
17  oor het misschien een mooie na-
zomer dreigt te worden moet u dit 

plaatje nog maar eens goed bekijken, om 
niet te vergeten hoe het was. Dit is een 
hooiland, in juli in Overijsel gefotogra-
feerd. Het vee bracht men — in juli! —
op stal. En ziet u de medemensen om u 
heen maar eens aan: Wit, bleek en rond-
lopend met een opvallend gebrek aan 
zon op hun huiden. En de 	

' a, bruinen 
die troffen het in Frankrijk of n Ita j ië 
of, een tijdje in Limburg, of met drie 
mooie dagen op de eilanden. Maar het 
was dan toch, over 't algemeen, in-droe-
vig en bar ongezond. Het zal wel een re-
kord-zomer worden, maar die zomers 
hoeven voor ons echt geen moeite te 
doen. Laat ze zich maar niet te zeer in-
spannen. Geef ons maar die doodgewone 
huis-, tuin- en keukenzomers met redelijk 
wat zon in de vakantiemaanden. En 
alsjeblieft weer niet te veel zon , gestolde 
we 	

at 

we rekords naar de tegenovergeste 
kant krijgen, met alle andere narigheid. 

Maar daar lezen wij nu, dat een Ita-
liaanse geleerde heeft voorspeld dat 
nen afzienbare tijd de mens in staat zal 
zijn het weer te beïnvloeden. Hoe dat zal 
gaan,  gebeuren doet hier niet te d ter enk 

zak
en.
e,  

maar deze voorspelling geeft  
Men zal dus een bepaald soort weer kun-
nen bestellen . • . Niet direkt dat de fa-
milie Jansen zon vraagt van 1-10 augus-
tus en de heer Pieterse regen, want hij 
wil gaan vissen. Eerst nog waarschijnlijk 
nationale aanvragen, in de parlementen 
vastgesteld . • . Het zal wel eerst wereld- 

leiden 

tot een paar frisse en vrolijke 
oorlogen, waaruit weer diktatoren tot 
rede gebracht zullen worden door weer-
demokratieën en als dan het geweld uit-
gebannen is zullen wijze, gematigde de-
mokratische weerkenners een verlang: 
lijstje gaan opstellen; eerst nog een m?eie- 

- 

lijk werkje, maar dat zal ook een routin 
bezigheid worden. Het areaal van zaken 

k waar men over klagen an, over echt i
kanke- 

ren wordt wel angstig klein. Het sover te 
een aardig onderwerp om eens  
denken. Vermoedt u dat de schrijver van 
dit kursief je het alles belachelijk maakt en 
er niets van moet hebben? Dat denkt t.t. 
maar. Deze zomer heeft gemaakt dat hu 
alles aangrijpt om eert herhaling te voor-
komen. Weer op bestelling • . • 

UITGAVE VAN HET 

Suez-kwestie 
maatschappijen) tot staatsbezit geworden; 
in Azië (men denke aan Perzië) hebben 
soortgelijke gevallen zich zo vaak voor-
gedaan, dat nationalisatie op zichzelf nau-
welijks meer kan gelden als een revolutio-
naire daad. Doch het Suezkanaal is _voor 
de ganse wereld van betekenis, ook voor 
landen als India en de olie-producerende 
Arabische staten. Zij hebben, evenals de 
Atlantische wereld, groot belang bij vrije 
doorvaart door het kanaal, een goed funk-
tioneren der diensten, billijke tarieven enz. 

liet merkwaardige is evenwel, dat de 
belanghebbenden en de gebruikers van 
Oost en West — hoewel zij een zekere 
zeggenschap en recht op toezicht verlan-
gen, welke Egypte bereid is toe te staan, 
en vrijheid van doorvaart eisen, welke in 
de konventie van 1888 reeds is vastge-
legd — het voor het overgrote deel niet 
eens zijn met de Frans-Britse dreigingen, 
om geweld te gebruiken, indien zekere 
eisen niet zouden worden ingewilligd. 

Deze eisen komen eigenlijk hierop neer, 
dat een aantal staten (onder leiding van 
de V.S., Engeland en Frankrijk) het recht 
zouden opeisen, de exploitatie van het 
kanaal over te nemen, het te pachten, en 
aan Egypte de ekonomische en politieke 
zeggenschap over een kanaal, dat door 
zijn grondgebied loopt, te ontnemen. 
Daarmee is de kwestie overgebracht op 
zuiver politiek terrein. Dit politieke doel 
nu valt niet te verwerkelijken. Geen soe-
vereine staat zal nog aanvaarden, wat in 
1903 Panama (in feite een schepping der 
Amerikanen) toestond aan de V.S. Inter-
nationale regelingen kunnen nog slechts 
tot stand komen met onderling goedvin-
den, op grond van wederzijdse belangen, 
op basis van het Handvest der V.N. 

E
igen belang heeft Egypte genoopt te 
bezweren, dat het de vrije vaart zou 
blijven waarborgen. Een schending 

van die garantie zou alle naties verontrus-
ten, en een gezamenlijk optreden mogelijk 
maken. 

(Zie verder pag. 2) 
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E
r zijn gevallen, waarin ook huma-
nisten geneigd zijn, stelling te kiezen 
in een ekonomisch-politiek kon-

flikt, zonder dat zij dit doen op grond 
van hun biezondere levens- en wereld-
beschouwing, doch wel uitgaande van 
redelijke en verstandelijke overwegingen, 
welke gelukkig ook geenszins vreemd zijn 
aan hen, die een kerk of godsdienstige be-
lijdenis aanhangen. Indien wij toepassing 
van geweld tegen Egypte afwijzen is dat 
niet in het biezonder, omdat wij humanisten 
zijn. Immers miljoenen leden van zeer ver-
scheidene godsdienstige genootschappen 
zijn tot geen andere konklusie gekomen. 
Wij kunnen ons als humanisten verheu-
gen over onze stelling, dat los van afwij-
kende wereldbeschouwingen alle mensen 
hun zedelijke, redelijke en verstandelijke 
oordelen gemeen hebben, en dat zovelen 
dat oordeel doen gelden. In de situatie, 
door de Suez-krisis gewekt, zou men ech-
ter moeten zeggen, dat ook een machia-
vellist tot de gevolgtrekking zou moeten 
komen, dat geweld uit den boze is. Want 
alleen domheid kan toepassing daarvan 
door een Westeuropees tegen een Ara-
bisch land wensen om zulk een kwestie 
als die van het Suezkanaal. Wij weten, 
sinds ons land zelf bezet is geweest en 
een partner is geworden van geallieerden, 
dat er situaties kunnen zijn, waarin eede 
strijd om het voortbestaan er gemn-
schap, die ons lief is, ook ons kan bewe-
gen tot het aanvaarden van geweld waar-
tegen overigens onze weerzin natuurlijk 
is. Doch in zulk een situatie verkeren wij 

thans zeker niet. De ontwikkeling van de politieke krisis, 
ontstaan door de Egyptische naasting van 

heeft de Suezkanaahnaatschappij, 
en beduchtheid gewekt. Waarschij

onrus
n- 
t 

lijk echter was niet de nationalisatie van 
een maatschappij met overwegend buiten-
landse aandeelhouders, aan wie schade-
loosstelling is beloofd, de hoofdoorzaak 

ns-Amerika zijn Latij van die beroering. In 
de laatste tientallenn (e

j
n in Mexico oli
aren zovele spoo e- r- 

.) wegonderneminge 
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OPSTAND TEGEN DE HERFST 

Naarmate ik ouder word, beroemd seizoen, 
dat me eens onder uw rotheid zal begraven, 
verwens ik u als een versleten schoen, 
die weer met zoveel dagen heen ging draven. 

Gij treedt leep aan met goud in uw blazoen, 
doch ook met vette wormen en met raven, 
vermoordt in ons het laatste blauw en groen, 
ik haat u om uw hypocriete gaven. 

Wat werd ik hier in dit klimaat geboren, 
op dit stuk land dat scheef ligt in de zon, 
het paradijs voor vleermuis en voor non, 

en dichters, die de regen gaarne horen. 
Wat houdt mij hier, nu gij uw nevels naait 
en 't zomerlicht alweer hebt uitgedraaid? 

K. IONCKHEERE. 
Uit: „De hondenwacht". Uitg.: Wereldbibliotheek. 

29 september 1956 

550  denkmonopolie van de 
sze opvattingen over het 

mens zouden wel eens spoedig 
drastisch gewijzigd kunnen wor-
den," waarschuwde dr. W. H. 
Thorpe van de universiteit van 
Cambridge tijdens een bijeen-
komst van de „British Association 
for the Advancement of Science". 
„Men ontdekte bijvoorbeeld dat 
sommige vogels, de honingbij, vis-
sen en zelfs andere organismen op 
een lagere trap van de zoologische 
rangorde blijk geven, te kunnen 
„denken"," zei dr. Thorpé, die het 
voorbeeld noemde van de boek-
vink, die ingewikkelde liederen 
komponeert op basis van de twee 
of drie muzikale frasen waarover 
hij beschikt. En dan zijn er de 

Doch die vrijheid is niet ge-
schonden, medezeggenschap 

van de gebruikers niet afgewezen. 
De naakte, pijnlijke waarheid is, 
dat Eden en Mollet zozeer verlies 
vrezen van Frans-Brits prestige, 
dat zij daarom hun ondoorvoer-
bare eisen hebben gesteld, en een 
tegenstribbelend Amerika hebben 
bewogen, althans formeel hun zij-
de te kiezen. Welnu, deze gedach- 
tengang van twee staatslieden voor 
wie men met-het oog op hun ver-
leden veel achting kan hebben, 
doet vermoeden dat zij in een 
stemming van „amok-maken" zijn 
geraakt, toen Egypte twaalf jaar 
voor het aflopen der koncessie 
van de oude maatschappij die kon-
cessie introk. 

