
Vergeet de grondslagen niet 

De grote vrijheidsheld van Italië, de edele 
republikein, de romantische dromer, de nooit 
schipperende idealist Garibaldi wordt opgeno- 
men, vervoerd en ergens, achteraf waarschijn-
lijk, weer neergezet. Waarom? Omdat hij een 
verkeersobstakel werd in Milaan. In de 16e en 
17e eeuw zouden de straten verlegd worden om 
liet beeld van de held op zijn verheven plaats te 
houden, nu moet Garibaldi, versteend, alsnog 
verhuizen. Dan nog eens verhuizen, als liet ver-
keer dat wenst en dan zal' hij het stenen leven 
nog rekken in een museuintuin of zo, tot de dui- 
ven hem tot onherkenbaars toe geëerd hebben 
en dan zal Mi eens barsten en in puin vallen. 
Zo is de wereld, maar de wereld van de natio-

, tilde helden, de strijders voor onafhankelijkheid 
we/ erg sterk. 

Zij zijn rebellen, worden gestraft door domme 
regeringen, zij komen naar voren, worden op 
handen gedragen en dan verstenen zij in beelden 
en niemand denkt er nog iets bij, na tien of 
twintig jaar. In hun eenzijdigheid ligt hun 
kracht. Zij willen onafhankelijkheid, zij willen 
dus vijanden hebben want dan is de vrijheid pas 
wat waard; na strijd en martelaren. En is de vrij-
heid bereikt, dan worden de oude vijanden vaak 
dikke vrienden. Zo is de gang van zaken en an-
ders kan liet blijkbaar niet. Lessing zei het 
goed: „patriottisme is een heldhaftige zwakheid". 
Het is een bewuste en. onredelijke vernauwing 
van de blik, maar die vernauwing is noodzake-
lijk want die fase moeten alle staten door. Als 
ze de onafhankelijkheid  te makkelijk krijgen ont-
breekt het cement van het patriottisme. Na strijd 
een nationaal gevoel. Arme Garibaldi heeft het 
verschuldigde gedaan, is geëerd in vele beelden 
en eindigt als verkeersobstakel. Een leerzaam 
beeld, liet is wel vreemd dat sommige regerin-
gen in de wereld nog altijd denken, dat de gang 
naar de onafhankel ijkheid, juist b ij hun kolonie 

anders zal gaan. België zit er nu middenin, En-
geland met Kenia, Portugal zal het ook merken 
eiz Frankrijk... Daar zullen de standbeelden nog 

gemaakt worden. 

Napoleon was door de paus tot keizer gekroond 
(al wil dan het verhaal, dat hij op het kritieke 
ogenblik de paus de kroon uit de handen nam en 
daarna zichzelf kroonde). Napoleon was keizer 
van Frankrijk en op den duur praktisch van heel 
continentaal Europa. 

Wederom zijn wij nu bezig stukken Europa 
samen te smeden. Wij dOen dat heel anders dan 
Napoleon (democratischer en dus langzamer en 
meer verantwoord). Niemand heeft de (serieuze) 
bedoeling van het nieuwe verenigde Europa een 
keizerrijk te maken. Het gezag van een Europese 
federale regering (die uit het hedendaagse stre-
ven kan voortkomen) zal niet, als Napoleons 
keizerschap, pauselijk worden gesanctioneerd. 

Maar als het nieuwe Europa geen keizerrijk 
zal zijn, wat moet het dan wél worden? Een fede-
ratie, wordt er gezegd. Prachtig, maar over de 
grondslagen wordt in de regel niet veel gezegd. 
Wordt er over gedacht? Als grondslag van de 
Nederlandse staat geldt volgens de heersende 
opvatting de rechtssouvereiniteit. Wa,t België be-
treft moet veeleer worden gedacht aan de volks-
souvereiniteit. Zo zijn er, ook thans, verschil-
lende visies, verschillende theorieën mogelijk. 

Welke theorie ten grondslag zal liggen aan een 
verenigd Europa is nog niet te zeggen. Wel is 
men het er over eens, dat het een democratisch 
bestel zal moeten hebben; men schijnt op het 
ogenblik ook wel te mogen spreken van een 
parlementair-democratisch bestel.  Immers, een 
begin daarvan is al te zien in Straatsburg, het 
Europese parlementaire laboratorium, waar tot 
nu toe de assemblees van de Raad van Europa, 
van de Gemeenschappen der Zes en van de 
Westeuropese Unie (meestal) hun zittingen hou-
den. En in dat alles ziet men ook, hoe zich poli-
tieke groeperingen in Europa kristalliseren, 
enigszins vergelijkbaar met de partijvorming in 
de Europese staten en hun parlementen. 

Eenvoudig is dat niet. Want de partijvorming 
heeft zich in de verschillende staten op verschil-
lende manieren voltrokken. Wie zich beperkt tot 
de Zes van de Gemeenschappen maakt het zich 
schijnbaar makkelijk. Drie groeperingen tekenen 
zich in de zes landen immers af: een confes-
sioneel gefundeerde, die — naar Duits en Italiaans 
voorbeeld — christen-democratisch wordt ge-
noemd; een socialistische, die over het algemeen 
het makkelijkst de samenstellende delen vindt en 
bindt; en een zgn. liberale, waarvan de con-
touren wel het onduidelijkst zijn. 

In België, Frankrijk, Italië en Luxemburg zijn 
partijen van rooms-katholieken, partijen die een 
r.-k. politiek nastreven. In Nederland is er ook zo 
een, een heel grote, in een deel van de Duitse 
Bondsrepubliek bestaat er ook een, en wel een 
vrij kleine. Die Europese rooms-katholieken, die 
een r.-k. politiek wensen, vinden elkaar in 
Straatsburg makkelijk, al betekenen zij elk in 
eigen land niet steeds precies hetzelfde. 

Maar in de Duitse Bondsrepubliek is ook een 
heel grote christen-democratische partij, die uit 
rooms-katholieken en protestanten bestaat. Deze 
levert de voornaamste Duitse bijdrage tot de 
christen-democratische Europese groep. _ Neder- 
land heeft zijn eigen protestantse partijen, die 
de historie zo goed kennen, dat zij zich nationaal 
niet verenigen met de K.V.P. Maar onze vader- 
landse geschiedenis is niet meer dan één aspectje 
van de Europese geschiedenis. Daardoor_ zien We 
in Europees verband ook de Nederlandse anti-
revolutionairen, en christelijk-historischen in de 
Europese christen-democratische groep. 

In Nederland is de klacht gerechtvaardigd, dat 
het bestaan van confessioneel gefundeerde par- 
tijen verwarrend werkt wat politieke beginselen 
betreft. Veel protestanten ondersteunen dat en 
doen er niet aan mee; zij zijn socialist of liberaal. 
Voor Nederlandse rooms-katholieken geldt dat 
in veel geringere mate,, dit in tegenstelling tot de 
toestand in andere Europese landen, waar het 
voor een rooms-katholiek naar het schijnt mak-
kelijker is, niet tot een confessionele partij te 
behoren en waar de protestanten geen eigen 
confessionele partijen hebben. Hoe dit zij, een 
Europese confessionele groepering bestaat; dat 
kan verwarrend werken wat politieke beginselen 
betreft. Maar het kan ook van betekenis worden 
voor de grondslagen van een verenigd Europa. 

Zal een Europese overheid in levensbeschou-
welijk opzicht enigermate partij kiezen? Zal een 
eventuele Europese grondwet een inleidend, God' 
erkennend artikel hebben, zoals prof. Romme 
dat indertijd voor de Nederlandse grondwet 
heeft bepleit? Of zal er alleen boven komen te 
staan „In naam van God Almachtig", gelijk het 
geval is met de constitutie van de Zwitserse con-
federatie? De christen-democratische groepering 
zou dat stellig graag zien. Maar -in modern-
humanistische kring zou men het beschouwen 
als een uitsluiting van een aanmerkelijke groep 
van het complete Europese burgerschap. 

Er zijn bij de Europese eenwording concreter 
problemen op te lossen. Toch mag dat theore-
tisch lijkende probleem van de grondslagen niet 
uit het oog worden verloren. Het kan elk ogen-
blik een grote en praktische betekenis krijgen, 
zoals het bijv. in Nederland soms als praktisch 
probleem naar voren komt. Voor een overheid 
die levensbeschouwelijk partij kiest — al doet zij 
dat in zeer algemene zin — kunnen niet alle 
burgers gelijk zijn. 

Nu er een christen-democratische groepering 
in Europa bestaat, zal men zich van dat pro-
bleem rekenschap moeten geven. Dat zegt niets 
ten nadele van Europese eenwording. Maar het 
zegt wel, dat de niet-confessionele groeperingen 
goed moeten uitkijken. Men hoort al weleens de 
leus: „Europa zal christelijk zijn, of het zal 
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Vergeet de grondslagen niet 

De grote vrijheidsheld van Italië, de edele 
republikein, de romantische dromer, de nooit 
schipperende idealist Garibaldi wordt opgeno- 
m_en, vervoerd en ergens, achteraf waarschijn-
lijk, weer neergezet. Waarom? Omdat hij een 
verkeersobstakel werd in Milaan. In de 16e en 
17e eeuw zouden de straten verlegd worden om 
het beeld van de held op zijn verheven plaats te 
houden, nu moet Garibaldi, versteend, alsnog 
verhuizen. Dan nog eens verhuizen, als liet ver-
keer dat wenst en dan zal' hij het stenen leven 
nog rekken in een museumtuin of zo, tot de dui-
ven hem tot onherkenbaars toe geëerd hebben 

en dan zal hij eens barsten en in puin vallen. 
Zo is de wereld, maar de wereld van de ratio-

, vale helden, de strijders voor onafhankelijkheid 
wel erg sterk. 

Zij zijn rebellen, worden gestraft door domme 
regeringen, zij komen naar voren, worden op 
handen gedragen en dan verstenen zij in beelden 
en niemand denkt er nog iets bij, na tien of 
twintig jaar. In hun eenzijdigheid ligt hun 
kracht. Zij willen onafhankelijkheid, zij willen 
dus vijanden hebben want dan is de vrijheid pas 
wat waard; na strijd en martelaren. En is de vrij-
heid bereikt, dan worden de oude vijanden vaak 
dikke vrienden. Zo is de gang van zaken en an-
ders kan het blijkbaar niet. Lessing zei het 
goed: „patriottisme is een heldhaftige zwakheid". 
liet is een bewuste en onredelijke vernauwing 
van de blik, maar die vernauwing is noodzake-
lijk want die fase moeten alle staten door. Als 
ze de onafhankelijkheid te makkelijk krijgen ont-
breekt het cement van het patriottisme. Na strijd 

een nationaal gevoel. Arme Garibaldi heeft liet 
verschuldigde gedaan, is geëerd in vele beelden 
en eindigt als verkeersobstakel. Een leerzaam 
beeld. liet is wel vreemd dat sommige regerin-
gen in de wereld nog altijd denken, dat de gang 
naar  de onafhankel ijkheid, juist b ij hun kolonie 

anders zal gaan. België zit er nu middenin, En-
geland met Kenia, Portugal zal het ook merken 
e" Frankrijk... Daar zullen de standbeelden nog 
gemaakt worden. 

Napoleon was door de paus tot keizer gekroond 
(al wil dan het verhaal, dat hij op het kritieke 
ogenblik de paus de kroon uit de handen nam en 
daarna zichzelf kroonde). Napoleon was keizer 
van Frankrijk en op den duur praktisch van heel 
continentaal Europa. 

Wederom zijn wij nu bezig stukken Europa 
samen te smeden. Wij doen dat heel anders dan 
Napoleon (democratischer en dus langzamer en 
meer verantwoord). Niemand heeft de (serieuze) 
bedoeling van het nieuwe verenigde Europa een 
keizerrijk te maken. Het gezag van een Europese 
federale regering (die uit het hedendaagse stre-
ven kan voortkomen) zal niet, als Napoleons 
keizerschap, pauselijk worden gesanctioneerd. 

Maar als het nieuwe Europa geen keizerrijk 
zal zijn, wat moet het dan wél worden? Een fede-
ratie, wordt er gezegd. Prachtig, maar over de 
grondslagen wordt in de regel niet veel gezegd. 
Wordt er over gedacht? Als grondslag van de 
Nederlandse staat geldt volgens de heersende 
opvatting de rechtssouvereiniteit. Wat België be-
treft moet veeleer worden gedacht aan de volks-
souvereiniteit. Zo zijn er, ook thans, verschil-
lende visies, verschillende theorieën mogelijk. 

Welke theorie ten grondslag zal liggen aan een 
verenigd Europa is nog niet te zeggen. Wel is 
men het er over eens, dat het een democratisch 
bestel zal moeten hebben; men schijnt op het 
ogenblik ook wel te mogen spreken van een 
parlementair-democratisch bestel. Immers, een 
begin daarvan is al te zien in Straatsburg, het 
Europese parlementaire laboratorium, waar tot 

< nu toe de assemblees van de Raad van Europa, 
van de Gemeenschappen der Zes en van de 
Westeuropese Unie (meestal) hun zittingen hou-
den. En in dat alles ziet men ook, hoe zich poli-
tieke groeperingen in Europa kristalliseren, 
enigszins vergelijkbaar met de partijvorming in 
de Europese staten en hun parlementen. 

Eenvoudig is dat niet. Want de partijvorming 
heeft zich in de verschillende staten op verschil- 
lende manieren voltrokken. Wie zich beperkt tot 
de Zes van de Gemeenschappen maakt het zich 
schijnbaar makkelijk. Drie groeperingen tekenen 
zich in de zes landen immers af: een confes- 
sioneel gefundeerde, die — naar Duits en Italiaans 
voorbeeld — christen-democratisch wordt ge- 
noemd; een socialistische, die over het algemeen 
het makkelijkst de samenstellende delen vindt en 
bindt; en een zgn. liberale, waarvan de con-
touren wel het onduidelijkst zijn. 

In België, Frankrijk, Italië en Luxemburg zijn 
partijen van rooms-katholieken, partijen die een 
r.-k. politiek nastreven. In Nederland is er ook zo 
een, een heel grote, in een deel van de Duitse 
Bondsrepubliek bestaat er ook een, en wel een 
vrij kleine. Die Europese rooms-katholieken, die 
een r.-k. politiek wensen, vinden elkaar in 
Straatsburg makkelijk, al betekenen zij elk in 
eigen land niet steeds precies hetzelfde. 

Maar in de Duitse Bondsrepubliek is ook een 
heel grote christen-democratische partij, die uit 
rooms-katholieken en protestanten bestaat. Deze 
levert de voornaamste Duitse bijdrage tot de 
christen-democratische Europese groep.,Neder-
land heeft zijn eigen protestantse partijen, die 
de historie zo goed kennen, dat zij zich nationaal 
niet verenigen met de K.V.P. Maar onze vader-
landse geschiedenis is niet meer dan één aspectje 
van de Europese geschiedenis. Daardoor zien we 
in Europees verband ook de Nederlandse anti-
revolutionairen, en christelijk-historischen in de 
Europese christen-democratische groep. 

In Nederland is de klacht gerechtvaardigd, dat 
het bestaan van confessioneel gefundeerde par-
tijen verwarrend werkt wat politieke beginselen 
betreft. Veel protestanten ondersteunen dat en 
doen er niet aan mee; zij zijn socialist of liberaal. 
Voor Nederlandse rooms-katholieken geldt dat 
in veel geringere mate,, dit in tegenstelling tot de 
toestand in andere Europese landen, waar het 
voor een rooms-katholiek naar het schijnt mak-
kelijker is, niet tot een confessionele partij te 
behoren en waar de protestanten geen eigen 
confessionele partijen hebben. Hoe dit zij, een 
Europese confessionele groepering bestaat; dat 
kan verwarrend werken wat politieke beginselen 
betreft. Maar het kan ook van betekenis worden 
voor de grondslagen van een verenigd Europa. 

Zal een Europese overheid in levensbeschou-
welijk opzicht enigermate partij kiezen? Zal een 
eventuele Europese grondwet een inleidend, God' 
erkennend artikel hebben, zoals prof. Romme 
dat indertijd voor de Nederlandse grondwet 
heeft bepleit? Of zal er alleen boven komen te 
staan „In naam van God Almachtig", gelijk het 
geval is met de constitutie van de Zwitserse con-
federatie? De christen-democratische groepering 
zou dat stellig graag zien. Maar • in modern-
humanistische kring zou men het beschouwen 
als een uitsluiting van een aanmerkelijke groep 
van het complete Europese burgerschap. 

Er zijn bij de Europese eenwording concreter 
problemen op te lossen. Toch mag dat theore-
tisch lijkende probleem van de grondslagen niet 
uit het oog worden verloren. Het kan elk ogen-
blik een grote en praktische betekenis krijgen, 
zoals het bijv. in Nederland soms als praktisch 
probleem naar voren komt. Voor een overheid 
die levensbeschouwelijk partij kiest — al doet zij 
dat in zeer algemene zin — kunnen niet alle 
burgers gelijk zijn. 

Nu er een christen-democratische groepering 
in Europa bestaat, zal men zich van dat pro-
bleem rekenschap moeten geven. Dat zegt niets 
ten nadele van Europese eenwording. Maar het 
zegt wel, dat de niet-confessionele groeperingen 
goed moeten uitkijken. Men hoort al weleens de 
leus: „Europa zal christelijk zijn, of het zal 
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gaan, onze beperkte plaatsruimte 
laat het ons eenvoudig niet toe. Wij 
schreven trouwens reeds over de 
beschuldigingen tegen de N.R.C., 
de tegen minister Visser ontketen-
de rel heeft nergens enige weer-
klank gevonden (gelukkig) en de 
lunze, pardon vunze beschuldiging 
aan het adres van Propria Cures 
is inmiddels aan de rechter voor-
gelegd. Men heeft de veroordeling 
van Elsevier in de dagbladen kun-
nen lezen. Wij verheugen ons er 
ten zeerste over, dat er naast een 
morele nu ook een juridische mo-
gelijkheid is gevonden om de Else-
vierredactie een halt toe te roepen. 
Helaas kunnen wij de weerlegging 
van de intens gemene beschuldigin-
gen tegen Beb Vuyk niet in ex-
tenso overnemen uit het „Hollands 
Weekblad" van 13 januari, zoals 
de N.R.C. dat doet. Wij moeten 
kortheidshalve naar al dat feiten-
materiaal verwijzen, dat van de El-
seviercampagne geen spaan heel 
laat. Wij willen volstaan met het 
overnemen van de opmerkingen 
die de N.R.C.-redactie plaatst na 
deze waslijst van feiten: 

„De heer Lunshof (hoofdredac-
teur van Elsevier; red.) is nog te 
kort in de leer bij wijlen senator 
McCarthy dan dat hij diens metho-
des feilloos hanteert. Zo had hij 
moeten weten dat, als men iemand 
zwart wil maken, men er beter 
voor kan zorgen dat er althans 
iets waar is van de beschuldigin-
gen. Maar overigens heeft hij wel 
de techniek van liet „guilt by as-
sociation", zo meesterlijk door Mc-
Carthy beheerst, al aardig onder de 
knie. (Met „quilt by association" 
wordt bedoeld liet suggereren van 
schuld bij iemand die contact ge-
had heeft met een — terecht of ten 
onrechte — verdacht persoon, wel-
eens schrijft voor een blad waarin 
zo'n verdacht persoon ook wel-
eens schrijft enz. enz.). Zo spreekt 
de heer Lanshof de adjunct-hoofd-
redacteur van de N.R.C. vaderlijk 
toe, omdat deze zich z.i. heeft be-
smet door zo nu en dan te schrij-
ven in hetzelfde weekblad als 
waarin de door de heer Lunshof 
communist verklaarde Bep Vuyk 
één keer geschreven heeft. (. . .) 
Van enigerlei schuld, zelfs „by as- 
sociation" (als zoiets kon bestaan), 
is dus geen sprake. Maar dat zal de 
heer Lunshof niet veel kunnen 
schelen. Al is een beschuldiging 
nog zo wild, er blijft wel altijd iets 
van hangen. Dat was ook één van 
McCarthy's recepten." 

