofde van zijn bekwaam- 
van Rekenschap. 	 heid en ervaring als met betrekking tot zijn na- 

Al ettelijke malen moest ik een kritische op- tionaliteit en godsdienstige of politieke over-
merking maken over de redactie van de per- tuiging, opdat hij aanvaardbaar zij in het land 
sonalia en ook dit keer wil ik de bespreking waar het onderzoek wordt ingesteld. Natuur- 
hiermee besluiten. 	 lijk heeft niet elk van deze missies onmiddellijk 

Waarom niet over deze auteurs iets mede- succes, maar in merkwaardig veel gevallen is 
gedeeld? Waarom wordt er zo nonchalant om- de vrijlating van meerdere gevangenen kort 
gesprongen met de titels der auteurs?' Of deze daarna gevolgd. 
niet vermelden of wel maar niet bij sommigen 	Ook in die landen waar •men 'het met de 
wel en bij anderen niet. Het is een kleinigheid democratie, met de rechten van de mens en 
maar ook kleine fouten ontsieren. 	 zelfs met de eigen wettelijk gegarandeerde vrij- 

B. 	heden niet zo nauw neemt, blijkt men wél uiter- 
mate gevoelig voor de publieke opinie in andere 
landen. En „Amnesty" beïnvloedt die publieke 
opinie voortdurend door van de onderzochte 
gevallen gegevens te verstrekken aan pers, ra-
dio en televisie. 

Uit dit alles blijkt reeds dat de internationale 
opbouw van „Amnesty" noodzakelijk is. Afde-
lingen zijn reeds opgericht in België, Frankrijk, 
Ierland, de Verenigde Staten, West-Duitsland en 
Zwitserland. 

In Nederland heeft een werkcomité zich ge-
zet aan de oprichting van de Nederlandse Stich-
ting voor Gewetensvrijheid die aan deze inter-
nationale beweging zal gaan deelnemen. Even-
als „Amnesty" wil zij een buiten alle godsdien-
stige en politieke groeperingen staande organi-
satie vormen met het doel samen te werken met 
personen en groepen in verschillende landen ter 
bevordering van de vrijheid en waardigheid van 
de menselijke geest. Het voorlopig secretariaat 
is gevestigd te Amsterdam, Prinsengracht 242 II. 

Vrede en recht 

ReCzenschap sluit negende jaargang af 
,Het is misschien juist deze grensoverschrijding, 
die Teilhard de grote populariteit heeft bezorgd, 
omdat de mens zo graag vlucht naar de zeker-
heid ook al is het maar een schijnzekerheid, 
want niets is moeilijker en vernederender voor 
de mens dan zich bewust te worden van de 
grenzen, die aan zijn kennen zijn gesteld". 
De beide artikelen zijn een nuttig en nodig 
tegenwicht tegen de klakkeloze verheerlijking 
van een groot en interessant man, die, buiten 
zijn vak tredend, tot gigantische wensconstruc- 

Dr. H. I. Roethof, De norm in,het volkenrecht. 
's-Gravenhage 1962. 179 p. 

Roethof heeft naar mijn lekenoordeel een goed 
en leerzaam boek geschreven; in zekere zin ook 
een humanistisch boek. Want hij toont aan dat 
rechtsnormen in de internationale samenleving 
een algemeen menselijk karakter dragen, niet 
naar willekeur kunnen worden gewijzigd, en 
daardoor een niet te onderschatten functie ver-
vullen. Het niet willekeurige betekent hier, 
evenmin als in het individuele leven, dat (rechts)- 
normen „eeuwig" of „kant-en-klaar gegeven" 
zouden zijn. Dat is een misverstand, dat scep- 
tici in hun bestrijding van deze gedachte, altijd 
weer oproepen. Het woord betekent precies wat 
het zegt: namelijk dat deze normen in het ge- 
heel der verhoudingen geldingskracht hebben 
gekregen als uitdrukking van menswaardig sa- 
menleven. Men kan ze wel steeds opnieuw 
toetsen aan deze menswaardigheid, en dat kan 
op den duur leiden tot verandering, maar dat is 
nu juist het -tegendeel van willekeur, want op de 
achtergrond staat de niet-willekeurige idee van 
de menselijkheid. 