Wij verdedigen deze kontrakt-
breuk niet. Maar de naasting van 
de oude kanaalmaatschappij kon 
niet de oorzaak worden van verlies 
van prestige, zij was daarvan een 
gevolg. De Amerikaanse kommen-
tator Walter Lippmann heeft 
waarschijnlijk gelijk, indien hij zegt 
dat wij leven in een tijd van zoda-
nige wending der historie, dat de 
periode die begon met de grote ont-
dekkingsreizen en de kolonisatie, 
ten einde loopt. Zulke overgangs-
perioden zijn niet zinloos, al 
schijnen zij dat te zijn voor hen, 
wier geest vertoeft in de voorbij-
gegane eeuwen. Integendeel: 
noordwest-Europa heeft niet 
slechts kooplieden en veroveraars 
geëxporteerd, doch ook ideeën. 
Idealen van materiële welvaart, 
nationale onafhankelijkheid, so-
ciale gerechtigheid. Het is de 
„europeïsering" van de wereld, 
welke afhankelijke en minder ont-
wikkelde landen geleidelijk dezelf-
de maatstaven doet aanleggen, 
welke de Atlantische mogendheden 
voor zich doen gelden. 

Op deze weg is geen teruggang 
mogelijk. West-Europa kan zich, 
met negatie van de huidige machts-
verhoudingen, weigeren aan te 
passen en zijn nederlagen vermeer-
deren. Het kan terwille van het  

Suezkanaal oorlog voeren en die 
verliezen. Het kan ook redelijk 
zijn. En het lijkt er gelukkig op, 
dat de bezinning terugkeert. Het 
behoort te beseffen, welk een 
enorme rol het kan spelen op eko-
nomisch en kultureel gebied; hoe-
veel het heeft te bieden aan dien-
sten op velerlei terrein, en hoe be-
hoorlijk de materiële beloning 
daarvoor kan zijn. Het kan genoe-
gen nemen met zijn plaats als ge-
lijke (hoewel kwalitatief in aller-
lei opzichten nog superieure) re-
gionale groepering ten aanzien van 
andere gebieden in de wereld. En 
begrijpen dat zijn heil en toekomst 
liggen in vriendschap en samen- 
werking (al zal die nooit bestaan 
zonder het element van een kon- 
kurrentie, die tot voortdurende in- 
spanning dwingt) met de volken 
van Amerika, Afrika en Azië. En 
naar wij hopen ook met die van 
Oost-Europa, indien daar vrees, 
agressiviteit en totalitaire tenden- 
zen verminderen en zulke wijzi-
gingen een toenadering mogelijk 
maken. 

D ii is geen tijde  voor mogend-
heden van de 2e rang als 

Frankrijk en Engeland om te spe-
len met geweld. Nog gevaarlijker 
is het, indien zij de allergrootsten 
(de V.S. en de Sowjet-Unie) bij 
hun geschillen met de Mohamme-
daanse wereld betrekken. Dit is 
een tijd welke van West-Europa 
versfand eist, diplomatie, ekono-
misch beleid en vooral: geloof in 
zijn toekomst, ook nu de koloniale 
periode voorbij is. Het zijn de de-
faitisten, die in hun wanhoop roe-
pen om geweld. Het zijn degenen, 
die trouw blijven aan de beste tra-
dities der Europese beschaving, en 
die hun vertrouwen in de toekomst 
van dit werelddeel hebben behou-
den, die weten dat zijn welvaart en 
veiligheid afhangen van funda-
mentele herziening der betrekkin-
gen met andere werelddelen, en 
die aan de mogelijkheid daarvan 
geloven. 	 c.  

zoek, dat twintig jaar heeft ge-
duurd, hebben afgesloten. Zij 
hebben hun waarnemingen ver-
richt aan de Palomar- en Lick-
sterrenwachten inCaliforniëen zijn 
tot de konklusie gekomen, dat het 
heelal vanuit een gemeenschap-
pelijk middelpunt in alle richtin-
gen met gelijke snelheid uitdijt en 
dat in verloop van tijd deze uit-
zetting afneemt. Zij zijn tot deze 
gevolgtrekking gekomen op grond 
van „belangrijke nieuwe aanwij-
zingen". 

Geknipt uit „Vrij Nederland": 
„Drie kinderen komen om 

bij een brand op een bijna onbe-
woonbare boot; het aantal brom-
fietsen is tussen 1953 en 1955 met 
80 pct., het aantal personenauto's 
met 43 pct. toegenomen; Zuid-
Holland had in 1950 slechts ie-
kreatieruimte voor 1,2 miljoen 
van zijn 1,8 miljoen stedelingen. 
Drie krantenberichten, waarin 
Nederlands moeilijkste probleem 
ligt opgesloten. Men vraagt om 
meer en betere huizen. Terecht! 
Men vraagt om meer en bredere 
wegen. Terecht! Men verklaart 
dat het niet meer verantwoord is 
grote of kleine brokken natuur-
schoon op te offeren. Terecht! 
De automatisering en de kern-
energie zullen het toekomstbeeld 
beheersen, zegt men. Maar in Ne-
derland zal meer nog dan over 
deze dingen gedacht moeten wor-
den over het probleem der ruim-
te, een probleem, waarmee geen 
enkele politieke partij tot nu toe 
weg weet, ondanks een matige 
emigratie. En toch wordt het elke 
maand beklemmender. Hoe beter 
het ons gaat, hoe nijpender het 
vraagstuk zal worden. Het is het 
probleem van alle partijen, en 
men zal zich van duizend voor-
oordelen los moeten maken, wil 
men rampen voorkomen." 

Voor de oorlog werden door 
S.S.'ers, S.A.-mannen en 

dergelijk gespuis burgers mishan-
deld in Duitsland. Nu worden —
in Hamburg is dat voorgekomen —
soldaten van het nieuwe duitse le-
ger mishandeld en voor S.S.'ers 
uitgescholden door burgers. Merk-
waardig volk toch die germaanse  

buren. Als ze maar kunnen knok-
ken. 

Op een verkoping te Londen, 
berichtten wij enige tijd ge-

leden, kwam een Amerikaanse in 
het bezit van het origineel van 
een brief, door paus Gregorius 
XIII aan de Franse koning Karel 
IX geschreven ter gelegenheid van 
de Bartholomeusnacht van 1572. 
„Wij verblijden ons, dat gij met 
Gods hulp de wereld van deze 
doemwaardige ketters hebt be-
vrijd", stond er volgens de „New 
York Times", o.a. in deze brief 
van 5 september 1572, d.i. dus 
twaalf dagen na de eerste moord-
nacht. 

In Amerika zijn de gemoederen 
door deze wrede herinnering nog-
al geschokt. Vandaar de „verdui-
delijking", die door de „National 
Catholic News Service" werd ver-
spreid. 

„Hoewel de brief op 5 septem-
ber was gedateerd — een dag of 
twaalf nadat de moordpartij be-
gon — wist de paus tóen nog niet 
de ware toedracht der tragedie. 
Toen Gregorius XIII later de 
waarheid vernam, heeft hij uiting 
gegeven aan zijn afgrijzen en zijn 
afkeuring. Toen een van de orga-
nisatoren later naar Rome kwam 
om hem op te zoeken, weigerde 
hij hem te ontvangen, verklaren-
de: „Ik wens geen moordenaar te 
ontmoeten". De moordpartij ge-
schiedde op instigatie van koning 
Karels moeder, Catharina de Me-
dici. De redenen waren zuiver 
politiek van aard. Zij duurde bij-
na een maand. Naar schatting 
50.000 mensen, het merendeel 
protestanten, maar ook enige ka-
tolieken werden gedood. Toen de 
paus zijn brief schreef, was hij er, 
gelijk andere Europese soeverei-
nen, uitsluitend officieel van op 
de hoogte gesteld, dat er een kom- 
plot om Karel IX te vermoorden 
was ontdekt en verijdeld. Wat de 
historici vergeten hieraan toe te 
voegen, is dat koningin Elizabeth 
van Engeland Karel ook haar ge-
lukwensen zond." 

(Wij tekenen hierbij aan, dat 
koningin Elizabeth zelf de her-
vorming in Engeland invoerde). 

honingbijen die een bepaalde 
plaats eerst geschikt achten voor 
een min of meer permanent ver-
blijf als zij voldoet aan eisen met 
betrekking tot de mate van be-
schutting, toegankelijkheid en ven-
tilatie en dan hun bevindingen 
aan hun „familie" kenbaar maken 
door middel van een wilde dans. 

Dr. Thorpe besloot zijn betoog 
met de opmerking dat de mens 
toch nog „enige miljoenen jaren" 
in geestelijke ontwikkeling voor is 
op de rest van de levende wezens 
van onze wereld. 

Het laatste nr. van het „Astro-
nomical Journal" bevat het 

rapport van een groep sterrenkun-
digen, die een gezamenlijk onder- 

Vervolg: Suez-kwestie 

D st is geen tijd°  voor mogend- 
heden van de 2e rang als 

Frankrijk en Engeland om te spe-
len met geweld. Nog gevaarlijker 
is het, indien zij de allergrootsten 
(de V.S. en de Sowjet-Unie) bij 
hun geschillen met de Mohamme-
daanse wereld betrekken. Dit is 
een tijd welke van West-Europa 
verstand eist, diplomatie, ekono-
misch beleid en vooral: geloof in 
zijn toekomst, ook nu de koloniale 
periode voorbij is. Het zijn de de-
faitisten, die in hun wanhoop roe-
pen om geweld. Het zijn degenen, 
die trouw blijven aan de beste tra-
dities der Europese beschaving, en 
die hun vertrouwen in de toekomst 
van dit werelddeel hebben behou-
den, die weten dat zijn welvaart en 
veiligheid afhangen van funda-
mentele herziening der betrekkin-
gen met andere werelddelen, en 
die aan de mogelijkheid daarvan 
geloven. 	 c. 