Kent u niet de vooraanstaande 
communisten in het Humanistisch 

Verbond? Van Praag, Brandt Cor-
stius, Stuiveling, Libbe van der 
Wal, Loenen, Kwee Swan Liat, 
Constandse, Waslander? Zij schrij-
ven nogal eens in „Rekenschap" en 
daarin hebben wij ook wel eens 
iets van Bep Vuyk gelezen... Moge 
dit dwaze voorbeeld aantonen tot 
welk peil Elsevier inmiddels afge-
zakt is. Wij hebben bewondering 
voor de wel bijzonder nette wijze 
waarop de N.R.C. de man Lunshof 
van repliek dient. Bij het kennis-
nemen van zijn geschrijf, gingen 
onze gedachten eerder terug naar 
wat J. B. Charles destijds — wij 
menen in „Volg het spoor terug" —
schreef over de journalist Vuns-
mof. We zullen het echter laten 
bij de al even juiste als puntige 
opmerkingen van de Nieuwe Rot-
terdamse Courant, al moet hèt ons 
van het hart dat Elsevier, als het 
op deze weg doorgaat, geen haar 
beter is dan „De Telegraaf". Maar 
misschien is dat ook wel juist de 
bedoeling; die heeft toch ook zo'n 
stijgend aantal abonnees? 

WAT zou het ook voor nut 
hebben nu nog terug te ko-

men op het feit dat het juist „El-
seviers Weekblad" was, dat allerlei 
in de oorlog op zijn minst dubieuze 
figuren zo snel na de bevrijding al 
weerde gelegenheid gaf tot publice-
ren? Waarom? De vaderlandslief-
de wordt tegenwoordig allang daar 
niet meer naar gemeten, maar naar 
de graad van anticommunisme die 
men van achter zijn veilige schrijf-
tafel met zoveel heldhaftigheid 
durft verspreiden. Waartoe die ste-
riele houding van samen-ergens-
tegen-zijn kan leiden, leert ons de 
ontwikkeling van de Binnenlandse 
Veiligheidsdienst (B.V.D.) hier te 
lande. Het verheugt ons ten zeerste, 
dat er over de praktijken van deze 
on-Nederlandse instelling, nadat er 
al geruime tijd kritiek was geuit 
uit zeer linkse kringen als die van 
„De Groene" en de P.S.P., nu bij 
de behandeling van de begroting 
van binnenlandse zaken in de Eer-
ste Kamer ook kritische geluiden 
zijn geuit, vooral door de heer 
In 't Veld, fractieleider van de 
Partij van de Arbeid, maar ook 
door de anti-revolutionaire heer 
Diepenhorst. Het is te hopen, dat 
er nu wat meer opening van zaken 
gegeven zal worden over de werk-
wijze van een instituut dat ons 
maar al te zeer aan soortgelijke 
instellingen in de dictatoriaal ge-
regeerde landen doet denken, en 
dat althans op deze wijze onze 
democratie niet waardig is. 

Een vaasbeschildering 
Een meisje wiegt en windt zich in den dans 
Bij 't kwelen van heur zusters dubbelfluit; 
Hun vreugd verwelkt niet, eeuwig bloeit hun krans, 
En door geen moeheid wordt die voet gestuit. 

Toch droom ik: schonk een. god hun plotsling rust, 
Na 't klinken van een laatste, schrille noot, 
Wellicht, uit wanhoop om hun langen lust, 
Zag ik ze snikken in elkanders schoot. 

Aart van der Leeuw; uit „Verzamelde gedichten"; 
Nijgh en Van Ditmar, Den Haag. 

H etVrijeVolk"heeft een aan- mee ons volk te houden op het peil 
5,-1- -1- tal advertenties van de ver- van schuine-moppen-tappende ca-
eniging „De Vrije Gedachte" ge- fébezoekers. Om met Wim Kan te 
weigerd, aangezien de kopregels spreken: „Op naar de twaalf mil-
ervan een anti-katholieke tendens joen ..." 
zouden suggereren, zo lezen wij in 
„Bevrijdend Denken". Nu hebben M isschien is het nuttig Zijne 
wij niet altijd even grote bewon- 	Excellentie te wijzen op een 
dering voor de wijze waarop het kort berichtje dat wij in het „Alge-
blad van de genoemde vereniging meen Handelsblad" aantroffen: 
meent de eigen opvatting met die 	„De Amerikaanse stichting voor 
van het christendom te moeten bevolkingsonderzoek zegt in een 
confronteren, maar het moet ons rapport, dat geboortebeperking de 
van het hart, dat men in een demo- enige humane oplossing is voor het 
cratisch land daar toch nog altijd probleem der snel toenemende we-
het recht toe heeft. Bovendien, al reldbevolking, die naar verwach-
is onze bewondering voor de wijze ting tegen het einde van deze eeuw 
waarop het geschiedt niet altijd bijna zeven miljard mensen zal om-
zo groot, wij hebben „Bevrijdend vatten. De stichting, die bijna 30 
Denken" er nog nooit op kunnen jaar bestaat, verwijt de r.-k. kerk, 
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gaan, onze beperkte plaatsruimte 
laat het ons eenvoudig niet toe. Wij 
schreven trouwens reeds over de 
beschuldigingen tegen de N.R.C., 
de tegen minister Visser ontketen-
de rel heeft nergens enige weer-
klank gevonden (gelukkig) en de 
lunze, pardon vunze beschuldiging 
aan het adres van Propria Cures 
is inmiddels aan de rechter voor-
gelegd. Men heeft de veroordeling 
van Elsevier in de dagbladen kun-
nen lezen. Wij verheugen ons er 
ten zeerste over, dat er naast een 
morele nu ook een juridische mo-
gelijkheid is gevonden om de Else-
vierredactie een halt toe te roepen. 
Helaas kunnen wij de weerlegging 
van de intens gemene beschuldigin-
gen tegen Beb Vuyk niet in ex-
tenso overnemen uit het „Hollands 
Weekblad" van 13 januari, zoals 
de N.R.C. dat doet. Wij moeten 
kortheidshalve naar al dat feiten-
materiaal verwijzen, dat van de El-
seviercampagne geen spaan heel 
laat. Wij willen volstaan met het 
overnemen van de opmerkingen 
die de N.R.C.-redactie plaatst na 
deze waslijst van feiten: 

„De heer Lunshof (hoofdredac-
teur van Elsevier; red.) is nog te 
kort in de leer bij wijlen senator 
McCarthy dan dat hij diens metho-
des feilloos hanteert. Zo had hij 
moeten weten dat, als men iemand 
zwart wil maken, men er beter 
voor kan zorgen dat er althans 
iets waar is van de beschuldigin-
gen. Maar overigens heeft hij wel 
de techniek van liet „guilt by as-
sociation", zo meesterlijk door Mc-
Carthy beheerst, al aardig onder de 
knie. (Met „quilt by association" 
wordt bedoeld liet suggereren van 
schuld bij iemand die contact ge-
had heeft met een — terecht of ten 
onrechte — verdacht persoon, wel-
eens schrijft voor een blad waarin 
zo'n verdacht persoon ook wel-
eens schrijft enz. enz.). Zo spreekt 
de heer Lanshof de adjunct-hoofd-
redacteur van de N.R.C. vaderlijk 
toe, omdat deze zich z.i. heeft be-
smet door zo nu en dan te schrij-
ven in hetzelfde weekblad als 
waarin de door de heer Lunshof 
communist verklaarde Bep Vuyk 
één keer geschreven heeft. (. . .) 
Van enigerlei schuld, zelfs „by as- 
sociation" (als zoiets kon bestaan), 
is dus geen sprake. Maar dat zal de 
heer Lunshof niet veel kunnen 
schelen. Al is een beschuldiging 
nog zo wild, er blijft wel altijd iets 
van hangen. Dat was ook één van 
McCarthy's recepten." 

Kent u niet de vooraanstaande 
communisten in het Humanistisch 

Verbond? Van Praag, Brandt Cor-
stius, Stuiveling, Libbe van der 
Wal, Loenen, Kwee Swan Liat, 
Constandse, Waslander? Zij schrij-
ven nogal eens in „Rekenschap" en 
daarin hebben wij ook wel eens 
iets van Bep Vuyk gelezen... Moge 
dit dwaze voorbeeld aantonen tot 
welk peil Elsevier inmiddels afge-
zakt is. Wij hebben bewondering 
voor de wel bijzonder nette wijze 
waarop de N.R.C. de man Lunshof 
van repliek dient. Bij het kennis-
nemen van zijn geschrijf, gingen 
onze gedachten eerder terug naar 
wat J. B. Charles destijds — wij 
menen in „Volg het spoor terug" —
schreef over de journalist Vuns-
mof. We zullen het echter laten 
bij de al even juiste als puntige 
opmerkingen van de Nieuwe Rot-
terdamse Courant, al moet hèt ons 
van het hart dat Elsevier, als het 
op deze weg doorgaat, geen haar 
beter is dan „De Telegraaf". Maar 
misschien is dat ook wel juist de 
bedoeling; die heeft toch ook zo'n 
stijgend aantal abonnees? 

WAT zou het ook voor nut 
hebben nu nog terug te ko-

men op het feit dat het juist „El-
seviers Weekblad" was, dat allerlei 
in de oorlog op zijn minst dubieuze 
figuren zo snel na de bevrijding al 
weerde gelegenheid gaf tot publice-
ren? Waarom? De vaderlandslief-
de wordt tegenwoordig allang daar 
niet meer naar gemeten, maar naar 
de graad van anticommunisme die 
men van achter zijn veilige schrijf-
tafel met zoveel heldhaftigheid 
durft verspreiden. Waartoe die ste-
riele houding van samen-ergens-
tegen-zijn kan leiden, leert ons de 
ontwikkeling van de Binnenlandse 
Veiligheidsdienst (B.V.D.) hier te 
lande. Het verheugt ons ten zeerste, 
dat er over de praktijken van deze 
on-Nederlandse instelling, nadat er 
al geruime tijd kritiek was geuit 
uit zeer linkse kringen als die van 
„De Groene" en de P.S.P., nu bij 
de behandeling van de begroting 
van binnenlandse zaken in de Eer-
ste Kamer ook kritische geluiden 
zijn geuit, vooral door de heer 
In 't Veld, fractieleider van de 
Partij van de Arbeid, maar ook 
door de anti-revolutionaire heer 
Diepenhorst. Het is te hopen, dat 
er nu wat meer opening van zaken 
gegeven zal worden over de werk-
wijze van een instituut dat ons 
maar al te zeer aan soortgelijke 
instellingen in de dictatoriaal ge-
regeerde landen doet denken, en 
dat althans op deze wijze onze 
democratie niet waardig is. 

Een vaasbeschildering 
Een meisje wiegt en windt zich in den dans 
Bij 't kwelen van heur zusters dubbelfluit; 
Hun vreugd verwelkt niet, eeuwig bloeit hun krans, 
En door geen moeheid wordt die voet gestuit. 

Toch droom ik: schonk een. god hun plotsling rust, 
Na 't klinken van een laatste, schrille noot, 
Wellicht, uit wanhoop om hun langen lust, 
Zag ik ze snikken in elkanders schoot. 

Aart van der Leeuw; uit „Verzamelde gedichten"; 
Nijgh en Van Ditmar, Den Haag. 
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L Lc wapen 	zwakken (10 
dom. Zó moet het niet, zegt Vinoba Bhave en, 
wat meestal niet gebeurt, hij voegt er aan toe, 
hoe het dan wèl moet. Hij richt zich tot de 
grootgrondbezitters, maakt hun duidelijk, dat 
het hun plicht is jegens hen, die wel de bodem 
bewerken, maar er geen rechten op kunnen laten 
gelden, vrijwillig een gedeelte van hun bezit 
aan hen af te staan. Het lijkt een uitzichtloze on-
derneming, maar Bhave is zó overtuigd van de 
mogelijkheid en van de noodzaak dezer oplos-
sing, hij imponeert zó zeer door de klaarblijke-
lijke oprechtheid en onbaatzuchtigheid van zijn 
bedoelingen, dat het hem inderdaad gelukt: eni-
ge bezitters weet hij te bewegen een begin te ma-
ken. Hij trekt van het ene dorp naar het andere 
en na vijftig dagen heeft hij de beschikking over 
bijna 5000 hectaren vruchtbare grond om onder 
de bezitlozen te verdelen. 

Het is voor ons, mensen uit een andere we-
reld, haast niet te geloven, dat een beroep alleen 
op het zedelijke bewustzijn, al is het dan ook af-
komstig van iemand, die allereerst eisen aan 
zichzelf stelt, tot zulke reacties kan leiden. Arg-
waan komt op, een argwaan, die ook daarginds 
door sceptici uitgesproken werd. Is het niet de 
vrees voor erger, die deze mensen bewoog? De 
keus tussen beroofd te worden van alle bezit en 
„vrijwillig" afstaan van een gedeelte daarvan 
moet niet zo heel moeilijk zijn. Dat deze verkla-
ring van dit ongewone verschijnsel iets te een-
voudig is, bleek kort daarna. 

Vinoba Bhave verlaat nog geen twee maanden 
na de eerste landgift Telangana, het gedeelte 
van Haiderabad, waar de tegenstelling tussen 
arm en rijk het grootst is, om zich te voet naar 
New Delhi (afstand bijna 1500 kilometer) te 
begeven, neet de bedoeling overal waar hij komt 
de strijd tegen het grootgrondbezit te voeren. 
De tocht, die 12 september begint en tot 13 no-
vember duurt, wekt herinneringen aan de be-
roemde zoutmars van Gandhi. Vrijwel overal 
wordt hij geestdriftig ontvangen. In de streken, 
waar hij doortrekt is geen sprake van opkomend 
communisme of wat daar op lijkt, terwijl het 
antwoord op zijn vragen een duidelijker taal 
spreekt dan in de bedreigde streken het geval 
was. In de ruim twee maanden, die hij onderweg 
is worden bijna 8000 hectaren overgedragen. 
Intussen hebben zijn volgelingen in Telangana 
na zijn vertrek de actie voortgezet en meer dan 
1000 hectaren weten toegevoegd te krijgen aan 
de eerder geschonken oppervlakte. 

In Delhi woont hij elf dagen in een hut op de 
plek waar ruim drie jaar geleden het stoffelijk 
overschot van zijn meester verbrand werd. 
Daar maakten de eerste minister Nehru en de 
president van India Rajendrana Prasad hun op- 

Het is dringend nodig, dat ruime be-
kendheid-wordt gegeven aan èlke poging, 
geslaagd of niet, een strijd uit te vechten 
zonder naar „de wapenen der barbaren" 
te grijpen.. De in onze cultuur gangbare 
visie op de mens verdraagt het nauwelijks 
daar werkelijk aandacht aan te schenken. 
Het laatste „Kritisch Allerlei" van het 
vorig jaar, niet het minste, is geheel 
gewijd aan het belangrijke boek van 
Anders „Der Mann auf der Briicke", de 
zoveelste poging om de mens in het ge-
moed te branden in welk een hachelijke 
situatie wij verkeren en hoe onreëel het 
is te verwachten, dat het onheil met ge-
weld kan worden verhoed of gekeerd. 
Wij moeten een andere oplossing zoeken, 
hoe dan ook. 

wachting. Het laatste gedeelte van de weg daar-
heen legden zij te voet af. Met begrijpelijke 
trots schrijft Suresh Ram: „Zo iets kan men al-
leen maar in India zien: een heilige ... aan wie 
zelfs door grote staatslieden eer wordt bewe-
zen". Verschillende besprekingen met de com-
missie voor het vijfjarenplan leiden niet tot sa-
menwerking. Daarvoor was er een te grote af-
stand tussen de methode van Vinoba Bhave en 
die van de officiële instellingen. Uiteraard legt 
men aan zijn beroep op de grondeigenaren geen 
strobreed in de weg. 

Ook tegenslagen 

Het werk wordt voortgezet. De stroom van land-
giften wast snel aan. De schrijver geeft hierover 
belangwekkende bijzonderheden. Echter, deze 
vermoeiende reizen door dit uitgestrekte land 
zijn niet enkel zegetochten. Tal van moeilijkhe-
den doen zich voor. Er is meer nodig voor het 
welslagen van deze vreedzame omwenteling 
dan overdracht van grond. Er moet gezorgd 
worden voor een behoorlijke bevloeiing, voor 
goede werktuigen, voor een rationele arbeids-
verdeling enz. Bij het lezen van dit relaas krijgt 
men de indruk, dat ondanks de talrijke opvallen-
de successen de einduitslag nog geenszins ver-
zekerd is. Meer dan eens stelden de eigen men-
sen te leur, vielen zij na een ernstige tegenslag 
terug in de staat van doffe berusting, die hun 
vroegere leven gekenmerkt had. Geen wonder, 
de strijd van Vinoba Bhave was in meer dan een 
opzicht moeilijker dan die van Gandhi. Deze 
vocht tegen een vreemde overheerser. „Dat is 
eenvoudiger dan te strijden tegen de zwakheden 
en fouten van het eigen volk". Gandhi's doel was 
concreter, dat van zijn opvolger was minder 
scherp omlijnd, de weg erheen langer en onze-
kerder. 

Teleurstellingen ontmoedigen hem echter 
niet. Zijn geloof in de zaak, waaraan hij zich 
eenmaal gegeven heeft, blijft ongeschokt. Hij 
blijft het ieder inspirerend middelpunt van een 
langzaam zich uitbreidende groep van werkers. 
Omdat wij een andere oplossing moeten zoe-
ken, vestig ik de aandacht op deze twee 
verslagen van een strijd om recht en vrijheid, 
die geen mensenlevens kostte en waar de bereid-
heid zich in te zetten niet werd aangewakkerd 
door haat te zaaien, maar door een beroep op 
het beste wat in ons mensen leeft. Het mag waar 
zijn, dat dit niet de oplossing is voor alle pro-
blemen, die mensen verdeeld houden in elkander 
vijandig gezinde kampen, het is ook waar, dat 
hier mogelijkheden liggen. Welke? Een bezon-
nen oordeel daarover is eerst mogelijk, als men 
weet hoe op verschillende plaatsen een geweld-
loze strijd gestreden is, als men de omstandighe-
den, die dit begunstigden en áe hindernissen, 
die genomen moesten worden kent, kortom, als 
men ondubbelzinnig vast stellen kan, wat wèl en 
wat niét mogelijk bleek. 