Maar wat een menswaardige samenleving is 
kan uiteraard toch verschillend beoordeeld wor- 
den. Zullen uit de •verschillende opvattingen 
daaromtrent niet ook verschillende gedachten 
ten aanzien van het volkenrecht voortvloeien? 
Het is de verdienste van Roethof, dat hij die 
vraag niet theoretisch benaderd heeft, maar 
feitelijk onderzocht. Wat denkt men in feite, zo 
heeft hij zich afgevraagd, in de Sowjet-kring, 
in de Islamitische wereld, in India en in Ame-
rika over het volkenrecht. Deze analyse leidt 
hem tot de conclusie dat daaromtrent in grote 
lijnen overeenstemming bestaat. Allen aanvaar- 

den de grondregels: verdragen moeten geëer-
biedigd worden, anderen mogen niet aangeval-
len worden, bemoeienis met interne zaken van 
de ander zijn niet geoorloofd. Dit betekent niet, 
dat men zich ook steeds daaraan houdt, •maar 
men erkent de norm in beginsel. En daarom 
dienen wij — aldus Roethof — aan deze grond-
slagen van het volkenrecht vast te houden. 
Want zij zijn de basis voor rechtszekerheid en 
vrede. Roethof laat niet na duidelijk te maken, 
dat de rechtsnormen daarbij een reële functie 
vervullen. 

Onopgelost vraagstuk 
De vraag van de rechtvaardigheid is daarmee 

nog niet opgelost. Interventie zou rechtvaardig 
kunnen zijn (Zuid-Afrika), agressie begrijpelijk 
(Goa). Maar ze zijn onrechtmatig. Huiselijk ge-
zegd: erkenning daarvan zou de hele interna-
tionale samenleving op stelten zetten. Maar we 
hebben geen middelen om langs rechtmatige 
weg onrechtvaardigheden op te ruimen, zonder 
grotere onrechtvaardigheid te laten ontstaan. 
Ook dit punt wordt door Roethof behandeld. 
Zijn kritiek op de Chileen Alvarez en de Neder-
lander Rilling is gegrond. Maar het probleem 
oplossen doet hij niet. Dat kan men ook niet 
verwachten. Het is het onopgeloste vraagstuk op 
dit terrein. Hoe kunnen rechtmatig rechtvaar-
dige veranderingen tot stand gebracht worden? 
Daarvoor is een internationaal gezag nodig, dat 
tevens over zekere machtsmiddelen beschikt. 
Maar daarvoor is ook nodig een internationale 
meningsvorm omtrent rechtvaardigheid. En dat 
hangt weer nauw samen met de eisen die men 
aan een rechtvaardige, goed-geordende samen-
leving moet stellen. Op dit punt zal het probleem 
verder tot een oplossing gebracht moeten wor-
den. Het boek van Roethof vormt daartoe een 
waardevol uitgangspunt. 

J. v.  •P. 

Literatuur over het lot van 
de politieke gevangenen 

In aansluiting op het artikel over „Amnesty" 
laten wij hier een kort lijstje volgen van en-
kele recente boeken rond de problematiek van de 
politieke gevangenen, die de aandacht trokken: 

Achilles Mussche, Gedenksteen voor Rosa 
(Over Rosa Luxemburg), Rotterdam, 1961. 

Rosa Luxemburg, Brieven, Amsterdam, 1958. 
George Paloczi-Horvath, De schrijver en de 

kommissaris, Rotterdam, 1962. 
Helmuth Gollwitzer, Und fiihren wohin du 

nicht willst; Bericht einer Gefangenschaft, Miln-chen, 1953. 
Antwoord aan het kwaad, Getuigenissen, 1939 

-1945, samengesteld door prof. dr. J. Presser, 
Amsterdam, 1961. 

H. Keilson, In de ban van de tegenstander, 
Lochem, 1960. 
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Kroniek van het internationaal gebeuren 
Een hervatting van het ontwapeningsoverleg in 
Genève is voorlopig uitgesteld. Hoewel dit mis-
schien vreemd klinkt, een toch alleszins optimis-
tische gang van zaken. Want waarom werd een 
verder uitstel door de grote mogendhdden ver-
langd? Om voorbereidende werkzaamheden bin-
nen de afzonderlijke regeringen de tijd te geven 
hun beslag te krijgen. Met andere woorden, men 
is bezig nieuwe mogelijkheden te onderzoeken, 
bezig iets uit te dokteren dat bij de tegenpartij 
meer oor zal vinden dan vroeger gedane voor-
stellen. En daarmee zijn we op lang niet de 
slechtste weg geraakt. In het verleden is maar 
al te vaak halsstarrig aan een eenmaal ingeno-
men positie vastgehouden, zonder enige be-
reidheid een stap in elkaars richting te doen, of 
zelfs maar opzij op een andere weg. 