OPSTAND TEGEN DE IHER EST 
Naarmate ik ouder word, beroemd seizoen, 
dat me eens onder uw rotheid zal begraven, 
verwens ik u als een versleten schoen, 
die weer met zoveel dagen heen ging draven. 

Gij treedt leep aan met goud in uw blazoen, 
doch ook met vette wormen en met raven, 
vermoordt in ons het laatste blauw en groen, 
ik haat u om uw hypocriete gaven. 

Wat werd ik hier in dit klimaat geboren, 
op dit stuk land dat scheef ligt in de zon, 
het paradijs voor vleermuis en voor non, 

en dichters, die de regen gaarne horen. 
Wat houdt mij hier, nu gij uw nevels naait 
en 't zomerlicht alweer hebt uitgedraaid? 

Uit: „De hondenwacht". Uitg.: Wereldbibliotheek. 
K. JONCKHEERE. 
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550  ize opvattingen over het 
denkmonopolie van de 

mens zouden wel eens spoedig 
drastisch gewijzigd kunnen wor-
den," waarschuwde dr. W. H. 
Thorpe van de universiteit van 
Cambridge tijdens een bijeen-
komst van de „British Association 
for the Advancement of Science". 
„Men ontdekte bijvoorbeeld dat 
sommige vogels, de honingbij, vis-
sen en zelfs andere organismen op 
een lagere trap van de zoölogische 
rangorde blijk geven, te kunnen 
„denken"," zei dr. Thorpé, die het 
voorbeeld noemde van de boek-
vink, die ingewikkelde liederen 
komponeert op basis van de twee 
of drie muzikale frasen waarover 
hij beschikt. En dan zijn er de 

Doch die vrijheid is niet ge-
schonden, medezeggenschap 

van de gebruikers niet afgewezen. 
De naakte, pijnlijke waarheid is, 
dat Eden en Mollet zozeer verlies 
vrezen van Frans-Brits prestige, 
dat zij daarom hun ondoorvoer-
bare eisen hebben gesteld, en een 
tegenstribbelend Amerika hebben 
bewogen, althans formeel hun zij-
de te kiezen. Welnu, deze gedach-
tengang van twee staatslieden voor 
wie men met-het oog op hun ver-
leden veel achting kan hebben, 
doet vermoeden dat zij in een 
stemming van „amok-maken" zijn 
geraakt, toen Egypte twaalf jaar 
voor het aflopen der koncessie 
van de oude maatschappij die kon-
cessie introk. 

Wij verdedigen deze kontrakt-
breuk niet. Maar de naasting van 
de oude kanaalmaatschappij kon 
niet de oorzaak worden van verlies 
van prestige, zij was daarvan een 
gevolg. De Amerikaanse kommen-
tator Walter Lippmann heeft 
waarschijnlijk gelijk, indien hij zegt 
dat wij leven in een tijd van zoda-
nige wending der historie, dat de 
periode die begon met de grote ont-
dekkingsreizen en de kolonisatie, 
ten einde loopt. Zulke overgangs-
perioden zijn niet zinloos, al 
schijnen zij dat te zijn voor hen, 
wier geest vertoeft in de voorbij-
gegane eeuwen. Integendeel: 
noordwest-Europa heeft niet 
slechts kooplieden en veroveraars 
geëxporteerd, doch ook ideeën. 
Idealen van materiële welvaart, 
nationale onafhankelijkheid, so- 
ciale gerechtigheid. Het is de 
„europeïsering" van de wereld, 
welke afhankelijke en minder ont- 
wikkelde landen geleidelijk dezelf-
de maatstaven doet aanleggen, 
welke de Atlantische mogendheden 
voor zich doen gelden. 

Op deze weg is geen teruggang 
mogelijk. West-Europa kan zich, 
met negatie van de huidige machts-
verhoudingen, weigeren aan te 
passen. en zijn nederlagen vermeer-
deren. Het kan terwille van het  

honingbijen die een bepaalde 
plaats eerst geschikt achten voor 
een min of meer permanent ver-
blijf als zij voldoet aan eisen met 
betrekking tot de mate van be-
schutting, toegankelijkheid en ven-
tilatie en dan hun bevindingen 
aan hun „familie" kenbaar maken 
door middel van een wilde dans. 

Dr. Thorpe besloot zijn betoog 
met de opmerking dat de mens 
toch nog „enige miljoenen jaren" 
in geestelijke ontwikkeling voor is 
op de rest van de levende wezens 
van onze wereld. 

HA laatste nr. van het „Astro-
nomical Journal" bevat het 

rapport van een groep sterrenkun-
digen, die een gezamenlijk onder- 

Suezkanaal oorlog voeren en die 
verliezen. Het kan ook redelijk 
zijn. En het lijkt er gelukkig op, 
dat de bezinning terugkeert. Het 
behoort te beseffen, welk een 
enorme rol het kan spelen op eko-
nomisch en kultureel gebied; hoe-
veel het heeft te bieden aan dien-
sten op velerlei terrein, en hoe be-
hoorlijk de materiële beloning 
daarvoor kan zijn. Het kan genoe-
gen nemen met zijn plaats als ge-
lijke (hoewel kwalitatief in aller-
lei opzichten nog superieure) re-
gionale groepering ten aanzien van 
andere gebieden in de wereld. En 
begrijpen dat zijn heil en toekomst 
liggen in vriendschap en samen-
werking (al zal die nooit bestaan 
zonder het element van een kon-
kurrentie, die tot voortdurende in-
spanning dwingt) met de volken 
van Amerika, Afrika en Azië. En 
naar wij hopen ook met die van 
Oost-Europa, indien daar vrees, 
agressiviteit en totalitaire tenden-
zen verminderen en zulke wijzi-
gingen een toenadering mogelijk 
maken. 

zoek, dat twintig jaar heeft ge-
duurd, hebben afgesloten. Zij 
hebben hun waarnemingen ver-
richt aan de Palomar- en Lick-
sterrenwachten in Californië en zijn 
tot de konklusie gekomen, dat het 
heelal vanuit een gemeenschap-
pelijk middelpunt in alle richtin-
gen met gelijke snelheid uitdijt en 
dat in verloop van tijd deze uit-
zetting afneemt. Zij zijn tot deze 
gevolgtrekking gekomen op grond 
van „belangrijke nieuwe aanwij-
zingen". 

eknipt uit „Vrij Nederland": 
„Drie kinderen komen om 

bij een brand op een bijna onbe-
woonbare boot; het aantal brom-
fietsen is tussen 1953 en 1955 met 
80 pct., het aantal personenauto's 
met 43 pct. toegenomen; Zuid-
Holland had in 1950 slechts ie- 
kreatieruimte voor 1,2 miljoen 
van zijn 1,8 miljoen stedelingen. 
Drie krantenberichten, waarin 
Nederlands moeilijkste probleem 
ligt opgesloten. Men vraagt om 
meer en betere huizen. Terecht! 
Men vraagt om meer en bredere 
wegen. Terecht! Men verklaart 
dat het niet meer verantwoord is 
grote of kleine brokken natuur-
schoon op te offeren. Terecht! 
De automatisering en de kern-
energie zullen het toekomstbeeld 
beheersen, zegt men. Maar in Ne-
derland zal meer nog dan over 
deze dingen gedacht moeten wor-
den over het probleem der ruim-
te, een probleem, waarmee geen 
enkele politieke partij tot nu toe 
weg weet, ondanks een matige 
emigratie. En toch wordt het elke 
maand beklemmender. Hoe beter 
het ons gaat, hoe nijpender het 
vraagstuk zal worden. Het is het 
probleem van alle partijen, en 
men zal zich van duizend voor-
oordelen los moeten maken, wil 
men rampen voorkomen." 

Voor de oorlog werden door 
S.S.'ers, S.A.-mannen en 

dergelijk gespuis burgers mishan-
deld in Duitsland. Nu worden —
in Hamburg is dat voorgekomen —
soldaten van het nieuwe duitse le-
ger mishandeld en voor S.S.'ers 
uitgescholden door burgers. Merk-
waardig volk toch die germaanse  

buren. Als ze maar kunnen knok-
ken. 

Op een verkoping te Londen, 
berichtten wij enige tijd ge-

leden, kwam een Amerikaanse in 
het bezit van het origineel van 
een brief, door paus Gregorius 
XIII aan de Franse koning Karel 
IX geschreven ter gelegenheid van 
de Bartholomeusnacht van 1572. 
„Wij verblijden ons, dat gij met 
Gods hulp de wereld van deze 
doemwaardige ketters hebt be-
vrijd", stond er volgens de „New 
York Times", o.a. in deze brief 
van 5 september 1572, d.i. dus 
twaalf dagen na de eerste moord-
nacht. 

In Amerika zijn de gemoederen 
door deze wrede herinnering nog-
al geschokt. Vandaar de „verdui-
delijking", die door de „National 
Catholic News Service" werd ver-
spreid. 