Laat de feiten spreken. 	D. H. Prins 

De venkel-  reikende strekking van het principe 
der geweldloosheid en zijn wijdere toepassings-
mogelijkheden toont ons De actie van Vinoba 
Bhave. Het gaat hier niet meer om de betrek-
kelijk eenvoudige vraag of men met geweren en 
bommen, dan wel met geestelijke wapens moet 
strijden, maar veeleer om deze: van welke inner-
lijke gezindheid uit is een vreedzame maat-
schappelijke omwenteling, die fundamentele be-
langentegenstellingen onschadelijk vermag te 
maken, mogelijk. Zekere gebeurtenissen in In-
dia uit het nabije verleden (van 1951 af) geven 
enig antwoord op deze vraag' 

Vinoba Bhave is een leerling van Gandhi, in 
de strijd om de onafhankelijkheid niet alleen tac-
tisch, maar ook geestelijk geschoold. In Gandhi's 
strijd om de vrijheid had hij in de voorste gele-
deren gestaan en alle consequenties daarvan 
Op zich genomen. Hij had een leven geleid van 
de uiterste soberheid, als het nodig was ook 
werk gedaan, waarvoor zèlfs de paria's zich te 
goed achten. Om de weg naar zijn volk te vin-
den had hij zich naast zijn moedertaal tien van 
de vele andere Indiase talen eigen gemaakt. Hij 
had Arabisch geleerd om de Koran, het heilige 
boek van zijn islamietische landgenoten recht-
streeks te leren kennen. 

Dit was de man, die, toen Gandhi gestorven 
was, wist, dat hij het begonnen werk moest vol-
tooien. Het volk was vrij, de mensen niet. De 
millioenen paupers, uitgehongerd, levende op 
en over de grens van een bestaansminimum, 
moesten geholpen worden. Dus communisme? 
In geen geval, alleen een geweldloze omwente-
ling was verantwoord, alleen die kon werkelijke, 
want duurzame hulp brengen. 

Sarvodaya, welvaart voor allen, is het woord, 
dat, als zijn plannen voor een vreedzame revolu-
tie vaststaan en een begin van uitvoering krijgen 
bij een snel aangroeiende schaar van medewer-
kers weerklank vindt. 

Een hoofdoorzaak van de grenzenloze verar-
ming op het platteland is het grootgrondbezit. 
Bhave ziet de bestrijding van dit euvel als het 
eerst nodige. Een rationelere verdeling van de 
grond met in het verschiet: alles bezit van de 
dorpsgemeenschappen. 

Begin in Haiderabad 

Het begint in 1951 in Haiderabad, waar de on-
voorstelbare slechte toestand grote delen van de 
bevolking rijp gemaakt had voor een agressief 
communisme. Er breken onlusten uit. De rege-
ring van India grijpt in om erger te voorkomen, 
bezet en annexeert het onafhankelijke vorsten- 

Mijn niet-godsdienstige humanistische vriend 
heeft twee prijzen gewonnen. Met foto's van een 
Onzelieveheersbeestje, en van een Hemelsleutel. 
Onze lieve Heer noch de hemel mogen we van 
enig kwaad betichten dat hem die prijzen zijn 
toegekend. 

Ook Eva met de appel heeft geen weet van dit 
kleine Japaneesje. Het is één van de meer dan 
honderd foto's uit het succesboekje: „Kinderen 
kennen geen grenzen", dat wij als premie be-
schikbaar stellen voor ieder die twee nieuwe 
abonnees aanbrengt. 

De eerste boekjes zijn al de deur uit aan di-
verse rechthebbenden. Tot einde maart stellen 
wij u in de gelegenheid deze prachtige serie 
foto's in bezit te krijgen. Twee abonnees en u 
bent er! Houdt u er rekening mee dat de eerste 
oplaag in december was uitverkocht? Dit be-
tekent dat u exemplaren ontvangt van de tweede 
oplaag... zolang de voorraad strekt! 

Redactie 
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J L nge áien der zwakken (II) 
De vertr reikende strekking van het principe 
der geweldloosheid en zijn wijdere toepassings-
mogelijkheden toont ons De actie van Vinoba 
Bhave. Het gaat hier niet meer om de betrek-
kelijk eenvoudige vraag of men met geweren en 
bommen, dan wel met geestelijke wapens moet 
strijden, maar veeleer om deze: van welke inner-
lijke gezindheid uit is een vreedzame maat-
schappelijke omwenteling, die fundamentele be-
langentegenstellingen onschadelijk vermag te 
maken, mogelijk. Zekere gebeurtenissen in In-
dia uit het nabije verleden (van 1951 af) geven 
enig antwoord op deze vraag.i  

Vinoba Bhave is een leerling van Gandhi, in 
de strijd om de onafhankelijkheid niet alleen tac-
tisch, maar ook geestelijk geschoold. In Gandhi's 
strijd om de vrijheid had hij in de voorste gele-
deren gestaan en alle consequenties daarvan 
óp zich genomen. Hij had een leven geleid van 
de uiterste soberheid, als het nodig was ook 
werk gedaan, waarvoor zèlfs de paria's zich te 
goed achten. Om de weg naar zijn volk te vin-
den had hij zich naast zijn moedertaal tien van 
de vele andere Indiase talen eigen gemaakt. Hij 
had Arabisch geleerd om de Koran, het heilige 
boek van zijn islamietische landgenoten recht-
streeks te leren kennen. 

Dit was de man, die, toen Gandhi gestorven 
was, wist, dat hij het begonnen werk moest vol-
tooien. Het volk was vrij, de mensen niet. De 
millioenen paupers, uitgehongerd, levende op 
en over de grens van een bestaansminimum, 
moesten geholpen worden. Dus communisme? 
In geen geval, alleen een geweldloze omwente-
ling was verantwoord, alleen die kon werkelijke, 
want duurzame hulp brengen. 

Sarvodaya, welvaart voor allen, is het woord, 
dat, als zijn plannen voor een vreedzame revolu-
tie vaststaan en een begin van uitvoering krijgen 
bij een snel aangroeiende schaar van medewer-
kers weerklank vindt. 

Een hoofdoorzaak van de grenzenloze verar-
ming op het platteland is het grootgrondbezit. 
Bhave ziet de bestrijding van dit euvel als het 
eerst nodige. Een rationelere verdeling van de 
grond met in het verschiet: alles bezit van de 
dorpsgemeenschappen. 

Begin in Haiderabad 

Het begint in 1951 in Haiderabad, waar de on-
voorstelbare slechte toestand grote delen van de 
bevolking rijp gemaakt had voor een agressief 
communisme. Er breken onlusten uit. De rege-
ring van India grijpt in om erger te voorkomen, 
bezet en annexeert het onafhankelijke vorsten- 

Mijn niet-godsdienstige humanistische vriend 
heeft twee prijzen gewonnen. Met foto's van een 
Onzelieveheersbeestje, en van een Hemelsleutel. 
Onze lieve Heer noch de hemel mogen we van 
enig kwaad betichten dat hem die prijzen zijn 
toegekend. 

Ook Eva met de appel heeft geen weet van dit 
kleine lapaneesje. Het is één van de meer dan 
honderd foto's uit het succesboekje: „Kinderen 
kennen geen grenzen", dat wij als premie be-
schikbaar stellen voor ieder die twee nieuwe 
abonnees aanbrengt. 

De eerste boekjes zijn al de deur uit aan di-
verse rechthebbenden. Tot einde maart stellen 
wij u in de gelegenheid deze prachtige serie 
foto's in bezit te krijgen. Twee abonnees en u 
bent er! Houdt u er rekening mee dat de eerste 
oplaag in december was uitverkocht? Dit be-
tekent dat u exemplaren ontvangt van de tweede 
oplaag... zolang de voorraad strekt! 

Redactie 
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dom. Zó moet het niet, zegt Vinoba Bhave en, 
wat meestal niet gebeurt, hij voegt er aan toe, 
hoe het dan wèl moet. Hij richt zich tot de 
grootgrondbezitters, maakt hun duidelijk, dat 
het hun plicht is jegens hen, die wel de bodem 
bewerken, maar er geen rechten op kunnen laten 
gelden, vrijwillig een gedeelte van hun bezit 
aan hen af te staan. Het lijkt een uitzichtloze on-
derneming, maar Bhave is zó overtuigd van de 
mogelijkheid en van de noodzaak dezer oplos-
sing, hij imponeert zó zeer door de klaarblijke-
lijke oprechtheid en onbaatzuchtigheid van zijn 
bedoelingen, dat het hem inderdaad gelukt: eni-
ge bezitters weet hij te bewegen een begin te ma-
ken. Hij trekt van het ene dorp naar het andere 
en na vijftig dagen heeft hij de beschikking over 
bijna 5000 hectaren vruchtbare grond om onder 
de bezitlozen te verdelen. 

Het is voor ons, mensen uit een ándere we-
reld, haast niet te geloven, dat een beroep alleen 
op het zedelijke bewustzijn, al is het dan ook af-
komstig van iemand, die allereerst eisen aan 
zichzelf stelt, tot zulke reacties kan leiden. Arg-
waan komt op, een argwaan, die ook daarginds 
door sceptici uitgesproken werd. Is het niet de 
vrees voor erger, die deze mensen bewoog? De 
keus tussen beroofd te worden van alle bezit en 
„vrijwillig" afstaan van een gedeelte daarvan 
moet niet zo heel moeilijk zijn. Dat deze verkla-
ring van dit ongewone verschijnsel iets te een-
voudig is, bleek kort daarna. 

Vinoba Bhave verlaat nog geen twee maanden 
na de eerste landgift Telangana, het gedeelte 
van Haiderabad, waar de tegenstelling tussen 
arm en rijk het grootst is, om zich te voet naar 
New Delhi (afstand bijna 1500 kilometer) te 
begeven, roet de bedoeling overal waar hij komt 
de strijd tegen het grootgrondbezit te voeren. 
De tocht, die 12 september begint en tot 13 no-
vember duurt, wekt herinneringen aan de be-
roemde zoutmars van Gandhi. Vrijwel overal 
wordt hij geestdriftig ontvangen. In de streken, 
waar hij doortrekt is geen sprake van opkomend 
communisme of wat daar op lijkt, terwijl het 
antwoord op zijn vragen een duidelijker taal 
spreekt dan in de bedreigde streken het geval 
was. In de ruim twee maanden, die hij onderweg 
is worden bijna 8000 hectaren overgedragen. 
Intussen hebben zijn volgelingen in Telangana 
na zijn vertrek de actie voortgezet en meer dan 
1000 hectaren weten toegevoegd te krijgen aan 
de eerder geschonken oppervlakte. 

In Delhi woont hij elf dagen in een hut op de 
plek waar ruim drie jaar geleden het stoffelijk 
overschot van zijn meester verbrand werd. 
Daar maakten de eerste minister Nehru en de 
president van India Rajendrana Prasad hun op- 

Het is dringend nodig, dat ruime be-
kendheid -wordt gegeven aan èlke poging, 
geslaagd of niet, een strijd uit te vechten 
zonder naar „de wapenen der barbaren" 
te grijpen. De in onze cultuur gangbare 
visie op de mens verdraagt het nauwelijks 
daar werkelijk aandacht aan te schenken. 
Het laatste „Kritisch Allerlei" van liet 
vorig jaar, niet het minste, is geheel 
gewijd aan het belangrijke boek van 
Anders „Der Mann auf der Brcke", de 
zoveelste poging om de mens in het ge-
moed te branden in welk een hachelijke 
situatie wij verkeren en hoe onreëel het 
is te verwachten, dat liet onheil met ge-
weld kan worden verhoed of gekeerd. 
Wij moeten een andere oplossing zoeken, 
hoe dan ook. 

wachting. Het laatste gedeelte van de weg daar-
heen legden zij te voet af. Met begrijpelijke 
trots schrijft Suresh Ram: „Zo iets kan men al-
leen maar in India zien: een heilige ... aan wie 
zelfs door grote staatslieden eer wordt bewe-
zen". Verschillende besprekingen met de com-
missie voor het vijfjarenplan leiden niet tot sa-
menwerking. Daarvoor was er een te grote af-
stand tussen de methode van Vinoba Bhave en 
die van de officiële instellingen. Uiteraard legt 
men aan zijn beroep op de grondeigenaren geen 
strobreed in de weg. 

Ook tegenslagen 

Het werk wordt voortgezet. De stroom van land-
giften wast snel aan. De schrijver geeft hierover 
belangwekkende bijzonderheden. Echter, deze 
vermoeiende reizen door dit uitgestrekte land 
zijn niet enkel zegetochten. Tal van moeilijkhe-. 
den doen zich voor. Er is meer nodig voor het 
welslagen van deze vreedzame omwenteling 
dan overdracht van grond. Er moet gezorgd 
worden voor een behoorlijke bevloeiing, voor 
goede werktuigen, voor een rationele arbeids-
verdeling enz. Bij het lezen van dit relaas krijgt 
men de indruk, dat ondanks de talrijke opvallen-
de successen de einduitslag nog geenszins ver-
zekerd is. Meer dan eens stelden de eigen men-
sen te leur, vielen zij na een ernstige tegenslag 
terug in de staat van doffe berusting, die hun 
vroegere leven gekenmerkt had. Geen wonder, 
de strijd van Vinoba Bhave was in meer dan een 
opzicht moeilijker dan die van Gandhi. Deze 
vocht tegen een vreemde overheerser. „Dat is 
eenvoudiger dan te strijden tegen de zwakheden 
en fouten van het eigen volk". Gandhi's doel was 
concreter, dat van zijn opvolger was minder 
scherp omlijnd, de weg erheen langer en onze-
kerder. 

Teleurstellingen ontmoedigen hem echter 
niet. Zijn geloof in de zaak, waaraan hij zich 
eenmaal gegeven heeft, blijft ongeschokt. Hij 
blijft het ieder inspirerend middelpunt van een 
langzaam zich uitbreidende groep van werkers. 
Omdat wij een andere oplossing moeten zoe-
ken, vestig ik de aandacht op deze twee 
verslagen van een strijd om recht en vrijheid, 
die geen mensenlevens kostte en waar de bereid-
heid zich in te zetten niet werd aangewakkerd 
door haat te zaaien, maar door een beroep op 
het beste wat in ons mensen leeft. Het mag waar 
zijn, dat dit niet  de  oplossing is voor  alle pro-
blemen, die mensen verdeeld houden in elkander 
vijandig gezinde kampen, het is ook waar, dat 
hier mogelijkheden liggen. Welke? Een bezon-
nen oordeel daarover is eerst mogelijk, als men 
weet hoe op verschillende plaatsen een geweld-
loze strijd gestreden is, als men de omstandighe-
den, die dit begunstigden en ae hindernissen, 
die genomen moesten worden kent, kortom, als 
men ondubbelzinnig vast stellen kan, wat wèl en 
wat niét mogelijk bleek. 

Laat de feiten spreken. 	D. H. Prins 
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Gedachten over vrijheid en toNerante bij ,L. S. l lilt 

Honderd jaar geleden verscheen van de hand 
van de Engelse denker John Stuart Mill (1806-
1873) zijn „Essay on Liberty". De herdenking 
van dit feit is aanleiding tot een korte be-
schouwing over het werk van deze typische 
vertegenwoordiger van het Engelse positivisme 
en liberalisme. 

Engelsen zijn geen bouwers van grote filoso-
fische systemen zoals de Duitsers en zij staan 
in het algemeen wantrouwend tegenover meta-
fysische speculaties. In dit opzicht heeft Mill 
zijn geestelijke voorvaderen gehad: Francis 
Bacon (,Kennis is macht"), de empiricus Locke, 
de scepticus Hume, de utilitarist Bentham. Even-
min kende Engeland grote revolutionaire den-
kers als Rusland en Frankrijk. Zij, die in Enge-
land hervormingen nastreefden, poogden dit 
over het algemeen te doen langs wegen van ge-
leidelijkheid. Ook dit is een kenmerkende trek 
in Mill. Hij behoorde tot de linkervleugel van 
de liberale partij, die toen onder leiding stond 
van de grote Gladstone. Gladstone, zelf een ge-
lovig man, getuigde van de agnosticus Mill: 

„De bijzondere gaven van Mill waren ons al 
vaar hij in het parlement kwam wèl bekend. 
Maar wat ons daar, mij tenminste, geopenbaard 
werd, was de ongewone adel van zijn karakter. 
Ik pleegde hem zo schertsenderwijze „de heilige 
van het rationalisme" te noemen. Ik behoef niet 
te zeggen, dat ik zijn verschijnen met vreugde 
begroette en zijn verdwijnen diep beklaagde, 
en wel in het belang van het gehele Lagerhuis. 
In elke partij, in elke politieke richting, zijn 
zulke mannen — ik moet liet met smart beken-
nen — zeldzaam": 

Werk en betekenis van Mill 
Mill was geen visionair denker met briljante 
ideeën maar toch heeft ,hij zijn waarde, 66k 
voor onze tijd, behouden. Hij was een kritisch 
denker, die het objectieve wetenschappelijke 
onderzoek, los van alle gevestigde meningen en 

' belangen, boven alles stelde. Gedachtig aan het 
onderwijs, dat hij van zijn beroemde vader 
James Mill en van Jeremy Bentham had ont-
vangen, heeft hij in zijn autobiografie een 
richtsnoer gegeven die hij uiteraard voor zijn 
eigen werk liet gelden, maar die door iedere 
filosoof en wetenschappelijke onderzoeker als 
gulden regel gehanteerd kan worden: „ ... nooit 
halve oplossingen van moeilijkheden als volle-
dige aanvaarden; nooit een raadsel raadsel la-
ten, maar er steeds toe terugkeren, totdat het 
opgehelderd is; nooit toestaan dat duistere' kan-
ten van een onderwerp ononderzocht blijven, 
omdat zij niet belangrijk schijnen; nooit den-
ken dat ik een deel van een onderwerp volko-
men versta voordat ik het in het verband van 
het geheel heb verstaan." Elders heeft hij te-
recht opgemerkt: „De noodlottige neiging der 
mensen om op te houden met denken over een 
zaak, zodra ze niet twijfelachtig meer is, vormt 
de oorzaak van de helft hunner dwalingen". 
Hij was een typisch Engels denker, die zich 
geheel op empirisch standpunt stelde. De enige 
bron van kennis is volgens hem de ervaring; 
de enige methode van alle wetenschappen is de 
inductie, d.w.z. de redenering, waarbij uit een 
voldoende aantal bijzondere gevallen gevolg-
trekkingen gemaakt worden, die kunnen leiden 
tot een algemene stelling of wetenschappelijke 
wet. Mill was een agnosticus, hij huldigde de 
overtuiging, dat het voor de mens onmogelijk 
is kennis te hebben van datgene, wat de erva- 
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	ring te boven gaat. Voor de godsdienst had hij 
geen enkele waardering, zelfs noemt hij het 
onzedelijk „dat wij ons in verering zullen bui- 
gen voor een wezen wiens zedelijke attributen 
onkenbaar zijn en misschien geheel verschil-
lend zijn van die, welke wij, sprekend van onze 
medemensen, met dezelfde woorden aandui-
den", m.a.w. wat moet men verstaan onder al 
die te gemakkelijk gehanteerde begrippen als 
bv. Gods goedheid, Gods toom en vergeving? 