Na afloop van de Cubaanse crisis leek het mo-
gelijk om tot een geheel andere aanpak van de 
internationale situatie te komen. Maar al vaker 
in de geschiedenis hebben we een dergelijke mo-
gelijkheid aanwezig gedacht. En tot nu toe zijn 
we bijna altijd bedrogen uitgekomen. Het is 
daarom dubbel verheugend, dat er ditmaal wer-
kelijk iets uit de bus schijnt te gaan komen. Na-
tuurlijk mogen we nog geen hoera roepen voor 
het zover is. Maar het feit dat men nu althans 
beslagen ten ijs wil komen en liever de zaak 
uitstelt dan dat men niet de meest kanshebbende 
voorstellen naar voren kan brengen, doet de 
moed niet verliezen. 

Een goed begin 
Voor president Kennedy is het jaar goed inge-
zet. Het nieuw gekozen Huis van Afgevaardig-
den heeft een uitbreiding van een commissie 
van orde — het Rules Committee — van 12 tot 
15 leden tot een permanente zaak gemaakt. Dat 
betekent dat een meerderheid in deze belang-
rijke commissie, die in Amerika wel eens het 
Derde Huis wordt genoemd, voorstander is van 
het progressieve programma van de president. 
Aanvankelijk, toen de commissie nog uit twaalf 
leden bestond, wogen voor- en tegenstanders 
(bestaande uit Republikeinen zowel als conser-
vatieve zuidelijke Democraten) gelijkelijk tegen 
elkaar op. Daardoor strandden er nogal wat re-
geringsvoorstellen bij deze commissie, Om de 
besluitvaardigheid te verhogen werd tenslotte 
besloten tot een tijdelijke uitbreiding, waarbij • 
één van beide partijen de overhand moest krij-
gen. Die uitbreiding die toen uitviel ten gunste 
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van Kennedy, is dan nu permanent geworden, 
waardoor regeringsvoorstellen in de richting 
van een progressievere wetgeving meer kans van 
slagen krijgen. Een ander lichtpunt voor de pre-
sident bij deze overwinning is, dat ook in het 
nieuwe Huis van Afgevaardigden een meerder-
heid de politiek van de president steunt. Mis-
schien dat het Kennedy nu in de tweede helft 
van zijn ambsperiode toch nog zal lukken zijn 
wetten voor algemene sociale verbeteringen er 
door te krijgen. 

Verwisselde rollen 

Met veel belangstelling hebben we de afgelopen 
weken mevrouw Bandaranaika, de Ceylonese 
premier, gevolgd op haar reis langs Peking en 
New Delhi. Als woordvoerster van zes Afri-
kaanse en Aziatische landen heeft zij gepro-
beerd bij de regeringen van China en India ge-
hoor te vinden voor bemiddelingsvoorstellen 
inzake het grensgeschil tussen de twee reuzen 
van, het Aziatische vasteland. Over de precieze 
inhoud van deze voorstellen, waarover de zes 
landen in december een aantal dagen in Colom-
bo hebben geconfereerd, is ons weinig bekend 
geworden. Maar wel wetèn we, dat het hoofd-
doel er van toch is India en China samen aan 
'de onderhandelingstafel te krijgen. Of, om het 
anders te zeggen, om Nehroe en Tsjoe-en-Lai er 
toe te bewegen hun problemen op een zo men-
selijk mogelijke manier op te lossen, door ze 
met elkaar uit te praten. Als humanisten moeten 
we om twee redenen hopen op een klinkend 
succes voor mevrouw Bandaranaika en de hare. 
Ten eerste zullen dan niet langer nodeloos men-
senlevens verloren hoeven te gaan. Maar daar-
naast zal een dergelijk succes voor de mense-
lijke rede een lichtend voorbeeld kunnen zijn in 
de innerlijk sterk verdeelde wereld van vandaag. 
Een merkwaardige speling van het lot heeft juist 
een Ceylonese premier uitgezocht om Nehroe 
er van te overtuigen, dat óók in de Chinese 
premier een redelijk mens schuilt. Terwijl de-
zelfde Nehroe nog maar zeven jaar terug zich 
in Bandung kwaad maakte op de toenmalige 
Ceylonese premier, Sir John Kottalawala, om-
dat hij Tsjoe-en-Lai een wolf in schaapskleding 
had genoemd. Maar het kan merkwaardig lo-
pen in de geschiedenis. 