„Hoewel de brief op 5 septem-
ber was gedateerd — een dag of 
twaalf nadat de moordpartij be-
gon — wist de paus kien nog niet 
de ware toedracht der tragedie. 
Toen Gregorius XIII later de 
waarheid vernam, heeft hij uiting 
gegeven aan zijn afgrijzen en zijn 
afkeuring. Toen een van de orga-
nisatoren later naar Rome kwam 
om hem op te zoeken, weigerde 
hij hem te ontvangen, verklaren-
de: „Ik wens geen moordenaar te 
ontmoeten". De moordpartij ge-
schiedde op instigatie van koning 
Karels moeder, Catharina de Me-
dici. De redenen waren zuiver 
politiek van aard. Zij duurde bij-
na een maand. Naar schatting 
50.000 mensen, het merendeel 
protestanten, maar ook enige ka-
tolieken werden gedood. Toen de 
paus zijn brief schreef, was hij er, 
gelijk andere Europese soeverei-
nen, uitsluitend officieel van OP 
de hoogte gesteld, dat er een kom-
plot om Karel IX te vermoorden 
was ontdekt en verijdeld. Wat de 
historici vergeten hieraan toe te 
voegen, is dat koningin Elizabeth 
van Engeland Karel ook haar ge-
lukwensen zond." 

(Wij tekenen hierbij aan, dat 
koningin Elizabeth zelf de her-
vorming in Engeland invoerde). 

[„ 
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en nog wat 

0  p het Verbondskongres van 1955 is mede-
deling gedaan van de instelling van een 

kommissie, die rapport zou uitbrengen over de 
humanistische opvatting omtrent de seksuele 
vraagstukken. De kommissie is eerst veel later 
aan het werk gegaan en zal voorlopig nog wel 
niet gereed komen. Intussen zijn enkele vragen 
op seksueel gebied in het Verbond aan de orde 
geweest op een minder beschouwelijke wijze 
dan de kommissie ze wel zal behandelen. In 
de H.J.G. namelijk is er de laatste tijd heel 
wat over deze kwestie te doen geweest. Al meer 
dan een jaar geleden was gebleken, dat in de 
kring der jongeren door sommigen meningen 
naar voren gebracht werden, die zeker niet 
kenmerkend voor het Verbond als geheel wa-
ren. Weliswaar zijn in de H.J.G. nog niet de 
helft van de jongeren in het Verbond verenigd, 
maar de kwestie verdiende niettemin de aan-
dacht van het hoofdbestuur. 

Op zichzelf is het niet verwonderlijk, dat 
jongeren, en dus ook jongere humanisten, met 
seksuele problemen zitten en daar andere op-
lossingen voor zoeken dan de andere generatie. 
Evenmin is het verbazingwekkend, dat sommi-
gen deze problemen beleven alsof ze nooit 
eerder aan de orde zijn geweest en in belang 
alle andere vraagstukken overtreffen. Met de 
nu oudere generatie was dat indertijd precies 
zo, en evenals nu, te sterker, naarmate zij zich 
moeizaam moest ontworstelen aan konsekwen-
ties die inhoudloos en zinloos geworden waren. 
De moeilijkheid zat hem in dit geval in het 
biezonder in de wens om enkele regels vast te 
leggen in een kampreglement. Daardoor kwam 
de worsteling om een eigen verantwoorde le-
vensstijl in het organisatorische vlak te liggen. 

tegenovergestelde van een humanistische sek-
suele moraal, die de eerbiediging van de ander 
tot grondslag heeft. Ook de vrijheid! 

Ook de vrijheid 

Zeker. Maar persoonlijke vrijheid in het 
humanisme is geen willekeur; zij wordt bepaald 
door de humanistische mensopvatting, waarin 
de mens begrepen wordt als drager van een 
waardebesef, met de daaraan onverbrekelijk 
verbonden verantwoordelijkheid voor zichzelf 
en voor zijn naaste. De eerder genoemde kom-
missie moge daarover te zijner tijd het hare 
zeggen. 

Het hoofdbestuur deelde inmiddels de H.J.G. 
mee, dat het de regeling van de A.V. niet kon 
erkennen en daartegen zo nodig de organisa- 
torische maatregelen die het reglement bood, 
zou toepassen. Het was intussen gebleken dat 
ook binnen de H.J.G. geen eenstemmigheid be- 
stond over de genomen beslissing, terwijl men 
ook geen konflikt met het hoofdbestuur wenste. 
Een biezondere algemene vergadering herriep 
de gewraakte regeling en bepaalde dat men in 
een gemengd kamp drie verschillende groepen 
tenten kan onderscheiden, n.l. voor jongens, 
meisjes en „gehuwden". Het begrip gehuwden 
werd ter vergadering niet nader gedefinieerd, 
omdat er in bepaalde gevallen respektabele 
redenen kunnen zijn voor een huwelijk die niet 
wettig gesloten is, ook al zal niet ieder die 
redenen onderschrijven. Van een huwelijk kan 
naar humanistische opvatting in elk geval 
slechts sprake zijn bij een in beginsel duurzame 
levensgemeenschap (zie het rapport „Echt-
scheiding"), en dat is duidelijk genoeg. 

In overeenstemming hiermee en mede ten 
behoeve van de instruktie van de kamplei-
ding wordt dan ook door het Hoofdbestuur 
van de H.J.G. het begrip „gehuwden" nader 
als volgt gedefinieerd: „Onder gehuwden wor-
den verstaan zij, die een — al dan niet wettig —
huwelijk gesloten hebben, en onder huwelijk 
wordt verstaan een in beginsel al naar de 
oprechte bedoeling van de partners duurzame 
levensgemeenschap". 

Het kampreglement 

Reeds in november '55 werd een kader-
weekend belegd, waar enkele hoofdbestuurs-
leden met een groep ,H.J.G.'ers het seksuele 
vraagstuk bespraken. Daarna vonden nog ver-
schillende kontakten plaats tussen D.B.-leden 
van het H.V. en van de H.J.G., waar de stand-
punten duidelijk uiteen gezet werden. Jammer 
genoeg werd op de nogal bewogen en naar het 
schijnt tamelijk verwarde algemene vergadering 
van de H.J.G. een kampregel aangenomen die 
o.a. de regel bevatte „Personen *) die tijdens 
een kamp tot de konklusie komen dat ze samen 
de nacht willen doorbrengen, kunnen hiertoe 
in de gelegenheid worden gesteld, indien dat 
organisatorisch mogelijk is." 

Het is wel gebleken dat bij het vaststellen 
van deze regel slechts door een klein deel der 
II.J.G.-ers gedacht werd aan de aanvaarding van 
geslachtelijk verkeer vóór het huwelijk. De 
meeste voorstanders zagen er voornamelijk een 
reaktie in op dorre en preutse opvattingen; 
veelal dacht men blijkbaar aan de mogelijkheid 
van een ongedwongen, maar niet seksuele om-
gang tussen beide seksen, alsook aan het nogal 
teoretische geval van een tijdens het kamp tot 
stand gekomen echt huwelijk! 

Niettemin werd hiermee tevens de deurz ge
al

-

opend voor een stuweloos „nihilisme", os 
dat in de jaren twintig wel hoogtij had ge-

vierd. Het is in dit orgaan overbodig te be-
togen dat een dergelijk „nihilisme" herhaaldelijk 
ruïneus is gebleken voor de psychische integri-
teit van de betrokkenen en volstrekt tekort doet 
aan de eerbiediging die men de ander, ook de 
seksuele partner verschuldigd is. Het is het  

Vraag en antwoord 

Wie zou menen dat de hier geschetste gang 
van zaken alom gewaardeerd zou worden, om- 
dat een kleine bijdrage geleverd is aan een iets 
meer verantwoorde levensvormgeving onder de 
jeugd, vergist zich. Eerlijk gezegd zijn de reak-
ties nog meegevallen. Maar enkele kranten 
hebben toch gemeend een stukje zedelijke ver-
ontwaardiging te moeten weggeven, alsof er al-
leen onder humanistische jongeren een seksueel 
vraagstuk bestond. Ik wil aannemen dat vol-
slagen onbekendheid met het onderwerp waar-
over zij schrijven, bij de meeste skribenten 
daarvan de oorzaak is. **) Maar het is toch 
wel kras als b.v. De Maasbode d.d. 23 juli j.l. 
schrijft dat voorstanders van het gewraakte 
kampreglement zich beriepen op de persoon-
lijke vrijheid, die „onder de naam geestelijke 
vrijheid een geliefd tema (is) van het Huma-
nistisch Verbond zelf." Alsof het Verbond niet 
juist terstond stelling genomen had tegen de 
ontwaarding van het begrip persoonlijke vrij-
heid. 

Meer dan merkwaardig is echter dat De 
Maasbode ook spreekt over een opvatting van 
het huwelijk „die zich nadrukkelijk distantieert 
van welk wettelijk huwelijksbegrip ook." Nu  

dacht ik, dat niet het oog op het „Haarlems 
huwelijk" het toch allerlaatst op de weg van 
De Maasbode zou liggen, zich op te werpen 
als de kampioen voor het „wettig" huwelijk. 
Overigens onderschatten humanisten  de beteke-
nis van de wettigheid bij het huwelijk aller-
minst. Maar,oqk voor hen geldt dat het sluiten van een huwelijk in wezen een gewetensdaad is 
van de betrokken partners. Voor hen is echter 
ook een wettig huwelijk in beginsel zeer zeker 
een echt huwelijk en zij zullen de konsekwen- 
tie daarvan niet gering achten. 

De Maasbode besluit zijn artikel met een 
vraag: „Dit zijn verontrustende verschijnselen, 
waaromtrent een nadere verklaring van de 
zijde van het HumanistisCh Verbond zeker 
dringend gewenst is." Voorzover nodig heb ik 
die nadere verklaring graag gegeven. Want de 
verantwoordelijke leiders van het humanisme 
in Nederland zullen zich niet lichtvaardig af-
maken van wat zij als hun plicht beschouwen — 
ook al zou het voor hen veel gemakkelijker zijn 
om in moeilijke gevallen te zeggen dat zij er 
niets aan doen kunnen en dat de verwerkelijking 
der levensovertuiging zich aan hun verantwoor-
delijkheid onttrekt, zoals in sommige andere 
kringen gebruikelijk schijnt te worden. 