Op latere leeftijd heeft Mill dit standpunt 
enigszins verlaten en in zijn posthuum ver-
schenen „Three Essays on Religion" gaat hij in 
de richting van een soort modern mani-
cheïsme 1), dat de worsteling tussen een goed 
en kwaad beginsel veronderstelt. 

Mill was, zoals ik reeds opmerkte, een van 
de belangrijkste vertegenwoordigers van het 
Engelse positivisme 2) en utilitarisme 3). Hij 
heeft aanvankelijk de invloed van de Fransman 
Comte ondergaan maar vooral ook die van de 
Engelse denker Jeremy Bentham, die als be-
ginsel van de ethiek had geformuleerd: „the 
greatest happiness of the greatest number" (het 
grootste geluk voor het grootste aantal). Deze 
invloed deed zich ook gelden in Mill's radicaal-
liberale ideeën: Het maatschappelijk leven had 
zijn volle belangstelling zoals o.m. blijkt uit 
zijn „Principles of political economy" (1848). 
Terwijl van vrouwenemancipatie nog nauwe-
lijks sprake was, verkondigde hij reeds dat man 
en vrouw van nature gelijk zijn (voor verschil-
len in aanleg had hij geen oog): Slechts eeuwen-
oude tradities en opvoeding hebben de over-
tuiging geschapen, dat de vrouw intellectueel 
de mindere is van de man, meende Mill. 

Waarde en onwaarde van het gesprek 
Ik herinner me, dat prof. Oldewelt eens een 
kritische definitie gaf van wat de meeste men-
sen onder „discussie" verstaan: „Een discussie 
wordt gevoerd, wanneer er twee mensen spre-
ken en niemand luistert." Mill wees er terecht 
op, dat een dergelijk soort discussie geen enkele 
waarde heeft. Een goede discussie, een waar-
devol gesprek eist van de partners zelfverloo-
chening, d.w.z. het is nodig, dat zij zich voor 
de duur van het gesprek losmaken van eigen 
meningen en waardeoordelen. Meestal, zegt 
Mill, overdenkt men niet wat de tegenpartij 
zegt, maar wat men tegen hem kan aanvoeren 
en daardoor loopt het gesprek op niets uit, 
elk der gesprekspartners blijft, die hij was en 
van enige mogelijke winst uit het gesprek is 
dan geen sprake. Hieruit spreekt ook Mill's 
psychologisch inzicht. Dit inzicht blijkt even-
eens uit een uitspraak als deze, willekeurig ge-
kozen uit vele andere: „Vraag jezelf af of je 
gelukkig bent en je houdt op het te zijn". 

Over vrijheid 

In 1859 verscheen Mill's ,Essay on liberty". 
Mill vraagt zich in dit werk o.m. af welke de 
grenzen van de menselijke vrijheid zijn. In 
welke gevallen mag de vrijheid van handelen 
van de individu beperkt worden? Alleen met 
het doel tot zelfbescherming is de mensheid 
gerechtigd deze vrijheid te beperken. De indi-
vidu heeft een absoluut recht op zijn onafhan-
kelijkheid, hij is souverein over zijn eigen li-
chaam en geest, meent Mill, een gedachte, die 
in deze' tijd van „hersenspoelingen" wel een 
bijzondere actualiteit heeft gekregen. Mill zegt 
letterlijk: „De mensen zullen er meer bij win-
nen, wanneer zij elkander vrijlaten om te leven 
zoals het hun goeddunkt dan door elkander te 
dwingen te leven zoals het de anderen goed-
dunkt" want ,`,de enige vrijheid, die deze naam 
verdient, is de vrijheid het eigen welzijn op 
eigen wijze na te streven, zolang wij niet trach-
ten anderen van de hunne te beroven of hen te 
belemmeren in het streven om haar te verwer-
ven." Mill komt dan tot de volgende conclusies: 
1. Wanneer iemand om zijn mening het zwijgen 
wordt opgelegd, dan moeten wij er rekening 
mee houden, dat deze mening juist is — anders 
zouden wij ons voor onfeilbaar moeten houden. 
2. Ook indien de doodgezwegen mening on-
juist is, dan kan zij toch een stuk waarheid be-
helzen; en aangezien een algemene, heersende 
mening zelden of nooit de gehele waarheid is, 
kan, wat aan haar nog ontbreekt, slechts door 
de strijd der tegengestelde meningen aan het 
licht worden gebracht. 3. Zelfs indien de alge- 

meen erkende mening niet alleen juist is, doch 
de gehele waarheid vertegenwoordigt, dan zal zij 
toch, voorzover zij niet ernstig wordt aangevoch-
ten en mág worden aangevochten, door de mees-
ten, die haar als waarheid erkennen, als een voor-
oordeel worden gehandhaafd. 4. De innerlijke 
waarde van het doctrine kan verloren gaan, zij 
kan inboeten aan invloed op het karakter en 
het gedrag; dan wordt het dogma niets meer 
dan een formule, welke niets goeds meer kan 
bewerkstelligen en bovendien geen ruimte meer 
laat voor de ontwikkeling van nieuwe werkelijk 
levende overtuigingen. 
Mill heeft zelf van zijn „Essay on Liberty" ver-
wacht, dat het, zoals hij zegt zou aantonen 
„hoe belangrijk  tyoor  mens en maatschappij 
een veelvoud van karaktertypen is en hoe be-
langrijk voor het menselijk geslacht is de volle-
dige vrijheid om zich in ontelbare met elkaar 
in strijd zijnde geestesrichtingen te ontplooien". 

Mill heeft hiermede in a nutshell de geeste-
lijke grondslagen van de democratie getekend. 

Nog altijd actueel 
De laatste zin van zijn essay heeft aan actuali-
teit nog niets verloren: 

„De ;vaarde van een staat is op den duur de 
waarde van de individuën die deze staat samen-
stellen: en een staat die de belangen van hun 
geestelijke ontplooiing en verheffing achterstelt 
bij een klein beetje ineer administratieve kunde 
of die schijn ervan die de praktijk in alle gele-
dingen van het bedrijfsleven geeft, een staat, die 
zijn mensen in hun ontwikkeling belemmert Om 
hen tot meer volgzame instrumenten te maken 
in zijn handen, zelfs voor nuttige doeleinden, 
zal tot de erkenning komen, dat met kleine 
mensen geen groot werk tot stand gebracht kan 
worden; en dat de volmaaktheid van de ma-
chinerie, waaraan hij alles heeft opgeofferd 
uiteindelijk voor de staat van geen enkel nut is, 
omdat de levenskracht ontbreekt, die de staat 
terwille van een vlotlopende machinerie, heeft 
willen verbannen." 

Het is een visie, die hoewel thans een eeuw 
geleden geformuleerd, in deze tijd van totali-
taire dreigingen, nog allerminst aan kracht en 
waarde heeft ingeboet! 	Dec. '59. P. Krug 

1) Manicheïsme, een uit Perzië afkomstige 
leer van Manes (derde eeuw), volgens welke in 
de wereld een strijd gaande is tussen twee dua-
listische beginselen, goed en kwaad, God en 
duivel, die evenals in de leer van de Pers Zo-
roaster een absolute tegenstelling vormen. Deze 
tegenstelling openbaart zich in de mens in de 
strijd tussen geest en vlees. Augustinus was 
aanvankelijk een aanhanger van deze leer maar 
bestreed haar later. 

2) Positivisme: Denkrichting, die de erva-
ring, het „positieve" als enige bron van kennis 
ziel: Men moet zich beperken tot het vaststellen 
van feiten en het verband ertussen. Het positi-
visme staat afwijzend tegenover liet metafysisch 
denken. 

3) Utilitarisme: Leer dat liet bepalend prin-
cipe van de zedelijkheid het voordeel zou zijn. 
Goed is wat liet geluk van de mens bevordert, 
mits deze mens gezien wordt als sociaal wezen. 
Het beginsel van liet utilitarisme luidt: Goed is 
wat liet geluk van liet grootste aantal mensen 
bevordert. 

Prof. dr. J. C. Brandt Corstius 

Dr. J. C. Brandt Corstius, thans wetenschap-
pelijk hoofdambtenaar aan de letterkundige fa-
culteit van de Leidse Universiteit, is benoemd 
tot hoogleraar in de vergelijkende literatuur-
wetenschap van na de Middeleeuwen aan de 
Rijksuniversiteit te Utrecht. Wij wensen de nieu-
we hoogleraar, die deel uitmaakt van de redac-
tieraad van Mens en Wereld, met zijn benoeming 
van harte geluk. 
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Gedachten over vrijheid eni toUerf22Wda 

Honderd jaar geleden verscheen van de hand 
van de Engelse denker John Stuart Mill (1806-
1873) zijn „Essay on Liberty". De herdenking 
van dit feit is aanleiding tot een korte be-
schouwing over het werk van deze typische 
vertegenwoordiger van het Engelse positivisme 
en liberalisme. 

Engelsen zijn geen bouwers van grote filoso-
fische systemen zoals de Duitsers en zij staan 
in het algemeen wantrouwend tegenover meta-
fysische speculaties. In dit opzicht heeft Mill 
zijn geestelijke voorvaderen gehad: Francis 
Bacon (,Kennis is macht"), de empiricus Locke, 
de scepticus Hume, de utilitarist Bentham. Even-
min kende Engeland grote revolutionaire den-
kers als Rusland en Frankrijk. Zij, die in Enge-
land hervormingen nastreefden, poogden dit 
over het algemeen te doen langs wegen van ge-
leidelijkheid. Ook dit is een kenmerkende trek 
in Mill. Hij behoorde tot de linkervleugel van 
de liberale partij, die toen onder leiding stond 
van de grote Gladstone. Gladstone, zelf een ge-
lovig man, getuigde van de agnosticus Mill: 

„De bijzondere gaven van Mill waren ons al 
vaar hij in het parlement kwam wèl bekend. 
Maar wat ons daar, mij tenminste, geopenbaard 
werd, was de ongewone adel van zijn karakter. 
Ik pleegde hem zo schertsenderwijze „de heilige 
van het rationalisme" te noemen. Ik behoef niet 
te zeggen, dat ik zijn verschijnen met vreugde 
begroette en zijn verdwijnen diep beklaagde, 
en wel in het belang van het gehele Lagerhuis. 
In elke partij, in elke politieke richting, zijn 
zulke mannen — ik moet het met smart beken-
nen — zeldzaam": 

Werk en betekenis van Mill 
Mill was geen visionair denker met briljante 
ideeën maar toch heeft ,hij zijn waarde, 66k 
voor onze tijd, behouden. Hij was een kritisch 
denker, die het objectieve wetenschappelijke 
onderzoek, los van alle gevestigde meningen en 

' belangen, boven alles stelde. Gedachtig aan het 
onderwijs, dat hij van zijn beroemde vader 
James Mill en van Jeremy Bentham had ont-
vangen, heeft hij in zijn autobiografie een 
richtsnoer gegeven die hij uiteraard voor zijn 
eigen werk liet gelden, maar die door iedere 
filosoof en wetenschappelijke onderzoeker als 
gulden regel gehanteerd kan worden: „ ... nooit 
halve oplossingen van moeilijkheden als volle-
dige aanvaarden; nooit een raadsel raadsel la-
ten, maar er steeds toe terugkeren, totdat het 
opgehelderd is; nooit toestaan dat duistere' kan-
ten van een onderwerp ononderzocht blijven, 
omdat zij niet belangrijk schijnen; nooit den-
ken dat ik een deel van een onderwerp volko-
men versta voordat ik het in het verband van 
het geheel heb verstaan." Elders heeft hij te-
recht opgemerkt: „De noodlottige neiging der 
mensen om op te houden met denken over een 
zaak, zodra ze niet twijfelachtig meer is, vormt 
de oorzaak van de helft hunner dwalingen". 
Hij was een typisch Engels denker, die zich 
geheel op empirisch standpunt stelde. De enige 
bron van kennis is volgens hem de ervaring; 
de enige methode van alle wetenschappen is de 
inductie, d.w.z. de redenering, waarbij uit een 
voldoende aantal bijzondere gevallen gevolg-
trekkingen gemaakt worden, die kunnen leiden 
tot een algemene stelling of wetenschappelijke 
wet. Mill was een agnosticus, hij huldigde de 
overtuiging, dat het voor de mens onmogelijk 
is kennis te hebben van datgene, wat de erva- 

- 

	

	ring te boven gaat. Voor de godsdienst had hij 
geen enkele waardering, zelfs noemt hij het 
onzedelijk „dat wij ons in verering zullen bui- 
gen voor een wezen wiens zedelijke attributen 
onkenbaar zijn en misschien geheel verschil-
lend zijn van die, welke wij, sprekend van onze 
medemensen, met dezelfde woorden aandui-
den", m.a.w. wat moet men verstaan onder al 
die te gemakkelijk gehanteerde begrippen als 
bv. Gods goedheid, Gods toom en vergeving? 

Op latere leeftijd heeft Mill dit standpunt 
enigszins verlaten en in zijn posthuum ver-
schenen „Three Essays on Religion" gaat hij in 

• de richting van een soort modern mani-
cheïsme 1), dat de worsteling tussen een goed 
en kwaad beginsel veronderstelt. 

Mill was, zoals ik reeds opmerkte, een van 
de belangrijkste vertegenwoordigers van het 
Engelse positivisme 2) en utilitarisme 3). Hij 
heeft aanvankelijk de invloed van de Fransman 
Comte ondergaan maar vooral ook die van de 
Engelse denker Jeremy Bentham, die als be-
ginsel van de ethiek had geformuleerd: „the 
greatest happiness of the greatest number" (het 
grootste geluk voor het grootste aantal). Deze 
invloed deed zich ook gelden in Mill's radicaal-
liberale ideeën: Het maatschappelijk leven had 
zijn volle belangstelling zoals o.m. blijkt uit 
zijn „Principles of political economy" (1848). 
Terwijl van vrouwenemancipatie nog nauwe-
lijks sprake was, verkondigde hij reeds dat man 
en vrouw van nature gelijk zijn (voor verschil-
len in aanleg had hij geen oog): Slechts eeuwen-
oude tradities en opvoeding hebben de over-
tuiging geschapen, dat de vrouw intellectueel 
de mindere is van de man, meende Mill. 

Waarde en onwaarde van het gesprek 
Ik herinner me, dat prof. Oldewelt eens een 
kritische definitie gaf van wat de meeste men-
sen onder „discussie" verstaan: „Een discussie 
wordt gevoerd, wanneer er twee mensen spre-
ken en niemand luistert." Mill wees er terecht 
op, dat een dergelijk soort discussie geen enkele 
waarde heeft. Een goede discussie, een waar-
devol gesprek eist van de partners zelfverloo-
chening, d.w.z. het is nodig, dat zij zich voor 
de duur van het gesprek losmaken van eigen 
meningen en waardeoordelen. Meestal, zegt 
Mill, overdenkt men niet wat de tegenpartij 
zegt, maar wat men tegen hem kan aanvoeren 
en daardoor loopt het gesprek op niets uit, 
elk der gesprekspartners blijft, die hij was en 
van enige mogelijke winst uit het gesprek is 
dan geen sprake. Hieruit spreekt ook Mill's 
psychologisch inzicht. Dit inzicht blijkt even-
eens uit een uitspraak als deze, willekeurig ge-
kozen uit vele andere: „Vraag jezelf af of je 
gelukkig bent en je houdt op het te zijn". 

Over vrijheid 

In 1859 verscheen Mill's ,Essay on liberty". 
Mill vraagt zich in dit werk o.m. af welke de 
grenzen van de menselijke vrijheid zijn. In 
welke gevallen mag de vrijheid van handelen 
van de individu beperkt worden? Alleen met 
het doel tot zelfbescherming is de mensheid 
gerechtigd deze vrijheid te beperken. De indi-
vidu heeft een absoluut recht op zijn onafhan-
kelijkheid, hij is souverein over zijn eigen li-
chaam en geest, meent Mill, een gedachte, die 
in deze' tijd van „hersenspoelingen" wel een 
bijzondere actualiteit heeft gekregen. Mill zegt 
letterlijk: „De mensen zullen er meer bij win-
nen, wanneer zij elkander vrijlaten om te leven 
zoals het hun goeddunkt dan door elkander te 
dwingen te leven zoals het de anderen goed-
dunkt" want ,`,de enige vrijheid, die deze naam 
verdient, is de vrijheid het eigen welzijn op 
eigen wijze na te streven, zolang wij niet trach-
ten anderen van de hunne te beroven of hen te 
belemmeren in het streven om haar te verwer-
ven." Mill komt dan tot de volgende conclusies: 
1. Wanneer iemand om zijn mening het zwijgen 
wordt opgelegd, dan moeten wij er rekening 
mee houden, dat deze mening juist is — anders 
zouden wij ons voor onfeilbaar moeten houden. 
2. Ook indien de doodgezwegen mening on-
juist is, dan kan zij toch een stuk waarheid be-
helzen; en aangezien een algemene, heersende 
mening zelden of nooit de gehele waarheid is, 
kan, wat aan haar nog ontbreekt, slechts door 
de strijd der tegengestelde meningen aan het 
licht worden gebracht. 3. Zelfs indien de alge- 

meen erkende mening niet alleen juist is, doch 
de gehele waarheid vertegenwoordigt, dan zal zij 
toch, voorzover zij niet ernstig wordt aangevoch-
ten en mág worden aangevochten, door de mees-
ten, die haar als waarheid erkennen, als een voor-
oordeel worden gehandhaafd. 4. De innerlijke 
waarde van het doctrine kan verloren gaan, zij 
kan inboeten aan invloed op het karakter en 
het gedrag; dan wordt het dogma niets meer 
dan een formule, welke niets goeds meer kan 
bewerkstelligen en bovendien geen ruimte meer 
laat voor de ontwikkeling van nieuwe werkelijk 
levende overtuigingen. 
Mill heeft zelf van zijn „Essay on Liberty" ver-
wacht, dat het, zoals hij zegt zou aantonen 
„hoe belangrijk wow mens en maatschappij 
een veelvoud van karaktertypen is en hoe be-
langrijk voor het menselijk geslacht is de volle-
dige vrijheid om zich in ontelbare met elkaar 
in strijd zijnde geestesrichtingen te ontplooien". 

Mill heeft hiermede in a nutshell de geeste-
lijke grondslagen van de democratie getekend. 

Nog altijd actueel 
De laatste zin van zijn essay heeft aan actuali-
teit nog niets verloren: 

„De ;vaarde van een staat is op den duur de 
waarde van de individuën die deze staat samen-
stellen: en een slaat die de belangen van hun 
geestelijke ontplooiing en verheffing achterstelt 
bij een klein beetje meer administratieve kunde 
of die schijn ervan die de praktijk in alle gele-
dingen van het bedrijfsleven geeft, een staat, die 
zijn mensen in Juni ontwikkeling belemmert ani 
hen tot meer volgzame instrumenten te maken 
in zijn handen, zelfs voor nuttige doeleinden, 
zal tot de erkenning komen, dat met kleine 
mensen geen groot werk tot stand gebracht kan 
worden; en dat de volmaaktheid van de ma-
chinerie, waaraan hij alles heeft opgeofferd 
uiteindelijk voor de staat van geen enkel nut is, 
omdat de levenskracht ontbreekt, die de staat 
terwille van een vlotlopende machinerie, heeft 
willen verbannen." 