Verbreking van isolement 

Tussen de vele bezoeken van-regeringsleiders 
aan andere landen in de laatste tijd is er één, 
hoewel niet van het eerste plan, die toch enigs-
zins opmerkelijk genoemd mag worden. Het is 
het bezoek van de Surinaamse premier, de heer 
Emanuels, aan Israël. Daarom zo opmerkelijk, 
omdat het in Tel Aviv geen komen en gaan 
is van regeringsleiders, en zeker niet van pre-
miers van jonge staten. Daarbij heeft de heer 
Emanuels het niet bij een beleefdheidsbezoek 
gelaten. Maar heeft hij Israël gevraagd om tech-
nische bijstand bij de ontwikkeling van Surina-
me. Ben Goerion zal deze mogelijkheid om het 
isolement waarin zijn land nog steeds verkeert 
te doorbreken wel met beide handen hebben 
aangegrepen. Hij heeft tenminste de Surinaam-
se premier geantwoord dat Israël graag nauwe 
banden wil aanknopen met zijn land in het verre 
Zuid-Amerika. En daarmee zijn we meteen op 
een ander punt van belang gekomen. In dat 
verre Zuid-Amerika namelijk is nog een groot 
terrein, waar een beetje goodwill voor Israël 
geen kwaad zou kunnen. Nog maar kort gele-
den werd op een Joods wereldcongres in Londen 
aangetoond, dat het anti-semitisme in Zuid-
Amerika meer levend is dan waar ook ter we-
reld, afgezien van de Arabische landen. In een 
dergelijke situatie kan een bevriend land men-
selijk gesproken veel goeds doen. En vanuit dit 
standpunt kan het Surinaamse bezoek nog 
zeer belangrijk blijken. 

Ook in het geval van een ander isolement is 
kort geleden een poging tot doorbreking onder-
nomen. Zwitserland is toegetreden tot de Raad 
van Europa, en daarmee voor het eerst tot een 
internationaal lichaam, dat zich niet uitsluitend 
op een bepaald economisch, cultureel of sociaal 
terrein beweegt. Tot nu toe had men in Zwitser-
land de traditionele neutraliteitspolitiek van het 
land onverenigbaar geacht met het lidmaatschap 
van een algemeen internationaal orgaan. Zo is 
Zwitserland ook het enige land ter wereld dat 
geen lid is van de Verenigde Naties, terwijl 
daarvoor geen internationale politieke bezwaren 
voor aanwezig zijn. Een toekomstig UNO-lid-
maatschap is nu echter binnen de grenzen van 
het mogelijke gekomen, door een nieuwe inter-
pretatie voor het begrip neutraliteit in Zwitser-
land. Is dit alles op zichzelf al een verheugende 
ontwikkeling, niet minder verheugend is de 
geestelijke verruiming die er het nevenverschijn-
sel van is. Om tot de Raad van Europa te kun-
nen worden toegelaten, heeft Zwitserland zich 
in beginsel akkoord verklaard met drie ingrij-
pende grondwetswijzigingen. Ten eerste zal nu 
ook aan vrouwen op federaal niveau kiesrecht 
moeten warden verleend. Daarnaast zullen de 
beperkingen op de openbare werkzaamheden 
van Jezuïeten moeten worden afgeschaft, terwijl 
het tenslotte in enkele kantons in de toekomst 
verboden zal zijn bepaalde a-sociale overtreders 
der wet zonder berechting vast te houden, 

Goede keus 
Tenslotte nog een enkel woord over Katanga. 
In een brief aan een Belgisch dagblad schreef 
Albert Schweitzer veertien dagen terug dat Ka-
tanga en Kongo twee afzonderlijke staten zijn. 
Hij betwistte de centrale regering in Leopold-
stad het recht op te treden tegen Katanga, om-
dat dit gebied niet aan verplichtingen wil vol-
doen die het door de regering van Adoula zijn 
opgelegd. Dr. Schweitzer betoogt dat Katanga al-
leen maar deel uitmaakte van het koloniale 
gebied Kongo. Op de dag van de onafhankelijk-
heid voor deze kolonie had Katanga het recht 
zijn eigen weg te gaan, omdat het niet langer 
gebonden is aan een juridische orde, die gold 
voor de kolonie. Hij ontkent dat Katanga enige 
verplichting heeft tegenover de rest van Kongo, 
van welke aard ook. 