J. V. P. 

*) Bedoeld was meerderjarigen. 
**) Ik doel hier niet op het verstandige ar-
tikel dat 2 juni in een der kerkbladen van de 
Hervormde Kerk verscheMen is. 

Problema tiek van 
gevoelsleven 

Het 462 pagina's dikke boek „Ontwikkeling 
en problematiek van het gevoelsleven" 

van 0. Spurgeon English en Gerald H. J. Pear-
son (Van Loghum Slaterus) geeft geen schema-
tisch overzicht van de psychoanalyse dat men 
in een avond uit kan lezen. Het is daarvoor 
te ernstig en te verantwoord. Wie reeds enige 
voorstudies in deze richting heeft gemaakt en 
wie niet bang is er een studie van te maken, 
zal het echter kunnen gebruiken als een uiterst 
waardevolle bron van kennis. Natuurlijk blijft 
daarbij de vraag open welke waarde de psycho-
analyse wetenschappelijk heeft, welke waarde 
de diepte-psychologische inzichten hebben voor 
de opbouw van een (humanistische) levensbe-
schouwing, welke waarde het lezen van dit 
soort geschriften heeft voor leken. 

Wat het laatste betreft: pedagogen en socia-
le werkers, die hun taak ernstig nemen en hun 
kennis willen uitbreiden en verdiepen, kunnen 
dit boek bestuderen, en met vrucht bestuderen, 
wanneer zij maar niet denken nu de steen der 
wijzen in de hand te hebben gekregen. Nog 
moeilijker is het te zeggen wat leken aan een 
dergelijk boek hebben, wanneer zij het ter hand 
nemen omdat zij zich neurotisch voelen en 
graag verder met zich zelf zouden willen ko-
men. Het motief: „Genees u zelf" voert veel 
mensen tot het opnemen van studies op dit ter-
rein. 

Ik ken mensen, die hierdoor geheel de kluts 
kwijt zijn geraakt, ik ken mensen, die welis-
waar klinkklare nonsens over de psychoanaly-
tische vondsten uitslaan, maar er zich niette-
min goed bij voelen, ik ken tenslotte mensen, 
die in hun geestelijke groei dankbaar en vrucht-
baar gebruik gemaakt hebben van het verwer-
ven van kennis: dit waren echter meestal lieden, 
die niet al te zwaar in de put zaten, die de 
nodige kritische zin en de nodige zelfkritiek 
hadden en die van den beginne af wisten dat de 
dieptepsychologie niet te vergelijken is met de 
slaapmiddelen, of de aspirines die men bij de 
drogist zonder doktersrecept kan kopen. 

Dit middel is in ieder geval van goede kwa. 
Weit. 	 v. w. D. SCHENK. 

let 

De H., 

 

.G., 	sesuele vraaorstu. -  
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die nadere verklaring graag gegeven. Want de 
verantwoordelijke leiders van het humanisme 
in Nederland zullen zich niet lichtvaardig af-
maken van wat zij als hun plicht beschouwen —
ook al zou het voor hen veel gemakkelijker zijn 
om in moeilijke gevallen te zeggen dat zij er 
niets aan doen kunnen en dat de verwerkelijking 
der levensovertuiging zich aan hun verantwoor-
delijkheid onttrekt, zoals in sommige andere 
kringen gebruikelijk schijnt te worden. 

J. V. P. 

en nog wa 

Zeker. Maar persoonlijke vrijheid in het 
humanisme is geen willekeur; zij wordt bepaald 
door de humanistische mensopvatting, waarin 
de mens begrepen wordt als drager van een 
waardebesef, met de daaraan onverbrekelijk 
verbonden verantwoordelijkheid voor zichzelf 
en voor zijn naaste. De eerder genoemde kom-
missie moge daarover te zijner tijd het hare 
zeggen. 

Het hoofdbestuur deelde inmiddels de H.J.G. 
mee, dat het de regeling van de A.V. niet kon 
erkennen en daartegen zo nodig de organisa-
torische maatregelen die het reglement bood, 
zou toepassen. Het was intussen gebleken dat 
ook binnen de H.J.G. geen eenstemmigheid be-
stond over de genomen beslissing, terwijl men 
ook geen konflikt met het hoofdbestuur wenste. 
Een biezondere algemene vergadering herriep 
de gewraakte regeling en bepaalde dat men in 
een gemengd kamp drie verschillende groepen 	Prob ema nek van het tenten kan onderscheiden, n.l. voor jongens, 
meisjes en „gehuwden". Het begrip gehuwden 
werd ter vergadering niet nader gedefinieerd, 	 gevoelsleven 
omdat er in bepaalde gevallen respektabele 
redenen kunnen zijn voor een huwelijk die niet Het 462 pagina's dikke boek „Ontwikkeling 

al wettig gesloten is, ook 	zal niet ieder die 	en problematiek van het gevoelsleven" 
redenen onderschrijven. Van een huwelijk kan van 0. Spurgeon English en Gerald H. J. Pear-
naar humanistische opvatting in elk geval son (Van Loghum Slaterus) geeft geen schema-
slechts sprake zijn bij een in beginsel duurzame tisch overzicht van de psychoanalyse dat men 
levensgemeenschap (zie het rapport „Echt- in een avond uit kan lezen. Het is daarvoor 
scheiding"), en dat is duidelijk genoeg. te ernstig en te verantwoord. Wie reeds enige 

In overeenstemming hiermee en mede ten voorstudies in deze richting heeft gemaakt en 
behoeve van de instruktie van de kamplei- wie niet bang is er een studie van te maken, 

Het kampreglement ding wordt dan ook door het Hoofdbestuur zal het echter kunnen gebruiken als een uiterst 
van de H.J.G. het begrip „gehuwden" nader waardevolle bron van kennis. Natuurlijk blijft 

Reeds in november '55 werd een kader- als volgt gedefinieerd: „Onder gehuwden wor- daarbij de vraag open welke waarde de psycho-
weekend belegd, waar enkele hoofdbestuurs- den verstaan zij, die een — al dan niet wettig — analyse wetenschappelijk heeft, welke waarde 
leden met een groep ,H.J.G.'ers het seksuele huwelijk gesloten hebben, en onder huwelijk de diepte-psychologische inzichten hebben voor  
vraagstuk bespraken. Daarna vonden nog ver- wordt verstaan een in beginsel al naar de de opbouw van een (humanistische) levensbe-
schillende kontakten plaats tussen D.B.-leden oprechte bedoeling van de partners duurzame schouwing, welke waarde het lezen van dit 
van het H.V. en van de H.J.G., waar de stand- levensgemeenschap", 	 soort geschriften heeft voor leken.  

Wat het laatste betreft: pedagogen en socia- 

genoeg
punten duidelijk uiteen gezet werden. Jammer le werkers, die hun taak ernstig nemen en hun Vraag eo antwoord werd op de nogal bewogen en naar het kennis willen uitbreiden en verdiepen, kunnen schijnt tamelijk verwarde algemene vergadering 
van de H.J.G. een kampregel aangenomen die 	Wie zou menen dat de hier geschetste gang dit boek bestuderen, en met vrucht bestuderen, 
o.a. de regel bevatte „Personen *) die tijdens van zaken alom gewaardeerd zou worden, om- wanneer zij maar niet denken nu de steen der 
een kamp tot de konklusie komen dat ze samen dat een kleine bijdrage geleverd is aan een iets wijzen in de hand te hebben gekregen. Nog 
de nacht willen doorbrengen, kunnen hiertoe meer verantwoorde levensvormgeving onder de moeilijker is het te zeggen wat leken aan een 
in de gelegenheid worden gesteld, indien dat jeugd, vergist zich. Eerlijk gezegd zijn de reak- dergelijk boek hebben, wanneer zij het ter hand 

tics nog meegevallen. Maar enkele kranten nemen omdat zij zich neurotisch voelen en organisatorisch mogelijk is." 
Het is wel gebleken dat bij het vaststellen 

hebben toch gemeend een stukje zedelijke ver- graag verder met zich zelf zouden willen ko-
van deze regel slechts door een klein deel der ontwaardiging te moeten weggeven, alsof er al- men. Het motief: „Genees u zelf" voert veel 
H.J.G.-ers gedacht werd aan de aanvaarding van 

leen onder humanistische jongeren een seksueel mensen tot het opnemen van studies op dit ter-
geslachtelijk verkeer voor het huwelijk. De vraagstuk bestond. Ik wil aannemen dat vol- rein. 
meeste voorstanders zagen er voornamelijk een 	