Het is een visie, die hoewel thans een eeuw 
geleden geformuleerd, in deze tijd van totali-
taire dreigingen, nog allerminst aan kracht en 
waarde heeft ingeboet! 	Dec. '59. P. Krug 

1) Manicheïsme, een uit Perzië afkomstige 
leer van Malies (derde eeuw), volgens welke in 
de wereld een strijd gaande is tussen twee dua-
listische beginselen, goed en kwaad, God en 
duivel, die evenals in de leer van de Pers Zo-
rooster een absolute tegenstelling vormen. Deze 
tegenstelling openbaart zich in de mens in de 
strijd tussen geest en vlees. Augustinus was 
aanvankelijk een aanhanger van deze leer maar 
bestreed haar later. 

2) Positivisme: Denkrichting, die de erva-
ring, liet „positieve" als enige bron van kennis 
ziel: Men moet zich beperken tot het vaststellen 
van feiten en het verband ertussen. Het positi-
visme staat afwijzend tegenover liet metafysisch 
denken. 

3) Utilitarisme: Leer dat het bepalend prin-
cipe van de zedelijkheid het voordeel zou zijn. 
Goed is wat het geluk van de mens bevordert, 
mits deze mens gezien wordt als sociaal wezen. 
Het beginsel van het utilitarisme luidt: Goed is 
wat liet geluk van het grootste aantal mensen 
bevordert. 

Prof,, dr. J. C. Brondl: Corstius 

Dr. J. C. Brandt Corstius, thans wetenschap-
pelijk hoofdambtenaar aan de letterkundige fa-
culteit van de Leidse Universiteit, is benoemd 
tot hoogleraar in de vergelijkende literatuur-
wetenschap van na de Middeleeuwen aan de 
Rijksuniversiteit te Utrecht. Wij wensen de nieu-
we hoogleraar, die deel uitmaakt van de redac-
tieraad van Mens en Wereld, met zijn benoeming 
van harte geluk. 
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ik hoop, dat we nog succes hebben." Van mijn 
kant vroeg ik: „Dokter, wat rekent u mij per 
bezoek?", waarop het klonk: „Tien rupiah, u 
moet om de twee dagen bij me komen." Ik keek 
waarschijnlijk enigszins somber, waarop dokter 
Sim Kie Ay me vroeg: „U bent gepensioneerd, 
komt u dat uit?" Ik gaf-daarop terug: „Dokter, 
tien rupiah valt me enorm mee, bij Hollandse 
doktoren zou ik meer hebben moeten betalen, dus 
zolang ik die tien rupiahs betalen kan, zal ik he4. 
doen." Even dient vermeld te worden, dat dokter 
Sim afgestudeerd had in Nederland en specialist 
was. Dokter Sim en ik werden oprechte vrienden 
gedurende de lange, doch gelukkig succesvolle 
behandeling. Toen ik bij het afscheid nemen na 
genezing niet meer bij hem op het spreekuur 
verscheen, kon ik niet nalaten tegen hem te 
zeggen: „Dokter, u bent Chinees, als kind werd 
ik al gewaarschuwd voor het gele gevaar; het is 
me erg meegevallen." Dokter Sim lachte har- 
telijk! 

Ik werd na de bevrijding nog verder beproefd, 
kreeg staar aan beide ogen, ging onder behan-
deling van Officier van Gezondheid Jongejan. 
Nog niet rijp voor oogoperatie. Toen verdween 
het Knil mèt oogarts Jongejan uit Indië en zat 
ik met mijn staarogen. Viel in verkeerde parti-
culiere handen met gevolg dat operatie linkeroog 
mislukte. Het rechteroog werd steeds slechter. 
Ik zocht en vond een eenvoudige Indonesische 
huishoudster. Twee jaar heb ik aan de hand van 
deze vrouw gelopen, zij heeft me als een goede 
dochter verzorgd. Eindelijk werd ik, na rijpwor-
den, in januari 1955 door de Javaanse oogarts 
Soediro met 100 % succes geopereerd. Geduren-
de een maand na ontslag uit het Ooglijdersge-
sticht was ik, voor ik een bril had, volkomen af-
hankelijk van mijn huishoudster, Rita. In die we-
ken begon zij te klagen over pijnen in haar hoofd, 
ze was dadelijk moe. Ik kreeg mijn bril en kon 
na twee jaar weer alleen de straat op. Heerlijk! 
Maar de goede Rita kwam in het hospitaal te-
recht; het bleek, dat zij een gezwel in de hersens 
had en vier maanden nadat ik weer zien kon, 
stierf de lieve, goede vrouw. Ik was er kapot van. 

Geen honorarium 

De Humanistische Luisterkring 

telde op 30 januari 1960: 

2_.3-30930© leden. 

Was u, uw buurman, uw vriend 

daar ook al bij? 

alurrwal aweedu ouer de 
onicie~mjCICIdde 
ge[Aezieïrl 
Het lezenswaardige „Europa-Archio" (Halb-
monatsschrift der deutschen Gesellschaft filr 
auswiirtige Politik (Mijliusstrasse 20, Frankfurt 
a. M.) heeft in een dubbelnummer (5 en 20 
december, 1959) aandacht gevraagd voor de 
problematiek van de onderontwikkelde gebie-
den. Na gewezen te hebben op de economische 
en sociologische aspecten hiervan merkt Gnter 
Henle in zijn artikel „Gegenwartsfragen der 
Entwicklungs-ffinder" op: „Das eigentliche Pro-
blem liegt aber wohl im psychologischen Felde, 
und zwar auf beiden Seiten: bei der Entwick-
lungsl'andern, wo es einen Wall von Vorurteilen 
abzutragen und Vertrauen zu gewinnen gilt, 
und bei uns Europern, die wir endlich den 
Ueberlegenheitskomplex gegenber diesen Un-
dern ablegen sollten." 

Over de houding en de activiteiten van de 
verschillende Europese landen handelen de vol-
gende artikelèn, A. A. J. Warmenhoven schreef 
oher de bijdrage hierin van Nederland aaon de 
technische hulp voor de onderontwikkelde ge-
bieden, terwijl twee andere bijdragen 'de rol 
van België en van Zweden tot onderwerp had-
den. Over Cuba en over de zgn. „Bandoeng-
staten en de Verenigde Naties in de jaren 
1956-58 handelen twee andere artikelen. Een 
waardevolle publikatie! 	 P. K. 
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13[(u2r(trageti) van een „blanke" 

oucor_ar „gekleurcian99  

De polemiek over de „superioriteit" van het wat Rita voor u is geweest. U hebt heel veel kos-
blanke ras zit me nog altijd „dwars". Erg popu- ten gehad voor haar liggen in het hospitaal en de 
lair gezegd misschien, maar volgens mij is huma- doktersbehandeling. Wij hebben samen besloten 
nisme nu eenmaal populair, eenvoudig voor het honorarium, dat ik mag innen van het Com-
iedereen. Ik ga hier nu eens vertellen van supe- missariaat der Nederlanden voor uw oogopera-
rieure nièt-blanken. Het oordeel laat ik graag tie, zijnde 700 rupiah, te uwer beschikking te 
aan de lezers van Mens en Wereld. Daar gaat stellen om in die onkosten tegemoet te omen." 
ie dan! 	 Ik kon geen woord uitbrengen en kreeg de tranen 

We hadden voor de gezagsovergave als ge- in mijn ogen. Lezers, dat waren Indonesiërs van 
wezen Knillers in Indië recht op vrij dokter een ras, minder waard dan het blanke (?). 
en medicijnen — we betaalden daar zelfs officieel 	Maar we gaan verder. Ik kwam onder be- 
belasting over —, maar na de overgave trok het handeling van een Chinese tandarts — opleiding 
Commissariaat der Nederlanden dit recht in, Utrecht en Bonn. Toen de behandeling afgelopen 
daarmede velen duperend. Voor ons oudjes, die was, vroeg ik meteen af te rekenen. We namen 
verzwakt en uitgehongerd uit de Japanse kampen tegenover elkaar plaats aan zijn schrijftafel. Hij 
waren gekomen en zich nog niet hadden kunnen . noteerde: trekken, vulling, enz. Is samen zoveel. 
herstellen en dus dokter en — niet te betalen — Ik had de berekening natuurlijk kunnen volgen. 
medicijnen juist zo hard nodig hadden, een Na de optelling deelde de doktehet bedrag door 
ramp. Zelf werd ik eind 1950 ernstig ziek, de twee en gaf mij het eindresultaat op, Ik vroeg, 
Chinese dokter, tot wie ik me wendde, consta- waarom hij het bedrag gehalveerd had. Waarop 
teerde Indische spruw in een zeer gevaarlijk zijn antwoord was: „Dat is mijn zaak!" 
stadium. Die dokter zei: „Mijnheer Horsting, 	Dat was wéér een kleurling, minderwaardig 
dat wordt een heel langdurige geschiedenis, maar 	aan het blanke ras (?). 

Maar we zijn er nog niet. Mijn oude trouwe 
Philips toonde gebreken. Ik er mee naar een 
radiozaak, waar ik nog nooit was geweest. Mijn 
Faust had me immers nog nooit in de steek ge-
laten! De eigenaar van de zaak was een Chinees. 
Na een week kwam ik informeren. Toestel was 
in orde gebracht. „Hoeveel ben ik u schuldig?" 
Tot mijn verbazing kreeg ik te horen: „Niets, 
mijnheer Horsting." Ik keek verwonderd en 
vroeg: „Hoe kan dat?" „Wel", zei de Chinees, 
„ik heb niets behoeven te verwisselen, alleen 
maar repareren. Ik-weet uit uw krantenartikelen, 
dat u altijd voor ons Aziaten bent opgekomen. 
Ik wil van u geen betaling hebben." De inan 
heeft nog zeven jaar lang mijn Faust onder-
houden en kocht het oude toestel bij mijn vertrek 
voorgoed naar Holland voor een prijs, waarop 
hij niets heeft kunnen verdienen. Wéér zo'n 
kleurling! 

Alles kwam in orde 

Na het verlies van mijn huishoudster was ik 
„kapot", hetgeen misschien moeilijk te begrijpen 
is voor sommigen van het superieure blanke ras. 
Ik wilde er eens helemaal tussenuit na de dood 
van mijn lieve vrouw, mijn goede huishoudster 
en alle ziekte-ellende. Maar ik wilde per se terug-
komen in mijn tweede vaderland, waar ik een 
halve eeuw reeds woonde. Het verkrijgen van 
een re-entry-permit was voor een niet meer wer-
kend Nederlander een onmogelijkheid, want al-
leen al omdat hij als minimum een maandelijks 
inkomen moest hebben van 2000 rupiah en... ik 
had maar 667 rupiah pensioen. Toen ik op de 
vraag van de commissaris van politie — een 
Soendanees — wat mijn inkomsten waren, het 
hiervoor genoemde bedrag opgaf, betrok zijn 
gezicht en zei hij: „Dan kan ik u niet terug laten 
komen, ook al zou ik het willen. U schijnt hier 
wel veel zeer goede vrienden onder mijn land- 
genoten te hebben, want van alle kanten krijg ik 
te horen, dat ik u een .re-entry-permit moèt 
geven." Toen kwam een ingeving, noem het 
toeval als humanist, en zei ik: „Jawel, com- 
missaris, maar eigenlijk, als Nederland eerlijk 
tegenover ons gepensioneerden was, moesten we 
geen rupiah van een derde van de waarde, maar 
echte Hollandse guldens ontvangen." Toen 
schoot hij in de lach en zei: „We zijn er, want 
driemaal 667 is 2000. Dan komt alles in orde." 

Dat was een Indonesisch politieman, die op 
de Hollanders moest „letten." Andere omstan- 
digheden hebben helaas gemaakt, dat ik in 
Holland moest blijven. 	L. H. C. Horsting 
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niet zijn". In de kring van het Humanistisch Ver-
bond zal men niet zeggen: Europa zal huma-
nistisch zijn, of het zal niet zijn. In deze kring zal 
men wel zeggen: Europa moet werkelijk plaats 
bieden aan alle levensovertuigingen. 

Om politieke en economische redenen zal 
menigeen het betreuren dat Engeland en de.  
Scandinavische landen nog niet bereid zijn deel 
te nemen. aan de hechtste samenwerking in 
Europa. In die landen kent men geen confes-
sioneel gefundeerde partijen. Dat komt tot uiting 
in de Raad van Europa, waar die landen wél 
deel van uitmaken. In de parlementaire verga-
dering van die raad staan de Engelse conserva-
tieven buiten de Europese groeperingen. Hier 
zien we nog een verschijnsel waarom het jammer 
is dat de Engelsen buiten de Zes zijn gebleven. 
Want binnen de Zes hebben zich politieke groe-
peringen gevormd ongeveer parallel aan de 
nationale partijen en zonder dat het schema ook 
zou passen voor de Engelsen. 

Het zou zo verfrissend zijn geweest, als Euro-
pa, ook het Europa van de Zes, in de partij-
vorming een eigen weg had kunnen gaan, zonder 
de politiek verwarrende indeling die we bijvr. in 
Nederland zien. 

Misschien komt het nog wel eens zo ver. 
SS. 

Op een morgen, toen ik voor oogcontrole in het 
Ooglijdersgesticht was, vroeg mijn operateur dr. 
Soediro mij even mee te gaan naar zijn huis, ge-
legen naast het gesticht. Daar zat, om mij te 
ontvangen, zijn vrouw, de Raden Ajoe. De dok-
ter nam het woord en zei: „Mijn vrouw en ik 
hebben het volgende afgesproken. Wij weten, 

De Humanistische Luisterkring 

telde op 30 januari 1960: 

2.33.23«ro leden. 

Was u, uw buurman, uw vriend 

daar ook al bij 

Mwop2 afichfiu ener de 

encg]e7cx2tku‘g[H2leUde 

ge den 

Het lezenswaardige „Europa-Archio" (Halb-
monatsschrift der deutschen Gesellschaft fr 
auswiirtige Politik (Mijliusstrasse 20, Frankfurt 
a. M.) heeft in een dubbelnummer (5 en 20 
december, 1959) aandacht gevraagd voor de 
problematiek van de onderontwikkelde gebie-
den. Na gewezen te hebben op de economische 
en sociologische aspecten hiervan merkt Giinter 
Henle in zijn artikel „Gegenwartsfragen der 
Entwicklungs-%nder" op: „Das eigentliche Pro-
blem liegt aber wohl im psychologischen Felde, 
und zwar auf beiden Seiten: bei der Entwick-
lungsWndern, wo es einen Wall von Vorurteilen 
abzutragen und Vertrauen zu gewinnen gilt, 
und bei uns Europern, die wir endlich den 
Ueberlegenheitskomplex gegenber diesen Lan- 
dern ablegen sollten." 

Over de houding en de activiteiten van de 
verschillende Europese landen handelen de vol-
gende artikelen. A. A. J. Warmenhoven schreef 
oher de bijdrage hierin van Nederland aaon de 
technische hulp voor de onderontwikkelde ge-
bieden, terwijl twee andere bijdragen 'de rol 
van België en van Zweden tot onderwerp had-
den. Over Cuba en over de zgn. „Bandoeng-
staten en de Verenigde Naties in de jaren 
1956-58 handelen twee andere artikelen. Een 
waardevolle publikatie! 	 P. K. 

(Slot van pag. 1) 

niet zijn". In de kring van het Humanistisch Ver-
bond zal men niet zeggen: Europa zal huma-
nistisch zijn, of het zal niet zijn. In deze kring zal 
men wel zeggen: Europa moet werkelijk plaats 
bieden aan alle levensovertuigingen. 

Om politieke en economische redenen zal 
menigeen het betreuren dat Engeland en de 
Scandinavische landen nog niet bereid zijn deel 
te nemen, aan de hechtste samenwerking in 
Europa. In die landen kent men geen confes-
sioneel gefundeerde partijen. Dat komt tot uiting 
in de Raad van Europa, waar die landen wél 
deel van uitmaken. In de parlementaire verga-
dering van die raad staan de Engelse conserva-
tieven buiten de Europese groeperingen. Hier 
zien we nog een verschijnsel waarom het jammer 
is dat de Engelsen buiten de Zes zijn gebleven. 
Want binnen de Zes hebben zich politieke groe-
peringen gevormd ongeveer parallel aan de 
nationale partijen en zonder dat het schema ook 
zou passen voor de Engelsen. 

Het zou zo verfrissend zijn geweest, als Euro-
pa, ook het Europa van de Zes, in de partij-
vorming een eigen weg had kunnen gaan, zonder 
de politiek verwarrende indeling die we bijv.. in 
Nederland zien. 

Misschien komt het nog wel eens zo ver. 
SS. 

Ervarbiger van een „blanke" 

onder „gekleurden" 

De polemiek over de „superioriteit" van het wat Rita voor u is geweest. U hebt heel veel koe-
blanke ras zit me nog altijd „dwars". Erg popu- ten gehad voor haar liggen in het hospitaal en de 
lair gezegd misschien, maar volgens mij is huma- doktersbehandeling. Wij hebben samen besloten 
nisme nu eenmaal populair, eenvoudig voor het honorarium, dat ik mag innen van het Com-
iedereen. Ik ga hier nu eens vertellen van supe- missariaat der Nederlanden voor uw oogopera-
rieure nièt-blanken. Het oordeel laat ik graag tie, zijnde 700 rupiah, te uwer beschikking te 
aan de lezers van Mens en Wereld. Daar gaat stellen om in die onkosten tegemoet te komen." 
ie dan! 	 Ik kon geen woord uitbrengen en kreeg de tranen 

We hadden voor de gezagsovergave als ge- in mijn ogen. Lezers, dat waren Indonesiërs van 
wezen Knillers in Indië recht op vrij dokter een ras, minder waard dan het blanke (?). 
en medicijnen — we betaalden daar zelfs officieel 	Maar we gaan verder. Ik kwam onder be-
belasting over —, maar na de overgave trok het handeling van een Chinese tandarts — opleiding 
Commissariaat der Nederlanden dit recht in, Utrecht en Bonn. Toen de behandeling afgelopen 
daarmede velen duperend. Voor ons oudjes, die was, vroeg ik meteen af te rekenen. We namen 
verzwakt en uitgehongerd uit de Japanse kampen tegenover elkaar plaats aan zijn schrijftafel. Hij 
waren gekomen en zich nog niet hadden kunnen , noteerde: trekken, vulling, enz. Is samen zoveel. 
herstellen en dus dokter en — niet te betalen — Ik had de berekening natuurlijk kunnen volgen. 
medicijnen juist zo hard nodig hadden, een Na de optelling deelde de doktekhet bedrag door 
ramp. Zelf werd ik eind 1950 ernstig ziek, de twee en gaf mij het eindresultaat op, Ik vroeg, 
Chinese dokter, tot wie ik me wendde, consta- waarom hij het bedrag gehalveerd had. Waarop 
teerde Indische spruw in een zeer gevaarlijk zijn antwoord was: „Dat is mijn zaak!" 
stadium. Die dokter zei: „Mijnheer Horsting, 	Dat was wéér een kleurling, minderwaardig 
dat wordt een heel langdurige geschiedenis, maar aan het blanke ras (?). 