Misschien mag de heer Schweitzer juridisch 
gelijk hebben. Toch is onze sympathie aan de 
zijde van de UNO doordat zij is overgegaan 
tot actie, toen goedschiks niet kon worden be-
reikt, dat Katanga zijn morele plichten nakWam 
aan het gehele Kongolese volk. Het komt ons 
namelijk als uitermate onbarmhartig voor wan-
neer enkelen in Katanga in rijkdom kunnen le-
ven, terwijl bij het Kongolese volk in zijn geheel 
grote armoede bestaat en veel gebrek heerst. 

R. B. 

Reacties uit Senaat 
Bepaalde verschijnselen in de laatste tijd wij-
zen op een vermindering van de afweer tegen 
fascistische en nationaal-socialistische tenden-
sen, zo zeggen vele leden uit de Eerste Kamer 
in het voorlopig verslag op de begroting van 
justitie voor 1963. 

Zij vestigen daarbij de aandacht op wat is ge-
beurd in de groentijd van het Amsterdamse stu-
dentencorps. Deze gebeurtenissen achtenszij een 
bewijs ervoor dat het huidige opgroeiende ge-
slacht onvoldoende kennis draagt van het leed, 
dat Joodse landgenoten in de laatste wereld-
oorlog is aangedaan. 

Vele leden vragen of er een strafrechtelijk 
onderzoek en eventueel een vervolging is inge-
steld tegen studenten die zich in de groentijd 
hebben misdragen. 

(N.R.C. 10 jan. 1963) 
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Kroniek van het internationaal gebeuren 
Een hervatting van het ontwapeningsoverleg in 
Genève is voorlopig uitgesteld. Hoewel dit mis-
schien vreemd klinkt, een toch alleszins optimis-
tische gang van zaken. Want waarom werd een 
verder uitstel door de grote mogendhéden ver-
langd? Om voorbereidende werkzaamheden bin-
nen de afzonderlijke regeringen de tijd te geven 
hun beslag te krijgen. Met andere woorden, men 
is bezig nieuwe mogelijkheden te onderzoeken, 
bezig iets uit te dokteren dat bij de tegenpartij 
meer oor zal vinden dan vroeger gedane voor-
stellen. En daarmee zijn we op lang niet de 
slechtste weg geraakt. In het verleden is maar 
al te vaak halsstarrig aan een eenmaal ingeno-
men positie vastgehouden, zonder enige be-
reidheid een stap in elkaars richting te doen, of 
zelfs maar opzij op een andere weg. 

Na afloop van de Cubaanse crisis leek het mo-
gelijk om tot een geheel andere aanpak van de 
internationale situatie te komen. Maar al vaker 
in de geschiedenis hebben we een dergelijke mo-
gelijkheid aanwezig gedacht. En tot nu toe zijn 
we bijna altijd bedrogen uitgekomen. Het is 
daarom dubbel verheugend, dat er ditmaal wer-
kelijk iets uit de bus schijnt te gaan komen. Na-
tuurlijk mogen we nog geen hoera roepen voor 
het zover is. Maar het feit dat men nu althans 
beslagen ten ijs wil komen en liever de zaak 
uitstelt dan dat men niet de meest kanshebbende 
voorstellen naar voren kan brengen, doet de 
moed niet verliezen. 