Ik ken mensen, die hierdoor geheel de kluts slagen onbekendheid met het onderwerp waar- 

reaktie in op dorre en preutse opvattingen; 
over zij schrijven, bij de meeste skribenten kwijt zijn geraakt, ik ken mensen, die welis- 

veelal dacht men blijkbaar aan de mogelijkheid 
daarvan de oorzaak is. **) Maar het is toch waar klinkklare nonsens over de psychoanaly- 
wel kras als b.v. De Maasbode d.d. 23 juli j.l. 	tische vondsten uitslaan, maar er zich niette- van een ongedwongen, maar niet seksuele om- gang tussen beide seksen, alsook aan het nogal schrijft dat voorstanders van het gewraakte min goed bij voelen, ik ken tenslotte mensen, 

teoretische geval van een tijdens het kamp tot 
kampreglement zich beriepen op de persoon- die in hun geestelijke groei dankbaar en vrucht- 

stand gekomen echt huwelijk! 
lijke vrijheid, die „onder de naam geestelijke baar gebruik gemaakt hebben van het verwer- 
vrijheid een geliefd tema (is) van het Huma- ven van kennis: dit waren echter meestal lieden, 

opend voor een stuweloos „nihilisme", zoals 
Niettemin werd hiermee tevens de deur ge- 

nistisch Verbond zelf." Alsof het Verbond niet die niet al te zwaar in de put zaten, die de 

dat in de jaren twintig wel hoogtij had ge- 
juist terstond stelling genomen had tegen de nodige kritische zin en de nodige zelfkritiek 

vierd. Het is in dit orgaan overbodig te be- 
ontwaarding van het begrip persoonlijke vrij- hadden en die van den beginne af wisten dat de 

dieptepsychologie niet te vergelijken is met de togen dat een dergelijk „nihilisme" herhaaldelijk heid. 
ruïneus is gebleken voor de psychische integri- Meer dan merkwaardig is echter dat De slaapmiddelen, of de aspirines die men bij de 

teit van de betrokkenen en volstrekt tekort doet Maasbode ook spreekt over een opvatting van drogist zonder doktersrecept kan kopen. 
aan de eerbiediging die men de ander, ook de het huwelijk „die zich nadrukkelijk distancieert 	Dit middel is in ieder geval van goede kwa. 
seksuele partner verschuldigd is. Het is het 	van welk wettelijk huwelijksbegrip ook." Nu liteit. 	 v. w. D. SCHENK. 
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De H.J.G., le 

0  p het Verbondskongres van 1955 is mede-
deling gedaan van de instelling van een 

kommissie, die rapport zou uitbrengen over de 
humanistische opvatting omtrent de seksuele 
vraagstukken. De kommissie is eerst veel later 
aan het werk gegaan en zal voorlopig nog wel 
niet gereed komen. Intussen zijn enkele vragen 
op seksueel gebied in het Verbond aan de orde 
geweest op een minder beschouwelijke wijze 
dan de kommissie ze wel zal behandelen. In 
de H.J.G. namelijk is er de laatste tijd heel 
wat over deze kwestie te doen geweest. Al meer 
dan een jaar geleden was gebleken, dat in de 
kring der jongeren door sommigen meningen 
naar voren gebracht werden, die zeker niet 
kenmerkend voor het Verbond als geheel wa-
ren. Weliswaar zijn in de H.J.G. nog niet de 
helft van de jongeren in het Verbond verenigd, 
maar de kwestie verdiende niettemin de aan-
dacht van het hoofdbestuur. 

Op zichzelf is het niet verwonderlijk, dat 
jongeren, en dus ook jongere humanisten, met 
seksuele problemen zitten en daar andere op-
lossingen voor zoeken dan de andere generatie. 
Evenmin is het verbazingwekkend, dat sommi-
gen deze problemen beleven alsof ze nooit 
eerder aan de orde zijn geweest en in belang 
alle andere vraagstukken overtreffen. Met de 
nu oudere generatie was dat indertijd precies 
zo, en evenals nu, te sterker, naarmate zij zich 
moeizaam moest ontworstelen aan konsekwen-
ties die inhoudloos en zinloos geworden waren. 
De moeilijkheid zat hem in dit geval in het 
biezonder in de wens om enkele regels vast te 
leggen in een kampreglement. Daardoor kwam 
de worsteling om een eigen verantwoorde le-
vensstijl in het organisatorische vlak te liggen. 

*) Bedoeld was meerderjarigen. 
**) Ik doel hier niet op het verstandige ar-
tikel dat 2 juni in een der kerkbladen van de 
Hervormde Kerk verschenen is. 



Ware en „arbueleide" godsdienst 

De kontakten tussen landen en volken en 
dus ook die tussen godsdiensten wor-

den in onze wereld, die geen afstanden meer 
kent, steeds veelvuldiger. Zij worden op ver-
schillende punten vergeleken, zij blijken vaak 
veel overeenkomst te bezitten — wie zou ook an-
ders verwachten — maar van oudsher zijn gods-
diensten en verschillen binnen een bepaalde 
godsdienst ook beruchte twistappels geweest. 

Werden vroeger de godsdiensten meer met 
elkaar vergeleken om vast te stellen welke de 
ware of waardevolste was, in onze tijd ver-
toont de godsdienstvergelijking veeleer de nei-
ging de sociale, geografische, historische, kul-
turele, zelfs klimatologische faktoren sterk in 
rekening te brengen. Dit relativeringsproces 
is analoog aan dat waaraan van psychologische 
zijde het verschijnsel godsdienst is onderworpen. 

Naarmate de wereldgeschiedenis zich ver-
wijdert van het Europa-centrische gezichtspunt, 
dus van de opvatting dat de geschiedenis —
wat heel lang ons gezichtspunt is geweest —
van uit Europa moest worden beschouwd (en 
wij dus ook spraken van „koloniale geschie-
denis"), zal ook het verschijnsel godsdienst hoe 
langer hoe minder op het kristendom gekon-
centreerd kunnen blijven. Als wij bedenken dat 
hindoeïsme, boeddisme en islam zich uitstrek-
ken over de grootste bevolkingsgroepen, dat 
er twee ontzaglijk grote landen zijn, de Sow-
jet-Unie en China, waar het kristendom 6f niet 
meer vanzelfsprekend de heersende godsdienst 
is óf zijn propagandamogelijkheden op ingrij-
pende wijze zijn teruggelopen, dan begrijpt 
iedereen dat zich in onze tijd een proces vol-
trekt, dat nog niet eerder in de geschiedenis 
zich heeft voorgedaan. Met het één-worden 
van de wereld ondanks alle — en juist met die 
één-wording samenhangende — spanningen zal 
de verhouding tussen de wereldgodsdiensten 
mee veranderen als nooit te voren het geval is 
kunnen zijn. 

In sommige gevallen bestaat er een nauw 
verband tussen godsdienst en natie of tussen 
godsdienst en een samenhangende groep van 
naties. Dit is bijvoorbeeld in sterke mate het 
geval bij de islam. En in het gebied van de 
islam, met name in het Midden-Oosten, be-
vindt zich een kleine natie, de staat Israël, waar 
staat en godsdienst ook nauw op elkaar zijn 
betrokken. Het huidige konflikt tussen Israël 
en de omringend islamitische landen is niet 
onmiddellijk een konflikt tussen twee gods-
diensten, maar het godsdienstige aspekt speelt 
wel degelijk een rol hierin. Vooral van de 
kant van het kristendom, dat zo onverbrekelijk 
met het jodendom is verbonden, bestaat een 
biezondere belangstelling voor het volk en de 
staat Israël, omdat in het kristelijke histo-
riebeeld de goddelijke uitverkiezing van Israël 
aan dit volk een biezondere plaats en taak 
geeft. 

Het is dan ook begrijpelijk, dat de verhou- 
ding tussen islam en jodendom de kristelijke 
teologen bezig houdt. Daarvan legt een artikel 
in het tijdschrift „Wending" van juli-augustus 
van dit jaar getuigenis af en het lijkt me ook 
voor humanisten wel van belang om kennis 
te nemen van een uiteenzetting die feitelijk een 
betoog is ten bewijze dat de islam vergeleken 
met het jodendom, geen oorspronkelijke gods- 
dienst is, doch slechts een afgeleide. En dit be- 
toog is van de hand van een deskundige. De 
schrijver, dr. A. Th. van Leeuwen, docent 
aan de opleidingsschool van de Oostjavaanse 
Kerk, is op een proefschrift over een islami-
tisch onderwerp gepromoveerd. 

ij gaat in zijn artikel eerst in het kort het 
ontstaan na van de islam in zijn ver- 

houding tot het jodendom. Hij toont aan, dat 
Mohammed zich beschouwde als een profeet 
in de lijn van de joods-kristelijke profetische 
traditie. Hij zag zichzelf als een nieuwe gods-
gezant en vermaner. Tegenover zijn volk dat 
leefde in een wereld van heidens veelgodendom, 
verkondigde hij het geloof aan een Enige en 
Almachtige God en Richter. Bij deze prediking 
ontmoette 'hij onder zijn mede-Arabieren te 
Mekka niet veel anders dan spot en vernedering. 
Deze Arabieren bezaten een levendig stamge-
voel en zij vereerden hun heiligdom, de be-
roemde Ka'ba te Mekka. Mohammed wilde nu 
elders steun zoeken en dacht deze te vinden in 
Medina waar enkele joodse stammen woonden 
die op de primitieve gemeenschappen aldaar 
een zekere invloed uitoefenden. Daar in Me-
dina heeft de prediking van Mohammed wel 
indruk gemaakt, men zag in hem een vrede-
stichter tussen de stammen. Met het doel de 
medinische joden tegemoet te komen voerde 
Mohammed verscheidene aan de joodse gods-
dienst ontleende gebruiken in als vastendagen 
en gebedstijden. 

Maar tot zijn teleurstelling waren de joden 
zelf niet gevoelig voor zijn prediking 

zij begroetten hem niet als profeet, verwierpen 
hem integendeel, omdat zij in hem niets an-
ders zagen dan iemand die streefde naar wereld-
lijke macht en omdat zij ontkenden dat uit de 
Arabieren een profeet kon voortkomen. Aan-
vankelijk bezat Mohammed niet de macht om 
tegen de joden op te treden en zo ont-
stond er een soort verdrag waarin de joden, 
wier vrijheid van godsdienst werd gegaran-
deerd, ook waren opgenomen. 