Maar we zijn er nog niet. Mijn oude trouwe 
Philips toonde gebreken. Ik er mee naar een 
radiozaak, waar ik nog nooit was geweest. Mijn 
Faust had me immers nog nooit in de steek ge-
laten! De eigenaar van de zaak was een Chinees. 
Na een week kwam ik informeren. Toestel was 
in orde gebracht. „Hoeveel ben ik u schuldig?" 
Tot mijn verbazing kreeg ik te horen: „Niets, 
mijnheer Horsting." Ik keek verwonderd en 
vroeg: „Hoe kan dat?" „Wel", zei de Chinees, 
„ik heb niets behoeven te verwisselen, alleen 
maar repareren. Ik weet uit uw krantenartikelen, 
dat u altijd voor ons Aziaten bent opgekomen. 
Ik wil van u geen betaling hebben." De 'man 
heeft nog zeven jaar lang mijn Faust onder-
houden en kocht het oude toestel bij mijn vertrek 
voorgoed naar Holland voor een prijs, waarop 
hij niets heeft kunnen verdienen. Wéér zo'n 
kleurling! 

Alles kwam in orde 

Na het verlies van mijn huishoudster was ik 
„kapot", hetgeen misschien moeilijk te begrijpen 

van mijn lieve vrouw, mijn goede huishoudster 

is voor sommigen van het superieure blanke ras. 
Ik wilde er eens helemaal tussenuit na de dood 

en alle ziekte-ellende. Maar ik wilde per se terug-
komen in mijn tweede vaderland, waar ik een 
halve eeuw reeds woonde. Het verkrijgen van 
een re-entry-permit was voor een niet meer wer-
kend Nederlander een onmogelijkheid, want al-
leen al omdat hij als minimum een maandelijks 
inkomen moest hebben van 2000 rupiah en... ik 
had maar 667 rupiah pensioen. Toen ik op de 
vraag van de commissaris van politie — een 
Soendanees — wat mijn inkomsten waren, het 
hiervoor genoemde bedrag opgaf, betrok zijn 
gezicht en zei hij: „Dan kan ik u niet terug laten 
komen, ook al zou ik het willen. U schijnt hier 
wel veel zeer goede vrienden onder mijn land-
genoten te hebben, want van alle kanten krijg ik 
te horen, dat ik u een re-entry-permit moèt 
geven." Toen kwam een ingeving, noem het 
toeval als humanist, en zei ik: „Jawel, com-
missaris, maar eigenlijk, als Nederland eerlijk 
tegenover ons gepensioneerden was, moesten we 
geen rupiah van een derde van de waarde, maar 
echte Hollandse guldens ontvangen." Toen Op een morgen, toen ik voor oogcontrole in het 

Ooglijdersgesticht was, vroeg mijn operateur dr. 	schoot hij in de lach en zei: „We zijn er, want 
Soediro mij even mee te gaan naar zijn huis, ge-  driemaal 667 is 2000. Dan komt alles in orde." 
legen naast het gesticht. Daar zat, om mij te 

	
Dat was een Indonesisch politieman, die op 

de Hollanders moest „letten." Andere omstan-ontvangen, zijn vrouw, de Raden Ajoe. De dok- 
digheden hebben helaas gemaakt, dat ik in ter nam het woord en zei: „Mijn vrouw en ik 
Holland moest blijven. 	L. H. C. Horsting hebben het volgende afgesproken. Wij weten, 

ik hoop, dat we nog succes hebben." Van mijn 
kant vroeg ik: „Dokter, wat rekent u mij per 
bezoek?", waarop het klonk: „Tien rupiah, u 
moet om de twee dagen bij me komen." Ik keek 
waarschijnlijk enigszins somber, waarop dokter 
Sim Kie Ay me vroeg: „U bent gepensioneerd, 
komt u dat uit?" Ik gaf-daarop terug: „Dokter, 
tien rupiah valt me enorm mee, bij Hollandse 
doktoren zou ik meer hebben moeten betalen, dus 
zolang ik die tien rupiahs betalen kan, zal ik hei. 
doen." Even dient vermeld te worden, dat dokter 
Sim afgestudeerd had in Nederland en specialist 
was. Dokter Sim en ik werden oprechte vrienden 
gedurende de lange, doch gelukkig succesvolle 
behandeling. Toen ik bij het afscheid nemen na 
genezing niet meer bij hem op het spreekuur 
verscheen, kon ik niet nalaten tegen hem te 
zeggen: „Dokter, u bent Chinees, als kind werd 
ik al gewaarschuwd voor het gele gevaar; het is 
me erg meegevallen." Dokter Sim lachte har- 
telijk! 

Ik werd na de bevrijding nog verder beproefd, 
kreeg staar aan beide ogen, ging onder behan-
deling van Officier van Gezondheid Jongejan. 
Nog niet rijp voor oogoperatie. Toen verdween 
het Knil mèt oogarts Jongejan uit Indië en zat 
ik met mijn staarogen. Viel in verkeerde parti-
culiere handen met gevolg dat operatie linkeroog 
mislukte. Het rechteroog werd steeds slechter. 
Ik *zocht en vond een eenvoudige Indonesische 
huishoudster. Twee jaar heb ik aan de hand van 
deze vrouw gelopen, zij heeft me als een goede 
dochter verzorgd. Eindelijk werd ik, na rijpwor-
den, in januari 1955 door de Javaanse oogarts 
Soediro met 100 % succes geopereerd. Geduren-
de een maand na ontslag uit het Ooglijdersge-
sticht was ik, voor ik een bril had, volkomen af-
hankelijk van mijn huishoudster, Rita. In die we-
ken begon zij te klagen overpijnen in haar hoofd, 
ze was dadelijk moe. Ik kreeg mijn bril en kon 
na twee jaar weer alleen de straat op. Heerlijk! 
Maar de goede Rita kwam in het hospitaal te-
recht; het bleek, dat zij een gezwel in de hersens 
had en vier maanden nadat ik weer zien kon, 
stierf de lieve, goede vrouw. Ik was er kapot van. 

Geen honorarium 
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Het bovenstaande is ongeveer de conclusie van 
de voorafgaande beschouwingen. Maar allerlei 
vragen die rondom de humanistische activiteiten 
worden opgeworpen, zijn daarmee nog niet be-
antwoord. Hoe staat het nu met de samenhang 
tussen het werk dat we doen en de humanistische 
levensovertuiging? Is er wel een samenhang? En 
schuilt hier niet het gevaar dat men zich in en 
door zijn werk van anderen afsluit? Zullen ook 
de tegenstanders op die manier ons werkterrein 
niet trachten in te perken tot de groep van de 
overtuigde humanisten? Die vragen zijn al eer-
der gesteld maar ze moeten nu hier nog beant-
woord worden. Na het voorgaande hebben we 
daartoe iets meer vaste grond onder de voeten. 

Praktisch Humanisine 

Het moderne humanisme is een renaissance in 
de buitenkerkelijke wereld. Het eist die buiten-
kerkelijkheid niet voor zichzelf op, als een soort 
jachtterrein, maar het erkent een bijzondere ver-
antwoordelijkheid voor die wereld. Het huma-
nisme „claimt" niemand, maar het doet een be-
roep op ieder, in het bijzonder op iedere buiten-
kerkelijke, omdat het meent dat de humaniteit 
op het spel staat. Vandaar dat het oproept tot 
humanistische weerbaarheid, tot bevrijding uit 
het sleurleven. Het doet dat door woord en 
geschrift, maar ook en vooral in de persoonlijke 
ontmoeting. Daarbij stelt het een meer volledige, 
rijkere wijze van menselijke leven aan de orde; 
niet zozeer door praten, als wel door doen, of 
liever zijn. 

Het woord humanisme komt daarbij nauwe-
lijks aan de orde, nog minder de humanistische 
theorie, en eerst recht niet het lidmaatschap van 
humanistische organisaties. Propaganda voor het 
humanisme — hoe nodig ook uit een praktisch 
oogpunt — en praktisch humanisme zijn twee 
verschillende dingen; men kan en mag het prak-
tisch humanisme niet hanteren voor propagan-
distische doeleinden. 

Dit geldt voor de steun in levens- en gezins-
moeilijkheden, en voor de geestelijke zorg in de 
ruimste zin. Het geldt ook voor het maatschap-
pelijk werk. Al deze activiteiten richten zich tot 
„wie er van gediend zijn", zonder propagandis-
tische bijbedoelingen; in de hoop dat men er voor 
zichzelf iets aan heeft, en dat daardoor de krach-
ten der humaniteit versterkt worden. Het werk 
geschiedt echter vanuit een humanistische inspi-
ratie. Voor de geestelijke zorg is dit wel vanzelf-
sprekend; voor het maatschappelijk werk, wordt 
het soms — ook in eigen kring — betwist. Dit laat-
ste is merkwaardig, voorzover het maatschappe-
lijk werk in vele van zijn intriges bewust iets 
anders wil zijn dan materiële steun of technische 
raadgeving, namelijk hulp bij de zelfstandigwor-
ding van de persoon. Dat is een geestelijk proces 
en het is niet goed in te zien hoe men daarbij 
buiten de levensovertuiging kan blijven. Niet 
met woorden — dat gaat wel, maar door wat men 
is en door zijn zijn vertegenwoordigt. 

Geen grondslag nodig? 

„Maar dat werk doet men toch uit gewone 
mensenliefde?" zo zei mij eens een oudere maat-
schappelijke werkster. Maar is die mensenliefde 
zo gewoon? Zij is uitzonderlijk, omdat ze helaas 
beperkt voorkomt, en ze is uniek omdat ze het 
mens-zijn op heel ongewone wijze bepaalt. Het 
sympathieke van het argument is dat degene die 
het gebruikt blijkbaar niet beseft hoe bijzonder 
zijn standpunt is. Bovendien behoeft de „gewo-
ne"(!) mensenliefde ondersteuning van een le-
vensvisie om bestand te zijn tegen ontmoedigen-
de ervaringen en niet te verdwalen in de verwar-
rende levensverhoudingen. Dan kan ze zelfs 
kwaad doen ,als ze „blinde" liefde wordt. 

„Daarom is deskundigheid de eerste eis", roept 
de moderne maatschappelijke werker. „Deze 
deskundigheid leert ons hoe we mensen kunnen 
helpen zichzelf te helpen, in volkomen objectivi-
teit ten aanzien van de levensovertuiging." Ik 
neem aan dat wie zo spreekt de liefde, het mede-
dogen niet uitsluit, want er is niets afgrijselijker 
dan deskundigheid zonder warmte en schroom. 
Maar er is nog een andere vraag: Waarom eigen-
lijk deskundigheid? Waarom geen dilettantisme? 
Waarom de mens geen proefkonijn? Omdat onze 
visie op de mens dat niet gedoogt, omdat het in 
strijd is met ons mensbeeld. Deskundigheid ver-
onderstelt reeds levensovertuiging; zij maakt die 
ook verder volstrekt niet overbodig, want zij 
kan geen doelen aangeven. Een groep „deskun-
digen" heeft eens in de praktijk aan een gefan-
taseerd geval willen demonstreren, hoe men zon-
der „vooroordelen" een cliënt benadeelt. Het 
ging om huwelijksmoeilijkheden. De eerste vraag 
die zij zich stelden was: „Hoe kan men de man 
zelf de weg naar zijn vrouw terug doen vin-
den ..." Ze begrepen niet waarom deze pro-
bleemstelling een hoongelach in de zaal veroor-
zaakte. Dat de instandhouding van een huwelijk 
een „voor'-„oordeel' is, en zelfs een vooroordeel 
van levensovertuiging, was deze nationaal ver-
maarde deskundige ontgaan. 

Pas op voor de managers 

De stelling dat deskundigheid levensovertuiging 
vervangen kan, staat geheel in het teken van de 
tijd. Zij past in de heerschappij van de managers 
en de technokraten. Zij dient ook daarom als 
een gevaar gesignaleerd te worden. Deskundig-
heid is onmisbaar en dilettantisme gevaarlijk, 
maar zij moet een dienende rol vervullen. In 
feite betekent dat ook een grote plaats inruimen 
aan vrijwilligers. Men mobiliseert hen op grond 
van een overtuiging, van een levensinzicht. Daar 
zonder blijft de werfkracht van alle praktische 
arbeid beperkt. Wel te verstaan: de werfkracht 
onder hen die de arbeid moeten verrichten. En 
ook de werfkracht onder hen die de arbeid, al-
thans ten dele, moeten betalen. De offerbereid-
heid die nodig is om de enorme achterstand der 
buitenkerkelijken vergeleken bij de confessionele  

arbeid in te lopen, die offerbereidheid veronder-
stelt een overtuiging; en deze overtuiging is, vaak 
meer dan men zelf beseft, een levensovertuiging. 

Deze levensovertuiging kan de praktische wer-
ker ook niet ontberen om niet te verstikken in 
zijn deskundigheid, om niet te wanhopen in een 
lange, ontmoedigende praktijk, en om het spoor 
niet bijster te raken in de ontmoeting met de 
cliënt. Want ook al is die levensovertuiging niet 
uitdrukkelijk aan de orde, zij bepaalt niettemin• 
de wijze van zijn van de praktische werker en 
daarmee het meest wezenlijke van diens bijdrage 
in. de ontmoeting. Zij sterkt hem ook in de mo-
menten dat de confrontatie met leed en ver-
warring hem te machtig dreigen te worden; zij 
wekt hem als hij in de routine zal gaan inslapen 
en de verwachting waarmee hij begonnen is, on-
grijpbaar wordt. Daarom heeft hij voortdurend 
werkcontact met gelijkgezinden nodig, en ge-
meenschap waardoor hij zich gedragen en ge-
stuwd weet. 

Het is een andere vraag of daarvoor organi-
saties op grondslag, van de levensovertuiging 
nodig zijn en in hoeverre. Daarover in een laatste 
beschouwing. 	 J. P. van Praag 

Wereadvluetellingenj22V 
De Stichting Nederlands Comité Vluchtelingen-
jaar 1959/1960 koestert de hoop dat ons volk 
door gezamenlijke inspanning vier miljoen gul-
den zal bijeenbrengen. 

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

Lezingen voor de radio 
7 februari, 9.45 uur (VARA): dr. J. P. van 

Praag: „De hefboom"; 

14 februari, 9.45 uur (VARA); prof. dr. Libbe 
van der Wal: „De kerk van het ideaal". 

21 februari, 9.45 uur (VARA); prof. dr. G. 
Stuiveling: „Uit humanistisch oogpunt"; 

28 februari, 9.45 uur (VARA); drs. J. H. P. 
Colpa:„Alleen maar een beginselverklaring?" 

U kunt zich op de wekelijks verschijnende teks-
ten van de lezingen abonneren door overschrij-
ving van f 4,— per jaar op giro no. 58 t.n.v. de 
Humanistische Luisterkring, Oudegracht 152, 
Utrecht. Voor leden van de luisterkring 
per jaar. Losse nummers f 0,25. 
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Tussen vrijzinnig-christendom en verloochening van de menselijkheid is slechts ruimte voor één 

humanisme, ook al kan men dat ene humanisme verschillend formuleren en accentueren. Dat éne 

humanisme heeft in velerlei humanistische organisaties vorm gekregen; het treedt daarbij steeds op 

met een praktische doelstelling, te weten: steun aan de mens in zijn vragen en moeilijkheden en 

streven naar gelijke gerechtigdheid voor het buitenkerkelijke humanisme. Hierbij staat de humanis-

tische beweging in een eeuwenoude en zich toch steeds weer verjongende traditie. Deze geestelijke 

erfenis kan men niet lichtvaardig ter zijde schuiven; voor dit humanisme heeft Socrates de gifbeker 

gedronken en is Bruno op de brandstapel geklommen. 

6 
	

No. 3 - 6 februari 196G 

Het bovenstaande is ongeveer de conclusie van 
de voorafgaande beschouwingen. Maar allerlei 
vragen die rondom de humanistische activiteiten 
worden opgeworpen, zijn daarmee nog niet be-
antwoord. Hoe staat het nu met de samenhang 
tussen het werk dat we doen en de humanistische 
levensovertuiging? Is er wel een samenhang? En 
schuilt hier niet het gevaar dat men zich in en 
door zijn werk van anderen afsluit? Zullen ook 
de tegenstanders op die manier ons werkterrein 
niet trachten in te perken tot de groep van de 
overtuigde humanisten? Die vragen zijn al eer-
der gesteld maar ze moeten nu hier nog beant-
woord worden. Na het voorgaande hebben we 
daartoe iets meer vaste grond onder de voeten. 

Praktisch Humanisine 

Het moderne humanisme is een renaissance in 
de buitenkerkelijke wereld. Het eist die buiten-
kerkelijkheid niet voor zichzelf op, als een soort 
jachtterrein, maar het erkent een bijzondere ver-
antwoordelijkheid voor die wereld. Het huma-
nisme „claimt" niemand, maar het doet een be-
roep op ieder, in het bijzonder op iedere buiten-
kerkelijke, omdat het meent dat de humaniteit 
op het spel staat. Vandaar dat het oproept tot 
humanistische weerbaarheid, tot bevrijding uit 
het sleurleven. Het doet dat door woord en 
geschrift, maar ook en vooral in de persoonlijke 
ontmoeting. Daarbij stelt het een meer volledige, 
rijkere wijze van menselijke leven aan de orde; 
niet zozeer door praten, als wel door doen, of 
liever zijn. 

Het woord humanisme komt daarbij nauwe-
lijks aan de orde, nog minder de humanistische 
theorie, en eerst recht niet het lidmaatschap van 
humanistische organisaties. Propaganda voor het 
humanisme — hoe nodig ook uit een praktisch 
oogpunt — en praktisch humanisme zijn twee 
verschillende dingen; men kan en mag het prak-
tisch humanisme niet hanteren voor propagan-
distische doeleinden. 

Dit geldt voor de steun in levens- en gezins-
moeilijkheden, en voor de geestelijke zorg in de 
ruimste zin. Het geldt ook voor het maatschap-
pelijk werk. Al deze activiteiten richten zich tot 
„wie er van gediend zijn", zonder propagandis-
tische bijbedoelingen; in de hoop dat men er voor 
zichzelf iets aan heeft, en dat daardoor de krach-
ten der humaniteit versterkt worden. Het werk 
geschiedt echter vanuit een humanistische inspi-
ratie. Voor de geestelijke zorg is dit wel vanzelf-
sprekend; voor het maatschappelijk werk, wordt 
het soms — ook in eigen kring — betwist. Dit laat-
ste is merkwaardig, voorzover het maatschappe-
lijk werk in vele van zijn intriges bewust iets 
anders wil zijn dan materiële steun of technische 
raadgeving, namelijk hulp bij de zelfstandigwor-
ding van de persoon. Dat is een geestelijk proces 
en het is niet goed in te zien hoe men daarbij 
buiten de levensovertuiging kan blijven. Niet 
met woorden — dat gaat wel, maar door wat men 
is en door zijn zijn vertegenwoordigt. 

Geen grondslag nodig? 