Een goed begin 
Voor president Kennedy is het jaar goed inge-
zet. Het nieuw gekozen Huis van Afgevaardig-
den heeft een uitbreiding van een commissie 
van orde — het Rules Committee — van 12 tot 
15 leden tot een permanente zaak gemaakt. Dat 
betekent dat een meerderheid in deze belang-
rijke commissie, die in Amerika wel eens het 
Derde Huis wordt genoemd, voorstander is van 
het progressieve programma van de president. 
Aanvankelijk, toen de commissie nog uit twaalf 
leden bestond, wogen voor- en tegenstanders 
(bestaande uit Republikeinen zowel als conser-
vatieve zuidelijke Democraten) gelijkelijk tegen 
elkaar op. Daardoor strandden er nogal wat re-
geringsvoorstellen bij deze commissie, Om de 
besluitvaardigheid te verhogen werd tenslotte 
besloten tot een tijdelijke uitbreiding, waarbij • 
één van beide partijen de overhand moest krij-
gen. Die uitbreiding die toen uitviel ten gunste 
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van Kennedy, is dan nu permanent geworden, 
waardoor regeringsvoorstellen in de richting 
van een progressievere wetgeving meer kans van 
slagen krijgen. Een ander lichtpunt voor de pre-
sident bij deze overwinning is, dat ook in het 
nieuwe Huis van Afgevaardigden een meerder-
heid de politiek van de president steunt. Mis-
schien dat het Kennedy nu in de tweede helft 
van zijn ambsperiode toch nog zal lukken zijn 
wetten voor algemene sociale verbeteringen er 
door te krijgen. 

Verwisselde rollen 

Met veel belangstelling hebben we de afgelopen 
weken mevrouw Bandaranaika, de Ceylonese 
premier, gevolgd op haar reis langs Peking en 
New Delhi. Als woordvoerster van zes Afri-
kaanse en Aziatische landen heeft zij gepro-
beerd bij de regeringen van China en India ge-
hoor te vinden voor bemiddelingsvoorstellen 
inzake het grensgeschil tussen de twee reuzen 
van,het Aziatische vasteland. Over de precieze 
inhoud van deze voorstellen, waarover de zes 
landen in december een aantal dagen in Colom-
bo hebben geconfereerd, is ons weinig bekend 
geworden. Maar wel weten we, dat het hoofd-
doel er van toch is India en China samen aan 
-de onderhandelingstafel te krijgen. Of, om het 
anders te zeggen, om Nehroe en Tsjoe-en-Lai er 
toe te bewegen hun problemen op een zo men-
selijk mogelijke manier op te lossen, door ze 
met elkaar uit te praten. Als humanisten moeten 
we om twee redenen hopen op een klinkend 
succes voor mevrouw Bandaranaika en de hare. 
Ten eerste zullen dan niet langer nodeloos men-
senlevens verloren hoeven te gaan. Maar daar-
naast zal een dergelijk succes voor de mense-
lijke rede een lichtend voorbeeld kunnen zijn in 
de innerlijk sterk verdeelde wereld van vandaag. 
Een merkwaardige speling van het lot heeft juist 
een Ceylonese premier uitgezocht om Nehroe 
er van te overtuigen, dat óók in de Chinese 
premier een redelijk mens schuilt. Terwijl de-
zelfde Nehroe nog maar zeven jaar terug zich 
in Bandung kwaad maakte op de toenmalige 
Ceylonese premier, Sir John Kottalawala, om-
dat hij Tsjoe-en-Lai een wolf in schaapskleding 
had genoemd. Maar het kan merkwaardig lo-
pen in de geschiedenis. 

Verbreking van isolement 

Tussen de vele bezoeken van-regeringsleiders 
aan andere landen in de laatste tijd is er één, 
hoewel niet van het eerste plan, die toch enigs-
zins opmerkelijk genoemd mag worden. Het is 
het bezoek van de Surinaamse premier, de heer 
Emanuels, aan Israël. Daarom zo opmerkelijk, 
omdat het in Tel Aviv geen komen en gaan 
is van regeringsleiders, en zeker niet van pre-
miers van jonge staten. Daarbij heeft de heer 
Emanuels het niet bij een beleefdheidsbezoek 
gelaten. Maar heeft hij Israël gevraagd om tech-
nische bijstand bij de ontwikkeling van Surina-
me. Ben Goerion zal deze mogelijkheid om het 
isolement waarin zijn land nog steeds verkeert 
te doorbreken wel met beide handen hebben 
aangegrepen. Hij heeft tenminste de Surinaam-
se premier geantwoord dat Israël graag nauwe 
banden wil aanknopen met zijn land in het verre 
Zuid-Amerika. En daarmee zijn we meteen op 
een ander punt van belang gekomen. In dat 
verre Zuid-Amerika namelijk is nog een groot 
terrein, waar een beetje goodwill voor Israël 
geen kwaad zou kunnen. Nog maar kort gele-
den werd op een Joods wereldcongres in Londen 
aangetoond, dat het anti-semitisme in Zuid-
Amerika meer levend is dan waar ook ter we-
reld, afgezien van de Arabische landen. In een 
dergelijke situatie kan een bevriend land men-
selijk gesproken veel goeds doen. En vanuit dit 
standpunt kan het Surinaamse bezoek nog 
zeer belangrijk blijken. 