De onmogelijkheid de joden te winnen voor 
zijn profetische boodschap bracht Mohammed 
ertoe te pogen een zelfstandige religie te schep-
pen. Hij maakte zich nu los van de joden die 
hij ervan beschuldigde — tegenover de be-
schuldiging dat hij, Mohammed, een valse 
profeet was — dat zij de tora, de wet, hadden 
vervalst. Hij verhief de joodse aartsvader Abra-
ham tot de eerste moslim als stichter van de 
Ka'ba met het jaarlijks daar gehouden feest. 
Terwijl hij eerst als de joden bij het gebed de 
richting naar Jeruzalem had voorgeschreven, 
werd nu de richting naar Mekka verplicht. 
Hij stelde een hele vastenmaaltijd in: de Rama-
dan. 
Mohammed probeerde nu Mekka te veroveren 

en na wisselend sukses gelukte hem dat. Dan 
komt ook het ogenblik om zich van de joden te 
ontdoen. Enkele stammen worden verbannen 
en deze jodenvervolging vindt zijn hoogte —
(laten we beter zeggen diepte —) punt in de 
vermoording van. het mannelijk gedeelte van 
de laatst overgebleven joodse stam en in de 
verkoop als slaven van de vrouwen en kinderen. 
Dit is geen stichtelijke geschiedenis en deze 
euveldaad moest dan ook wel nadrukkelijk 
worden gerechtvaardigd, maar er is een recht-
vaardiging in zulk een geval die het altijd 
doet: die daad was geschied op hemels bevel. 

Laten wij hieraan toevoegen dat de joden —
het verschilde naar tijd en plaats — in het 
algemeen van de islam niet het ergste te ver-
duren hebben gehad. Zij hebben dikwijls een 
rol van betekenis kunnen vervullen en hoge 
posten kunnen bezetten. Bekend is de bloei 
van het jodendom in het kalifaat Cordova, 
waar zij mede behoorden tot de grote bemid-
delaars tussen de Griekse en Arabische filo-
sofie en het Westen. Hieraan kwam een einde, 
toen de Spaanse islam tot verval geraakte en 
de islam werd opgevolgd door het kristendom 
dat erin slaagde het jodendom door vervol-
gingen en verdrijvingen kompleet te vernietigen. 

Dit is dan een kort stukje geschiedenis 
dat de schrijver ons geeft van de verhou-

ding jodendom-islam in de eerste eeuwen na 
het ontstaan van de islam in het begin der ze-
vende eeuw. Maar de bedoeling van de schrijver 
was niet dit stukje geschiedenis te geven, maar 
hij had het nodig om ons duidelijk te maken 
dat de door Mohammed gestichte godsdienst 
maar een afgeleide godsdienst is. Mohammed 
had, geboeid als hij was door het jodendom, 
proseliet ofwel bekeerling moeten worden. Hij 
is blind geweest voor het „wonder aller wonde-
ren", de goddelijke uitverkiezing van het volk 
Israël. Het „raadsel" van de Islam onttrekt zich 
volgens de schrijver dan ook „in laatste instan-
tie aan alle historische en psychologische ver-
klaringen. 

Opmerkelijk is nu, dat de schrijver toch wel 
een soort verklaring geeft van de verstoktheid 
van Mohammed. Het ontstaan van Moham-
meds religie, van de islam dus, is volgens hem 
het gevolg van een immuniseringsproces. Dit 
licht hij nader toe met een voorbeeld uit de 
geneeskunde. Zoals men weet, kan iemand te-
gen een ziekte immuun worden gemaakt door 
inspuiting met een vaccin, waarin een mini-
male dosis voorkomt van de stof die de ziekte 
veroorzaakt. Op Mohammed overgebracht be-
tekent dit, dat Mohammed ook een minimale 
dosis van de joodse geest in zich had opgeno-
men met het fatale gevolg dat hij immuun ge-
worden is tegen de joodse godsdienst in zijn 
totaliteit. Hij gevoelde wel de „geheimzinnig 
vitale macht" hiervan en hij onderging die ook 
voldoende om voor altijd afstand te doen van 
het heidense veelgodendom, maar tegelijk had 
hij zich afgesloten voor het wezen van de jood-
se godsdienst. 

Het was vanzelfsprekend dat hij door de 
joden niet als profeet en messiaanse figuur 
kon worden aanvaard, de uitverkiezing kon 
nu eenmaal niet worden gekopieerd. De plaats 
die Mohammed wilde innemen was niet vrij. 
Wat bleef hem anders over dan de enige 
uitverkiezing te imiteren, dan, om de schrijver 
aan te halen, „de heidense verdubbeling van 
de joodse existentie"? Nog eens met andere 
woorden van de schrijver: „het biezondere is 
algemeen geworden, zodat de algemeenheid de 
schijn en de pretentie van het biezondere heeft 
aangenomen". 

Het zou mij te ver voeren om de schrijver 
te volgen in het aanhalen van een aantal voor-
beelden ter staving van zijn stelling. Zijn be-
toog kulmineert ten slotte in het vaststellen 
van het feit dat Mohammed in zijn godsbeeld 
geen orgaan had voor de opvatting „dat God 
de Enige is in Zijn onherhaalbare en onver-
wisselbare verkiezing van Zijn Enig Volk en 
Zijn Eniggeboren Zoon". Hiermee wordt de 
absoluutheid van de openbaring in Israël en 
in haar gevolg in het kristendom geponeerd. 
Wie die „historische openbaring" niet aan-
vaardt, zoals Mohammed deed, kan dus hoog-
stens een afgeleide, onvolslagen godsdienst • 
stichten. Met enige verandering kan dan ook 
van elke andere niet-kristelijke godsdienst wor-
den bewezen, wat van het mohammedanisme 
wordt betoogd, dat het als „natuurlijke gods-
dienst" geen echte godsdienst is. Al mag dan 
hier bij Mohammed worden aangevoerd als 
biezonder verzwarende omstandigheid, dat hij 
de kans had gehad tot beter begrip te komen. 

Gezien in het licht van de éénwording 
der wereld, waarin ook de godsdiensten 

weer met elkaar gekonfronteerd zullen worden, 
lijkt het uitgesloten, dat buiten het kristendom 
deze pretentie van de „enige onherhaalbare 
en onverwisselbare verkiezing" veel anders ge-
zien zal kunnen worden dan als een typische 
westerse superioriteitswaan, die bovendien van 
een onbegrijpelijke willekeur getuigt. Want het 
klinkt nu wel aardig van die raadselen te spre-
ken die „zich aan alle historische en psycho- 

(Zie verder pag. 9) 
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are en ,,afgeleide" godsdiens 

De kontakten tussen landen en volken en 
dus ook die tussen godsdiensten wor-

den in onze wereld, die geen afstanden meer 
kent, steeds veelvuldiger. Zij worden op ver-
schillende punten vergeleken, zij blijken vaak 
veel overeenkomst te bezitten — wie zou ook an-
ders verwachten — maar van oudsher zijn gods-
diensten en verschillen binnen een bepaalde 
godsdienst ook beruchte twistappels geweest. 

Werden vroeger de godsdiensten meer met 
elkaar vergeleken om vast te stellen welke de 
ware of waardevolste was, in onze tijd ver-
toont de godsdienstvergelijking veeleer de nei-
ging de sociale, geografische, historische, kul-
turele, zelfs klimatologische faktoren sterk in 
rekening te brengen. Dit relativeringsproces 
is analoog aan dat waaraan van psychologische 
zijde het verschijnsel godsdienst is onderworpen. 

Naarmate de wereldgeschiedenis zich ver-
wijdert van het Europa-centrische gezichtspunt, 
dus van de opvatting dat de geschiedenis —
wat heel lang ons gezichtspunt is geweest —
van uit Europa moest worden beschouwd (en 
wij dus ook spraken van „koloniale geschie-
denis"), zal ook het verschijnsel godsdienst hoe 
langer hoe minder op het kristendom gekon-
centreerd kunnen blijven. Als wij bedenken dat 
hindoeïsme, boeddisme en islam zich uitstrek-
ken over de grootste bevolkingsgroepen, dat 
er twee ontzaglijk grote landen zijn, de Sow-
jet-Unie en China, waar het kristendom óf niet 
meer vanzelfsprekend de heersende godsdienst 
is óf zijn propagandamogelijkheden op ingrij-
pende wijze zijn teruggelopen, dan begrijpt 
iedereen dat zich in onze tijd een proces vol-
trekt, dat nog niet eerder in de geschiedenis 
zich heeft voorgedaan. Met het één-worden 
van de wereld ondanks alle — en juist met die 
één-wording samenhangende — spanningen zal 
de verhouding tussen de wereldgodsdiensten 
mee veranderen als nooit te voren het geval is 
kunnen zijn. 

In sommige gevallen bestaat er een nauw 
verband tussen godsdienst en natie of tussen 
godsdienst en een samenhangende groep van 
naties. Dit is bijvoorbeeld in sterke mate het 
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staat en godsdienst ook nauw op elkaar zijn 
betrokken. Het huidige konflikt tussen Israël 
en de omringend islamitische landen is niet 
onmiddellijk een konflikt tussen twee gods-
diensten, maar het godsdienstige aspekt speelt 
wel degelijk een rol hierin. Vooral van de 
kant van het kristendom, dat zo onverbrekelijk 
met het jodendom is verbonden, bestaat een 
biezondere belangstelling voor het volk en de 
staat Israël, omdat in het kristelijke histo-
riebeeld de goddelijke uitverkiezing van Israël 
aan dit volk een biezondere plaats en taak 
geeft. 