„Maar dat werk doet men toch uit gewone 
mensenliefde?" zo zei mij eens een oudere maat-
schappelijke werkster. Maar is die mensenliefde 
zo gewoon? Zij is uitzonderlijk, omdat ze helaas 
beperkt voorkomt, en ze is uniek omdat ze het 
mens-zijn op heel ongewone wijze bepaalt. Het 
sympathieke van het argument is dat degene die 
het gebruikt blijkbaar niet beseft hoe bijzonder 
zijn standpunt is. Bovendien behoeft de „gewo-
ne"(!) mensenliefde ondersteuning van een le-
vensvisie om bestand te zijn tegen ontmoedigen-
de ervaringen en niet te verdwalen in de verwar-
rende levensverhoudingen. Dan kan ze zelfs 
kwaad doen ,als ze „blinde" liefde wordt. 

„Daarom is deskundigheid de eerste eis", roept 
de moderne maatschappelijke werker. „Deze 
deskundigheid leert ons hoe we mensen kunnen 
helpen zichzelf te helpen, in volkomen objectivi-
teit ten aanzien van de levensovertuiging." Ik 
neem aan dat wie zo spreekt de liefde, het mede-
dogen niet uitsluit, want er is niets afgrijselijker 
dan deskundigheid zonder warmte en schroom. 
Maar er is nog een andere vraag: Waarom eigen-
lijk deskundigheid? Waarom geen dilettantisme? 
Waarom de mens geen proefkonijn? Omdat onze 
visie op de mens dat niet gedoogt, omdat het in 
strijd is met ons mensbeeld. Deskundigheid ver-
onderstelt reeds levensovertuiging; zij maakt die 
ook verder volstrekt niet overbodig, want zij 
kan geen doelen aangeven. Een groep „deskun-
digen" heeft eens in de praktijk aan een gefan-
taseerd geval willen demonstreren, hoe men zon-
der „vooroordelen" een cliënt benadeelt. Het 
ging om huwelijksmoeilijkheden. De eerste vraag 
die zij zich stelden was: „Hoe kan men de man 
zelf de weg naar zijn vrouw terug doen vin-
den ..." Ze begrepen niet waarom deze pro-
bleemstelling een hoongelach in de zaal veroor-
zaakte. Dat de instandhouding van een huwelijk 
een „voor'-„oordeel' is, en zelfs een vooroordeel 
van levensovertuiging, was deze nationaal ver-
maarde deskundige ontgaan. 

Pas op voor de managers 

De stelling dat deskundigheid levensovertuiging 
vervangen kan, staat geheel in het teken van de 
tijd. Zij past in de heerschappij van de managers 
en de technokraten. Zij dient ook daarom als 
een gevaar gesignaleerd te worden. Deskundig-
heid is onmisbaar en dilettantisme gevaarlijk, 
maar zij moet een dienende rol vervullen. In 
feite betekent dat ook een grote plaats inruimen 
aan vrijwilligers. Men mobiliseert hen op grond 
van een overtuiging, van een levensinzicht. Daar 
zonder blijft de werfkracht van alle praktische 
arbeid beperkt. Wel te verstaan: de werfkracht 
onder hen die de arbeid moeten verrichten. En 
ook de werfkracht onder hen die de arbeid, al-
thans ten dele, moeten betalen. De offerbereid-
heid die nodig is om de enorme achterstand der 
buitenkerkelijken vergeleken bij de confessionele  

arbeid in te lopen, die offerbereidheid veronder-
stelt een overtuiging; en deze overtuiging is, vaak 
meer dan men zelf beseft, een levensovertuiging. 

Deze levensovertuiging kan de praktische wer-
ker ook niet ontberen om niet te verstikken in 
zijn deskundigheid, om niet te wanhopen in een 
lange, ontmoedigende praktijk, en om het spoor 
niet bijster te raken in de ontmoeting met de 
cliënt. Want ook al is die levensovertuiging niet 
uitdrukkelijk aan de orde, zij bepaalt niettemin• 
de wijze van zijn van de praktische werker en 
daarmee het meest wezenlijke van diens bijdrage 
in. de ontmoeting. Zij sterkt hem ook in de mo-
menten dat de confrontatie met leed en ver-
warring hem te machtig dreigen te worden; zij 
wekt hem als hij in de routine zal gaan inslapen 
en de verwachting waarmee hij begonnen is, on-
grijpbaar wordt. Daarom heeft hij voortdurend 
werkcontact met gelijkgezinden nodig, en ge-
meenschap waardoor hij zich gedragen en ge-
stuwd weet. 

Het is een andere vraag of daarvoor organi-
saties op grondslag, van de levensovertuiging 
nodig zijn en in hoeverre. Daarover in een laatste 
beschouwing. 	 J. P. van Praag 

Wereadvluetellingenj22V 
De Stichting Nederlands Comité Vluchtelingen-
jaar 1959/1960 koestert de hoop dat ons volk 
door gezamenlijke inspanning vier miljoen gul-
den zal bijeenbrengen. 

Vergeleken bij de wanhoop van honderddui-
zenden vluchtelingen leeft ieder van ons in over-
daad. Doet daarom wat ge kunt. Het is eenvou-
dige mensenplicht. Stort uw bijdrage op giro 
195960. 
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van der Wal: „De kerk van het ideaal". 
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Stuiveling: „Uit humanistisch oogpunt"; 

28 februari, 9.45 uur (VARA); drs. J. H. P. 
Colpa:„Alleen maar een beginselverklaring?" 

U kunt zich op de wekelijks verschijnende teks-
ten van de lezingen abonneren door overschrij-
ving van f 4,— per jaar op giro no. 58 t.n.v. de 
Humanistische Luisterkring, Oudegracht 152, 
Utrecht. Voor leden van de luisterkring 
per jaar. Losse nummers f 0,25. 
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Tussen vrijzinnig-christendom en verloochening van de menselijkheid is slechts ruimte voor één 

humanisme, ook al kan men dat ene humanisme verschillend formuleren en accentueren. Dat éne 

humanisme heeft in velerlei humanistische organisaties vorm gekregen; het treedt daarbij steeds op 

met een praktische doelstelling, te weten: steun aan de mens in zijn vragen en moeilijkheden en 

streven naar gelijke gerechtigdheid voor het buitenkerkelijke humanisme. Hierbij staat de humanis-

tische beweging in een eeuwenoude en zich toch steeds weer verjongende traditie. Deze geestelijke 

erfenis kan men niet lichtvaardig ter zijde schuiven; voor dit humanisme heeft Socrates de gifbeker 

gedronken en is Bruno op de brandstapel geklommen. 
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De leesstof der mensen 
In zijn artikel „Mag dit gezegd worden?" in Mens 
en Wereld van 23 januari stelt J. B. Meyer de 
brave Russen tegenover de verdorven Westerlin-
gen. Nu is het de vraag, of de Russen wel zo 
braaf zijn. Ze lezen niet de gewraakte geschrif-
ten, ze krijgen daar de kans niet toe. Maar steken 
ze in hun daden boven de Westerling uit? Dit 
zouden we moeten vragen aan de bewoners van 
de landen, waar in de laatste oorlog de Rus-
sische legers binnenvielen. Maar nu die verdor-
ven Westerse mens! J. B. Meyer werpt de vraag 
op, of een verbod voor bepaalde geschriften wen-
selijk is. 

Met een verbod bereikt men echter juist het 
tegenovergestelde van wat men beoogt. Zodra 
een boek verboden wordt, wordt de vraag ernaar 
groter. Nauwelijks was het derde deel van Bob 
en Daphne verboden, of een Rotterdamse advo-
caat vroeg het per advertentie te koop. Toen in 
Amerika de alcohol verboden was, ging het ver-
bruik met sprongen omhoog. In mijn jongelings-
jaren had een studievriend belangstelling voor 
de gewraakte boeken. Zodra zijn vader het be-
merkte, verbood hij de zeventienjarige telg het 
lezen van dat moois. Dat verbod had echter een 
averechtse uitwerking, want nu ging die knaap 
juist veel van die boeken lezen, doch in een taal, 
die zijn huisgenoten niet verstonden. Slechts mijn 
vermaan: „Zo komt je studie in gevaar" had 
enige uitwerking, al kwam de schuldige wel met 
een merkwaardige opmerking. Immers, toen hij 
me gelijk gegeven had, liet hij er op volgen: „Het  

leven is ook zo saai: de hele dag werken, 's 
avonds naar de les en studeren. Zelfs op zater-
dagmiddag en zondag nog studeren." 

Stichten de bedoelde boeken nu heus zoveel 
kwaad? Ik betwijfel het. Immers, de mensen, die 
er belangstelling voor hebben, zullen er toch op 
een gegeven ogenblik wel genoeg van krijgen 
en zeggen: „Nou weet ik het wel." Me dunkt 
dergelijke onnette geschriften moeten toch op de 
duur gaan vervelen. Het is stellig altijd maar 
het zelfde liedje. Maar, en daar gaat het om: Is 
de stelling van Het Handelsblad juist „Wij willen 
er voortdurend van uitgaan, dat de Nederlander 
wijs genoeg is, om zelf uit te maken wat hij wel 
en niet lezen en zien wil." Is dat juist? J. B. 
Meyer is er niet zeker van, of dit wel juist is. 
De denkbeeldige mens, die zo wijs is, om heel 
zijn leven de juiste keus te doen, bestaat niet, zo 
schrijft hij. Natuurlijk niet! Ieder van ons zal 
stellig meermalen falen, als het er om gaat, de 
goede keus te doen. 

Keuze nodig 

De volmaakte mens bestaat niet en zal nooit be-
staan. We moeten nu eenmaal geregeld kiezen, 
ook als we niet steeds de gevolgen van onze keus 
kunnen overzien. Toen het algemeen kiesrecht 
werd ingevoerd, kregen alle Nederlanders stem-
recht. Wisten zij allen een juist gebruik van dat 
stemrecht te maken? Weten ze het nu? Er is  

natuurlijk geen sprake van. De meeste kiezers 
moet nog belangstelling voor de staatkunde bij-
gebracht worden. 

Het is de taak van de partijen, de kiezers op 
te voeden tot een juist gebruik van het stem-

, recht. Dat is een lange en moeizame weg, zeker, 
maar het is de enige weg. Vriend Meyer en ik 
willen de alcohol uit Nederland weg hebben, 
maar moet dit nu door middel van een verbod? 
Immers neen. Ik noemde al het voorbeeld van 
Amerika, waar het alcoholverbod tot rampzalige 
gevolgen heeft geleid. Nadat het verbod was af-
gekondigd, werd er veel en veel meer gedronken 
dan tevoren. Heus, de drinkgewoonte overwin-
nen we alleen door het eigen voorbeeld en door 
onafgebroken en onvermoeide propaganda. 

Precies hetzelfde is het met neerhalende ge-
schriften, waarover geschreven wordt in het in de 
aanhef genoemde artikel „Mag dit gezegd wor-
den?" Stellig zal de overgrote meerderheid van 
ons volk zijn tijd niet aan bedoelde boeken beste-
den. De mensen hebben wel wat anders te doen. 
Er komt nog bij: Wie maakt uit, wat netjes is en 
wat niet? De boeken van de arts Rabelais en van 
de schrijver Boccaccio, alsook van veel dergelijke 
schrijvers worden algemeen geprezen, maar wat 
is het verschil van hun werk met dat van schrij-
vers, wier werk afgekeurd wordt, als te zijn niet 
netjes? Hoe het zij, een verbod helpt stellig niet, 
waar het de leesstof der mensen betreft, alleen 
het eigen voorbeeld en ons woord van over-
tuiging. 

Ik herhaal: we moeten heel ons leven een 
keuze doen en dus ook ten opzichte van onze 
leesstof. We kunnen hun van wie we menen, dat 
ze op het verkeerde pad zijn, alleen maar trach-
ten inzicht bij te brengen, dat ze zich beter tot 
meer verheffende geschriften kunnen wenden. 
Iets anders is het natuurlijk, wat de kinderen 
betreft. Vanzelfsprekend moet neerhalende lees-
stof bij hen vandaan blijven. 
25 januari 1960. 	 L. M. Winkelman 

Na het artikel dat wij in het vorig nummer van 
de hand van Josine W. L. Meyer publiceerden 
over de onlangs overleden schrijver Albert Ca-
mus zond dr. V. W. D: Schenk ons een bijdrage 
over deze belangrijke figuur in de Franse let-
terkunde. Het leek ons voldoende de moeite 
waard ook hem aan het woord te laten. 

Albert Camus 
Menselijke waardigheid in een absurde 
wereld. 

Er zijn twee tegengestelde denkwijzen, waarin 
de mens zijn verzet tegen zijn lot en zijn aan-
vaarding van dat lot vorm kan geven, Er ligt 
iets zeer natuurlijks in zijn lot toe te schrijven 
aan een mens-gelijk wezen, een opperwezen dat 
verantwoordelijk gesteld kan worden voor lijden 
en vreugde: verzet en aanvaarding gaat dan pa-
rallel met opstandigheid en gehoorzaamheid! 

In de tegenovergestelde denkwijze wordt het 
inzicht gezocht dat dit alles zinloos is, dat al 
ons zoeken van de wieg tot het graf niets te be-
tekenen heeft en op niets uitloopt: de god, die 
hierbij past is een allesomvattend niets, een leeg-
te. Deze denkers trachten ook hun verzet tot 
een niets terug te brengen. De eerste gedachten-
gang ligt aan de wortels van het westelijke, de 
tweede aan die van het oostelijke denken. 

Camus nu was één van de westelijke denkers, 
die deze problemen uiterst bezield en verhelde-
rend heeft doorgedacht. Het was voor hem een 
worsteling, want de onredelijkheid en onhoud-
baarheid van een verantwoordelijk te stellen god 
was hem zeer duidelijk, maar het was hem even-
min mogelijk zich neer te leggen bij een gelaten 
inzicht dat dit alles maar „ijdelheid is, ijdelheid 
der ijdelheden". 
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Onschuldigen sterven, domheid en baatzuch-
tige bekrompenheid,- fanatisme en blindheid be-
palen ons wereldbeeld: past daarbij berusting, 
ontspanning en de constatering dat dit alles niets 
is, niets was en tot niets zal worden? Zo kwam 
Camus tot zijn opvatting over de absurditeit. 
Hiermee ontkent hij niet dat de krachten die wij 
om ons heen zien zinneloos-krankzinnig zijn, 
maar hij zegt dat wij juist daarom verantwoorde-
lijk zijn voor datgene wat wij van ons leven ma-
ken. Dit is een Sisyphus-taak. Sisyphus moet de 
steen de berg opduwen, maar weet dat de steen 
terug zal rollen en dat hij opnieuw zal moeten 
beginnen. Zo weten wij dat het menselijk tekort 
en de menselijke angst zo groot zijn, dat de mens 
steeds weer in domme en blinde agressie zijn 
medemens zal kwetsen, zo weten wij dat het 
menselijke bestaan door zijn natuur zelf voort-
durend in wortel en kiem bedreigd wordt ... 
maar desalniettemin kiezen wij voor het leven, 
tegen de dood, kiezen wij strijd, voor revoltering, 
tegen aanvaarding en berusting. In zijn roman 
La Peste heeft Camus voor zijn tijdgenoten een 
indrukwekkend beeld gegeven van zijn kijk op 
het leven en de plaats van de mens, De door de 
pest bedreigde stad zou het bedreigde menselijk 
bestaan zijn. Links en rechts probeert men de 
plicht te ontwijken, die hier duidelijk zichtbaar is. 

Op de vlucht 

De één wil de stad ontvluchten, de ander ont-
vlucht zijn verantwoordelijkheid door zich wijs 
te maken dat er een beschikker is, die over ons 
lot heerst en waartegen wij toch machteloos zijn. 
Een derde is bang en durft niet. De hoofdpersoon 
van dit dramá gaat zijn weg zonder commen-
taar, zonder zich op iets te beroepen, zonder uit-
vlucht of ontwijken, doch zeker niet zonder angst 
of moeheid. Hij doet het omdat hij nu eenmaal 
niet anders kan, niet anders zou willen, omdat  

een mens in het aangezicht van ondergang en 
vernietiging alleen maar aan de kant van het 
leven kan staan, bij de zieken, bij de zwakken, 
bij de lijdenden, bij de kinderen, die zonder 
schuld moeten sterven. Deze diep gewortelde im-
puls moet de mens volgen of hij wil of niet. 
Zeker niet om gehoorzaam te zijn aan een god, 
die verantwoordelijk is voor het leed. Camus zegt 
niet dat deze god een niets is, hij zegt het is een 
absurditeit en daarmee zet hij zich af van zijn 
christelijk uitgangspunt en trekt zich terug in de 
eenzaamheid waar de mens geen steun heeft aan 
een geloof in een of andere hogere instantie. Met 
deze „afzet" ontstaat ergens ook een elan van 
activiteit en agressiviteit: een dringend besef van 
verantwoordelijkheid, dat berusting en rust uit 
zijn woordenschat geschrapt heeft. 

Dit denken is velen onzer vooral ook daarom 
zo dierbaar omdat het de eis van redelijkheid 
zo scherp stelt. Wij moeten — aldus Camus — hel-
der proberen te zien, ook al is het nacht om ons 
heen. Dit heldere zien was volstrekt essentieel. 
Niet verdoezelen dat kinderen onschuldig ster-
ven, niet verdoezelen dat wij zelf alleen en nie-
mand anders verantwoordelijk is voor wat wij 
doen en voor wat wij niet doen. Eerlijk zijn 
tegenover ons zelf behoort tot de vrijwel onbe-
reikbaarste prestaties, maar ook deze absurdi-
teit in ons zelf is een taak en een uitdaging, 

Deze grote kunstenaar en deze grote mens 
heeft voor velen onzer geformuleerd en samen- 
gevat wat tot de schoonste waarheden van ons 
bestaan behoort. In de na-oorlogse dagen vooral 
was zijn stem de belichaming van een vredes.. 
ideaal waar velen naar zochten en zelden zo 
klaar en moedig konden ontvangen. 

Het is hier niet de plaats een uitgebreide ana-
lyse en bespreking van zijn werk en zijn denken 
te geven, maar het is hier zeker wel de plaats 
deze grote schrijver, Nobelprijswinner, denker 
en polemist, ontsteld door zijn vroegtijdige dood, 
dankbaar te gedenken. 	V. W. D. Schenk 
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In zijn artikel „Mag dit gezegd worden?" in Mens 
en Wereld van 23 januari stelt J. B. Meyer de 
brave Russen tegenover de verdorven Westerlin-
gen. Nu is het de vraag, of de Russen wel zo 
braaf zijn. Ze lezen niet de gewraakte geschrif-
ten, ze krijgen daar de kans niet toe. Maar steken 
ze in hun daden boven de Westerling uit? Dit 
zouden we moeten vragen aan de bewoners van 
de landen, waar in de laatste oorlog de Rus-
sische legers binnenvielen. Maar nu die verdor-
ven Westerse mens! J. B. Meyer werpt de vraag 
op, of een verbod voor bepaalde geschriften wen-
selijk is. 

Met een verbod bereikt men echter juist het 
tegenovergestelde van wat men beoogt. Zodra 
een boek verboden wordt, wordt de vraag ernaar 
groter. Nauwelijks was het derde deel van Bob 
en Daphne verboden, of een Rotterdamse advo-
caat vroeg het per advertentie te koop. Toen in 
Amerika de alcohol verboden was, ging het ver-
bruik met sprongen omhoog. In mijn jongelings-
jaren had een studievriend belangstelling voor 
de gewraakte boeken. Zodra zijn vader het be-
merkte, verbood hij de zeventienjarige telg het 
lezen van dat moois. Dat verbod had echter een 
averechtse uitwerking, want nu ging die knaap 
juist veel van die boeken lezen, doch in een taal, 
die zijn huisgenoten niet verstonden. Slechts mijn 
vermaan: „Zo komt je studie in gevaar" had 
enige uitwerking, al kwam de schuldige wel met 
een merkwaardige opmerking. Immers, toen hij 
me gelijk gegeven had, liet hij er op volgen: „Het  

leven is ook zo saai: de hele dag werken, 's 
avonds naar de les en studeren. Zelfs op zater-
dagmiddag en zondag nog studeren." 