Ook in het geval van een ander isolement is 
kort geleden een poging tot doorbreking onder-
nomen. Zwitserland is toegetreden tot de Raad 
van Europa, en daarmee voor het eerst tot een 
internationaal lichaam, dat zich niet uitsluitend 
op een bepaald economisch, cultureel of sociaal 
terrein beweegt. Tot nu toe had men in Zwitser-
land de traditionele neutraliteitspolitiek van het 
land onverenigbaar geacht met het lidmaatschap 
van een algemeen internationaal orgaan. Zo is 
Zwitserland ook het enige land ter wereld dat 
geen lid is van de Verenigde Naties, terwijl 
daarvoor geen internationale politieke bezwaren 
voor aanwezig zijn. Een toekomstig UNO-lid-
maatschap is nu echter binnen de grenzen van 
het mogelijke gekomen, door een nieuwe inter-
pretatie voor het begrip neutraliteit in Zwitser-
land. Is dit alles op zichzelf al een verheugende 
ontwikkeling, niet minder verheugend is de 
geestelijke verruiming die er het nevenverschijn-
sel van is. Om tot de Raad van Europa te kun-
nen worden toegelaten, heeft Zwitserland zich 
in beginsel akkoord verklaard met drie ingrij-
pende grondwetswijzigingen. Ten eerste zal nu 
ook aan vrouwen op federaal niveau kiesrecht 
moeten worden verleend. Daarnaast zullen de 
beperkingen op de openbare werkzaamheden 
van Jezuïeten moeten worden afgeschaft, terwijl 
het tenslotte in enkele kantons in de toekomst 
verboden zal zijn bepaalde a-sociale overtreders 
der wet zonder berechting vast te houden. 

Goede keus 
Tenslotte nog een enkel woord over Katanga. 
In een brief aan een Belgisch dagblad schreef 
Albert Schweitzer veertien dagen terug dat Ka-
tanga en Kongo twee afzonderlijke staten zijn. 
Hij betwistte de centrale regering in Leopold-
stad het recht op te treden tegen Katanga, om-
dat dit gebied niet aan verplichtingen wil vol-
doen die het door de regering van Adoula zijn 
opgelegd. Dr. Schweitzer betoogt dat Katanga al-
leen maar deel uitmaakte van het koloniale 
gebied Kongo. Op de dag van de onafhankelijk-
heid voor deze kolonie had Katanga het recht 
zijn eigen weg te gaan, omdat het niet langer 
gebonden is aan een juridische orde, die gold 
voor de kolonie. Hij ontkent dat Katanga enige 
verplichting heeft tegenover de rest van Kongo, 
van welke aard ook. 

Misschien mag de heer Schweitzer juridisch 
gelijk hebben. Toch is onze sympathie aan de 
zijde van de UNO doordat zij is overgegaan 
tot •actie, toen goedschiks niet kon worden be-
reikt, dat Katanga zijn morele plichten nakwam 
aan het gehele Kongolese volk. Het komt ons 
namelijk als uitermate onbarmhartig voor wan-
neer enkelen in Katanga in rijkdom kunnen le-
ven, terwijl bij het Kongolese volk in zijn geheel 
grote armoede bestaat en veel gebrek heerst. 

R. B. 
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Bepaalde verschijnselen in de laatste tijd wij-
zen op een vermindering van de afweer tegen 
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in het voorlopig verslag op de begroting van 
justitie voor 1963. 

Zij vestigen daarbij de aandacht op wat is ge-
beurd in de groentijd van het Amsterdamse stu-
dentencorps. Deze gebeurtenissen achtert,zij een 
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steld tegen studenten die zich in de groentijd 
hebben misdragen. 
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