Stichten de bedoelde boeken nu heus zoveel 
kwaad? Ik betwijfel het. Immers, de mensen, die 
er belangstelling voor hebben, zullen er toch op 
een gegeven ogenblik wel genoeg van krijgen 
en zeggen: „Nou weet ik het wel." Me dunkt 
dergelijke onnette geschriften moeten toch op de 
duur gaan vervelen. Het is stellig altijd maar 
het zelfde liedje. Maar, en daar gaat het om: Is 
de stelling van Het Handelsblad juist „Wij willen 
er voortdurend van uitgaan, dat de Nederlander 
wijs genoeg is, om zelf uit te maken wat hij wel 
en niet lezen en zien wil." Is dat juist? J. B. 
Meyer is er niet zeker van, of dit wel juist is. 
De denkbeeldige mens, die zo wijs is, om heel 
zijn leven de juiste keus te doen, bestaat niet, zo 
schrijft hij. Natuurlijk niet! Ieder van ons zal 
stellig meermalen falen, als het er om gaat, de 
goede keus te doen. 

Keuze nodig 

De volmaakte mens bestaat niet en zal nooit be-
staan. We moeten nu eenmaal geregeld kiezen, 
ook als we niet steeds de gevolgen van onze keus 
kunnen overzien. Toen het algemeen kiesrecht 
werd ingevoerd, kregen alle Nederlanders stem-
recht. Wisten zij allen een juist gebruik van dat 
stemrecht te maken? Weten ze het nu? Er is  

natuurlijk geen sprake van. De meeste kiezers 
moet nog belangstelling voor de staatkunde bij-
gebracht worden. 

Het is de taak van de partijen, de kiezers op 
te voeden tot een juist gebruik van het stem-

, recht. Dat is een lange en moeizame weg, zeker, 
maar het is de enige weg. Vriend Meyer en ik 
willen de alcohol uit Nederland weg hebben, 
maar moet dit nu door middel van een verbod? 
Immers neen. Ik noemde al het voorbeeld van 
Amerika, waar het alcoholverbod tot rampzalige 
gevolgen heeft geleid. Nadat het verbod was af-
gekondigd, werd er veel en veel meer gedronken 
dan tevoren. Heus, de drinkgewoonte overwin-
nen we alleen door het eigen voorbeeld en door 
onafgebroken en onvermoeide propaganda. 

Precies hetzelfde is het met neerhalende ge-
schriften, waarover geschreven wordt in het in de 
aanhef genoemde artikel „Mag dit gezegd wor-
den?" Stellig zal de overgrote meerderheid van 
ons volk zijn tijd niet aan bedoelde boeken beste-
den. De mensen hebben wel wat anders te doen. 
Er komt nog bij: Wie maakt uit, wat netjes is en 
wat niet? De boeken van de arts Rabelais en van 
de schrijver Boccaccio, alsook van veel dergelijke 
schrijvers worden algemeen geprezen, maar wat 
is het verschil van hun werk met dat van schrij-
vers, wier werk afgekeurd wordt, als te zijn niet 
netjes? Hoe het zij, een verbod helpt stellig niet, 
waar het de leesstof der mensen betreft, alleen 
het eigen voorbeeld en ons woord van over-
tuiging. 

Ik herhaal: we moeten heel ons leven een 
keuze doen en dus ook ten opzichte van onze 
leesstof. We kunnen hun van wie we menen, dat 
ze op het verkeerde pad zijn, alleen maar trach-
ten inzicht bij te brengen, dat ze zich beter tot 
meer verheffende geschriften kunnen wenden. 
Iets anders is het natuurlijk, wat de kinderen 
betreft. Vanzelfsprekend moet neerhalende lees-
stof bij hen vandaan blijven. 
25 januari 1960. 	 L. M. Winkelman 

Na het artikel dat wij in het vorig nummer van 
de hand van Josine W. L. Meyer publiceerden 
over de onlangs overleden schrijver Albert Ca-
mus zond dr. V. W. D: Schenk ons een bijdrage 
over deze belangrijke figuur in de Franse let-
terkunde. Het leek ons voldoende de moeite 
waard ook hem aan het woord te laten. 

Albert Camus 
Menselijke waardigheid in een absurde 
wereld. 

Er zijn twee tegengestelde denkwijzen, waarin 
de mens zijn verzet tegen zijn lot en zijn aan-
vaarding van dat lot vorm kan geven, Er ligt 
iets zeer natuurlijks in zijn lot toe te schrijven 
aan een mens-gelijk wezen, een opperwezen dat 
verantwoordelijk gesteld kan worden voor lijden 
en vreugde: verzet en aanvaarding gaat dan pa-
rallel met opstandigheid en gehoorzaamheid! 

In de tegenovergestelde denkwijze wordt het 
inzicht gezocht dat dit alles zinloos is, dat al 
ons zoeken van de wieg tot het graf niets te be-
tekenen heeft en op niets uitloopt: de god, die 
hierbij past is een allesomvattend niets, een leeg-
te. Deze denkers trachten ook hun verzet tot 
een niets terug te brengen. De eerste gedachten-
gang ligt aan de wortels van het westelijke, de 
tweede aan die van het oostelijke denken. 

Camus nu was één van de westelijke denkers, 
die deze problemen uiterst bezield en verhelde-
rend heeft doorgedacht. Het was voor hem een 
worsteling, want de onredelijkheid en onhoud-
baarheid van een verantwoordelijk te stellen god 
was hem zeer duidelijk, maar het was hem even-
min mogelijk zich neer te leggen bij een gelaten 
inzicht dat dit alles maar „ijdelheid is, ijdelheid 
der ijdelheden". 
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Onschuldigen sterven, domheid en baatzuch-
tige bekrompenheid,- fanatisme en blindheid be-
palen ons wereldbeeld: past daarbij berusting, 
ontspanning en de constatering dat dit alles niets 
is, niets was en tot niets zal worden? Zo kwam 
Camus tot zijn opvatting over de absurditeit. 
Hiermee ontkent hij niet dat de krachten die wij 
om ons heen zien zinneloos-krankzinnig zijn, 
maar hij zegt dat wij juist daarom verantwoorde-
lijk zijn voor datgene wat wij van ons leven ma-
ken. Dit is een Sisyphus-taak. Sisyphus moet de 
steen de berg opduwen, maar weet dat de steen 
terug zal rollen en dat hij opnieuw zal moeten 
beginnen. Zo weten wij dat het menselijk tekort 
en de menselijke angst zo groot zijn, dat de mens 
steeds weer in domme en blinde agressie zijn 
medemens zal kwetsen, zo weten wij dat het 
menselijke bestaan door zijn natuur zelf voort-
durend in wortel en kiem bedreigd wordt ... 
maar desalniettemin kiezen wij voor het leven, 
tegen de dood, kiezen wij strijd, voor revoltering, 
tegen aanvaarding en berusting. In zijn roman 
La Peste heeft Camus voor zijn tijdgenoten een 
indrukwekkend beeld gegeven van zijn kijk op 
het leven en de plaats van de mens, De door de 
pest bedreigde stad zou het bedreigde menselijk 
bestaan zijn. Links en rechts probeert men de 
plicht te ontwijken, die hier duidelijk zichtbaar is. 

Op de vlucht 

De één wil de stad ontvluchten, de ander ont-
vlucht zijn verantwoordelijkheid door zich wijs 
te maken dat er een beschikker is, die over ons 
lot heerst en waartegen wij toch machteloos zijn. 
Een derde is bang en durft niet. De hoofdpersoon 
van dit dramá gaat zijn weg zonder commen-
taar, zonder zich op iets te beroepen, zonder uit-
vlucht of ontwijken, doch zeker niet zonder angst 
of moeheid. Hij doet het omdat hij nu eenmaal 
niet anders kan, niet anders zou willen, omdat  

een mens in het aangezicht van ondergang en 
vernietiging alleen maar aan de kant van het 
leven kan staan, bij de zieken, bij de zwakken, 
bij de lijdenden, bij de kinderen, die zonder 
schuld moeten sterven. Deze diep gewortelde im-
puls moet de mens volgen of hij wil of niet. 
Zeker niet om gehoorzaam te zijn aan een god, 
die verantwoordelijk is voor het leed. Camus zegt 
niet dat deze god een niets is, hij zegt het is een 
absurditeit en daarmee zet hij zich af van zijn 
christelijk uitgangspunt en trekt zich terug in de 
eenzaamheid waar de mens geen steun heeft aan 
een geloof in een of andere hogere instantie. Met 
deze „afzet" ontstaat ergens ook een elan van 
activiteit en agressiviteit: een dringend besef van 
verantwoordelijkheid, dat berusting en rust uit 
zijn woordenschat geschrapt heeft. 

Dit denken is velen onzer vooral ook daarom 
zo dierbaar omdat het de eis van redelijkheid 
zo scherp stelt. Wij moeten — aldus Camus — hel-
der proberen te zien, ook al is het nacht om ons 
heen. Dit heldere zien was volstrekt essentieel. 
Niet verdoezelen dat kinderen onschuldig ster-
ven, niet verdoezelen dat wij zelf alleen en nie-
mand anders verantwoordelijk is voor wat wij 
doen en voor wat wij niet doen. Eerlijk zijn 
tegenover ons zelf behoort tot de vrijwel onbe-
reikbaarste prestaties, maar ook deze absurdi-
teit in ons zelf is een taak en een uitdaging, 

Deze grote kunstenaar en deze grote mens 
heeft voor velen onzer geformuleerd en samen- 
gevat wat tot de schoonste waarheden van ons 
bestaan behoort. In de na-oorlogse dagen vooral 
was zijn stem de belichaming van een vredes.. 
ideaal waar velen naar zochten en zelden zo 
klaar en moedig konden ontvangen. 

Het is hier niet de plaats een uitgebreide ana-
lyse en bespreking van zijn werk en zijn denken 
te geven, maar het is hier zeker wel de plaats 
deze grote schrijver, Nobelprijswinner, denker 
en polemist, ontsteld door zijn vroegtijdige dood, 
dankbaar te gedenken. 	V. W. D. Schenk 
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Ook de buitenkerkelijke leden van de 

Partij van de Arbeid hebben een 

organisatorisch centrum nodig 

DE HUMANISTISCHE 
WERKGEMEENSCHAP 
is dit centrum! 
Het orgaan van de H.W.G. is het maandblad 

„VERNIEUWING" 
onder redactie van Karel Timmerman 

Abonnementsprijs f1,20 per jaar 

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

VREDESACTIE 
Radicaal Pacifistisch Maandblad 

onder redactie van Dr. W. ,. LONG en H. KUYSTEN 

Administratie-adres: Postbus 246, Rotterdam 

Postgiro 445129 • Abonnementsprijs f 5,— per jaar 

Niet alleen de kerkelijken hebben 

hun wezenverzorging. 

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

Sluit U daarom aan bij deze vereniging 

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

1 
HUMANISTISCHE LUISTERKRING 

„HET WOORD VAN DE WEEK" 
De nieuwe omroepwet geeft het Humanistisch Verbond geen eigen zendtijd 

zoals de kerken die hebben. 

Ruim 23.800 
personen gaven zich reeds op als lid van de humanistische luisterkring om 

onze eis tot eigen zendtijd kracht bij te zetten. Helpt mede dit aantal te ver-

groten door u NU aan te sluiten! 

Aanmeldingen door middel van: storting of overschrijving van f 1,— op 
girorekening 58 t.n.v. Hum. Luisterkring „Het Woord van de Week" of per 

briefkaart of aanmeldingsformulier met f 1,— extra porto. 

Voor 

CREMATIE 
blijft onder de gewijzigde wet een 

VERKLARING 
noodzakelijk. 

Formulieren hiervoor zijn gratis verkrijgbaar bij de 

VERENIGING VOOR FACULTATIEVE CREMATIE 

Riouwstraat 186 — 's-Graven hage 

Tel. 55.47.97/070 
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INDEX-BENADERINGS-POLIS 
Inlichtingen onitrent deze nieuwe vorm van levensverzekering, 

gebaseerd op kosten van levensonderhoud, worden verstrekt 

door de erkende Assurantietussenpersonen en de 

N.V. Levensverzekering-Mij „AU R 0 RA" 
Opgericht 1887 

HERENGRACHT 62 — AMSTERDAM 

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

Onderwerp: GROTE GEESTELIJKE STROMINGEN 

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

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

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

U kunt zich reeds aanmelden bij de 

Humanistische Stichting „Socrates" 
Oudegracht 152 — Utrecht 

15.00 uur 

Ullr 

Dame begin 50, jeugdige verschijning zoekt 
levenspartner met algemene culturele belang-
stelling, liefst academicus, om samen harmo-
nieus leven op te bouwen. 
Brieven onder no. febr. 1 aan het bureau van 
dit blad. 

Heer, 53 jaar, zou gaarne kennismaken met 
dame, 40-45 jaar, liefst woonachtig in "s-Gra-
venhage. 
Brieven onder no. febr. 2 aan het bureau van 
dit blad. 

VERGELETTO—TICINO, 900 m. - Bij Locarno. 
Kamers met gebruik van keuken. 1 juni-1 sep-
tember. J. Weilan2, Frandelstraat 32, Arnhem. 
Tel. 08300-26569. 

Jonge Vrouw, 31 jaar, zou graag kennis maken 
met algemeen ontwikkeld heer, die van gezel-
ligheid houdt (leeftijd tot 40 jaar). 
Brieven onder no. febr. 3 aan het bureau van 
dit blad. 

IN HET GOOI: 
Welke dame met enig inkomen is bereid tegen 
vergoeding van kost en inwoning de maaltijden 
te bereiden en enige lichte huish. werkzaamh. 
te verrichten (hulp aanwezig) voor 2 mensen op 
leeftijd, waarvan de vrouw de man moet ver-
plegen. 
Brieven met inlichtingen (leeftijd, referenties en 
opgave van eventueel, behalve kost en inwo-
ning gewenste vergoeding) aan het bur. van dit 
blad onder no. febr. 4. 

Prima rijpe, onverhitte honing, 2t kg à 1 9.25, 
6 kg à f 20,—, inclusief emmertje en franco 
huis. 
Atze Dijkstra, imker, Appelscha Fr. 
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IN HET GOOI: 
Welke dame met enig inkomen is bereid tegen 
vergoeding van kost en inwoning de maaltijden 
te bereiden en enige lichte huish. werkzaamh. 
te verrichten (hulp aanwezig) voor 2 mensen op 
leeftijd, waarvan de vrouw de man moet ver-
plegen. 
Brieven met inlichtingen (leeftijd, referenties en 
opgave van eventueel, behalve kost en inwo-
ning gewenste vergoeding) aan het bur. van dit 
blad onder no. febr. 4. 

Prima rijpe, onverhitte honing, 21 kg i f 9.25, 
6 kg is f 20,—, inclusief emmertje en franco 
huis. 
Atze Dijkstra, imker, Appelscha Fr. 

Voor 

CREMATIE 
blijft onder de gewijzigde wet een 

VERKLARING 
noodzakelijk. 

Formulieren hiervoor zijn gratis verkrijgbaar bij de 

VERENIGING VOOR FACULTATIEVE CREMATIE 
Riouwstraat 186 — 's-Gravenhage 

Tel. 55.47.97/070 

Dame begin 50, jeugdige verschijning zoekt 
levenspartner met algemene culturele belang-
stelling, liefst academicus, om samen harmo-
nieus leven op te bouwen. 
Brieven onder no. febr. 1 aan het bureau van 
dit blad. 

Ook de buitenkerkelijke leden van de 
Partij van de Arbeid hebben een 
organisatorisch centrum nodig 

DE HUMANISTISCHE 
WERKGEMEENSCHAP 
is dit centrum! 
Het orgaan van de H.W.G. is het maandblad 

„VERNIEUWING" 
onder redactie van Karel Timmerman 

Abonnementsprijs f1,20 per jaar 

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

VRE DESACTI E 
Radicaal Pacifistisch Maandblad 

onder redactie van Dr. W. J. JONG en H. KUYSTEN 

Administratie-adres: Postbus 246, Rotterdam 

Postgiro 445129 • Abonnementsprijs f 5,— per jaar 

1 

HUMANISTISCHE LUISTERKRING 

„HET WOORD VAN DE WEEK" 
De nieuwe omroepwet geeft het Humanistisch Verbond geen eigen zendtijd 

zoals de kerken die hebben. 

Ruim 23.800 
personen gaven zich reeds op als lid van de humanistische luisterkring om 

onze eis tot eigen zendtijd kracht bij te zetten. Helpt mede dit aantal te ver-
groten door u NU aan te sluiten! 

Aanmeldingen door middel van: storting of overschrijving van f 1,— op 

girorekening 58 t.n.v. Hum. Luisterkring „Het Woord van de Week" of per 

briefkaart of aanmeldingsformulier met f 1,— extra porto. 

De Zomerschool van de Humanistische Stichting „Socrates" wordt dit jaar gehouden in 
de gebouwen van de Internationale School voor Wijsbegeerte te Amersfoort, in een 
prachtige omgeving van bos en hei. 

Onderwerp: GROTE GEESTELIJKE STROMINGEN 

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

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

Humanistische Stichting „Socrates" 
Oudegracht 152 — Utrecht 

ZOMERSCHOOL 19023 JULI 

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

U kunt zich reeds aanmelden bij de 

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

gebaseerd op kosten van levensonderhoud, worden verstrekt 

door de erkende Assurantietussenpersonen en de 

N.V. Levensverzekering-Mij „AU R 0 RA" 
Opgericht 1887 

HERENGRACHT 62 — AMSTERDAM 
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Heer, 53 jaar, zou gaarne kennismaken met 
dame, 40-45 jaar, liefst woonachtig in 's-Gra-
venhage. 
Brieven onder no. febr. 2 aan het bureau van 
dit blad. 

VERGELETTO—TICINO, 900 m. - Bij Locarno. 
Kamers met gebruik van keuken. 1 juni-1 sep-
tember. J. Weiland, Inndelstraat 32, Arnhem. 
Tel. 08300-26569. 

Jonge Vrouw, 31 jaar, zou graag kennis maken 
met algemeen ontwikkeld heer, die van gezel-
ligheid houdt (leeftijd tot 40 jaar). 
Brieven onder no. febr. 3 aan het bureau van 
dit blad. 

Niet alleen de kerkelijken hebben 

hun wezenverzorging. 

De Weezenkas 
Vereniging tot opvoeding en verzor-

ging op humanistische grondslag 

neemt op zich de verzorging van de 

wezen der buitenkerkelijken 

Sluit 11 daarom aan bij deze vereniging 

Inlichtingen omtrent lidmaatschap 

bij de Secretaris: J. de Leeuw, 

Herengracht 62, Amsterdam-C. 
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