Het is dan ook begrijpelijk, dat de verhou- 
ding tussen islam en jodendom de kristelijke 
teologen bezig houdt. Daarvan legt een artikel 
in het tijdschrift „Wending" van juli-augustus 
van dit jaar getuigenis af en het lijkt me ook 
voor humanisten wel van belang om kennis 
te nemen van een uiteenzetting die feitelijk een 
betoog is ten bewijze dat de islam vergeleken 
met het jodendom, geen oorspronkelijke gods- 
dienst is, doch slechts een afgeleide. En dit be- 
toog is van de hand van een deskundige. De 
schrijver, dr. A. Th. van Leeuwen, docent 
aan de opleidingsschool van de Oostjavaanse 
Kerk, is op een proefschrift over een islami-
tisch onderwerp gepromoveerd. 

Hij gaat in zijn artikel eerst in het kort het 
ontstaan na van de islam in zijn ver- 

houding tot het jodendom. Hij toont aan, dat 
Mohammed zich beschouwde als een profeet 
in de lijn van de joods-kristelijke profetische 
traditie. Hij zag zichzelf als een nieuwe gods-
gezant en vermaner. Tegenover zijn volk dat 
leefde in een wereld van heidens veelgodendom, 
verkondigde hij het geloof aan een Enige en 
Almachtige God en Richter. Bij deze prediking 
ontmoette hij onder zijn mede-Arabieren te 
Mekka niet veel anders dan spot en vernedering. 
Deze Arabieren bezaten een levendig stamge-
voel en zij vereerden hun heiligdom, de be-
roemde Ka'ba te Mekka. Mohammed wilde nu 
elders steun zoeken en dacht deze te vinden in 
Medina waar enkele joodse stammen woonden 
die op de primitieve gemeenschappen aldaar 
een zekere invloed uitoefenden. Daar in Me-
dina heeft de prediking van Mohammed wel 
indruk gemaakt, men zag in hem een vrede-
stichter tussen de stammen. Met het doel de 
medinische joden tegemoet te komen voerde 
Mohammed verscheidene aan de joodse gods-
dienst ontleende gebruiken in als vastendagen 
en gebedstijden. 

M aar tot zijn teleurstelling waren de joden 
zelf niet gevoelig voor zijn prediking 

ij begroetten hem niet als profeet, verwierpen 
hem integendeel, omdat zij in hem niets an-
ders zagen dan iemand die streefde naar wereld-
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Arabieren een profeet kon voortkomen. Aan-
vankelijk bezat Mohammed niet de macht om 
tegen de joden op te treden en zo ont-
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wier vrijheid van godsdienst werd gegaran-
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dan. 
Mohammed probeerde nu Mekka te veroveren 

en na wisselend sukses gelukte hem dat. Dan 
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duren hebben gehad. Zij hebben dikwijls een 
rol van betekenis kunnen vervullen en hoge 
posten kunnen bezetten. Bekend is de bloei 
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ding jodendom-islam in de eerste eeuwen na 
het ontstaan van de islam in het begin der ze-
vende eeuw. Maar de bedoeling van de schrijver 
was niet dit stukje geschiedenis te geven, maar 
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geneeskunde. Zoals men weet, kan iemand te-
gen een ziekte immuun worden gemaakt door 
inspuiting met een vaccin, waarin een mini-
male dosis voorkomt van de stof die de ziekte 
veroorzaakt. Op Mohammed overgebracht be-
tekent dit, dat Mohammed ook een minimale 
dosis van de joodse.  geest in zich had opgeno-
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weer met elkaar gekonfronteerd zullen worden, 
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deze pretentie van de „enige onherhaalbare 
en onverwisselbare verkiezing" veel anders ge-
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westerse superioriteitswaan, die bovendien van 
een onbegrijpelijke willekeur getuigt. Want het 
klinkt nu wel aardig van die raadselen te spre-
ken die „zich aan alle historische en psycho- 

(Zie verder pag. 9) 

4 	 29 september 1956 



umanistisch Verbond 
MEDEDELINGEN VOOR DE LEDEN 

De winter staat voor de deur 

T raditiegetrouw krijgen de leden in de 
maand september van hun bestu-
ren het winterprogramma toegezon-

den, dat een overzicht geeft van wat er 
in het komende seizoen allemaal te be- 
leven valt. Aan de samenstelling ervan 
is heel wat werk besteed door de gemeen-
schapssekretariaten, een karwei waar het 
gemiddelde lid zo geen weet,  van heeft. 
Men heeft een dikwijls uitvoerige korres- 
pondentie met de gewenste inleiders moe-
ten voeren, data en plaatsen moeten vast- 
stellen, rekening moeten houden met de 
leeftijd van de leden in verband met de 
afstand, zoveel mogelijk getracht bepaal-
de wensen te vervullen die zo in de loop 
van het jaar naar voren zijn gekomen en 
wat al niet meer. Maar tenslotte is men 
dan zover, dat op de bestuursvergadering 
het ontwerp is goedgekeurd, alle sprekers,  
in hun notitieboekje de afspraak hebben 
vastgelegd, de zaal gehuurd is en de pro-
gramma's gedrukt of gestencild kunnen 
worden. Van de geldmiddelen waarover 
de penningmeester de beschikking heeft 
hangt het dan af, hoe het er uit zal zien 
en of de leden alleen al door de smake-
lijke opmaak geprikkeld worden om te 
verschijnen. We hebben in de afgelopen 
weken al van verscheidene gemeenschap-
pen deze aankondigingen gezien, en men 
doet over het algemeen zijn best om met 
bescheiden middelen iets goeds te bren-
gen. Een enkele weet er iets biezonders 
van te maken, zoals b.v. Bussum dat de 
voorzijde met een aardige oude gravure 
heeft versierd. Ook op dit gebied moeten 
we nog naar vormen zoeken die passen 
bij de aard van ons werk. Maar in elke 
gemeenschap is wel een of ander lid te 
vinden dat dit deel voor zijn of haar reke-
ning neemt. 

Nog al te veel gemeenschappen houden 
krampachtig vast aan een schema. Zoveel 
bezinningsbijeenkomsten, zoveel lezingen, 
een Kerst- of Nieuwjaarssamenkomst, en 
als we heel vooruitstrevend zijn nemen 
we ook nog eens een proef met een huis-
kamerbijeenkomst. Gelukkig zijn er toch 
steeds meer besturen, die ijverig naar 
nieuwe mogelijkheden zoeken, daartoe ge-
inspireerd door de nog veel te weinig ge-
lezen rapporten van het Centraal Bureau.  

Vooral het geschrift over „De Humanis-
tische Groep in de Gemeenschap" ver-
dient de belangstelling van elk gemeen-
schapsbestuur. 

Praatochtenden van vrouwelijke leden, 
middagbijeenkomsten voor de ouderen, 
groepjes van jonge ouders die met elkaar 
opvoedingsproblemen bespreken, diskus-
sies tussen vakgenoten over de vraagstuk-
ken die hun werk meebrengt kunnen er 
allemaal toe bijdragen een aktief gemeen-
schapsleven te bevorderen. Dat behoeft 
zeer beslist niet allemaal op de schouders 
van de bestuurders te rusten, met enige 
moeite vindt men in elke gemeenschap 
wel iemand die geschikt is, om dergelijke 
diskussies te leiden. En als ze er bijgeval 
niet zijn kunnen ze er voor worden opge-
leid. 

Amsterdam heeft vorig jaar een kursus 
voor gespreksleiders georganiseerd, waar-
over we een volgende keer iets meer ho-
pen te vertellen. Hier ligt ook een taak 
voor de Gewesten, die daarbij in het bie-
zonder kleine gemeenschappen van dienst 
kunnen zijn. Het Gewest Utrecht is er dit 
jaar ook mee begonnen zodat over enkele 
maanden in de gemeenschappen van dit 
gewest enkele mensen zijn, die het „vak" 
van gespreksleider beheersen en voortref-
felijk de diskussies in de huiskamerbijeen-
komsten zullen kunnen leiden. 

Daarbij denken we vooral aan de voor-
bereiding van de Gewestelijke Studieda-
gen in maart '57. Onderwerp zal het rap-
port zijn, dat enige tijd geleden door een 
Verbondskommissie is uitgebracht over 
„Laag-ontwikkelde gebieden", dat u voor 
de luttele som van een kwartje bij uw 
gemeenschapsbestuur of bij het Centraal 
Bureau kunt krijgen. Een goede voorbe-
spreking in een aantal huiskamerbijeen-
komsten is daarbij noodzakelijk en omdat 
het hier nu eens een aktueel (Indonesië, 
Nasser!) onderwerp betreft, kunnen de 
vonken er afvliegen. 

Al met al, we hopen dat ieder Ver-
bondslid regelmatig de aangekondigde bij-
eenkomsten zal bezoeken en dan niet 
alleen als passief luisteraar (daar heeft u 
de radio voor) maar als een aktief mede- 
werker. 	 Th. P. 

Wat is, 
at kost, 
at doet 

het Centraal Bureau van het 
Humanistisch Verbond? 

Bij de diskussies• rond de nieuwe 
kontributie-regeling is vanzelfspre-
kend ook aandacht besteed aan de 

uitgaven van het Verbond en in het bie-
zonder aan de grote plaats, die de kosten 
van het Centraal Bureau daarbij innemen. 

Vragen als hierboven vermeld kwamen 
naar voren en het ligt op de weg van de 
penningmeester ze te beantwoorden. Nu 
is het geen eenvoudige opgave om in kort 
bestek duidelijk te maken, dat de gelden, 
besteed aan de administratieve taak van 
een organisatie, biezonder goed besteed 
zijn. Dit geldt voor het bedrijfsleven, doch 
nog in versterkte mate voor een ideële 
vereniging als de onze, waarin men zo 
gauw geneigd is te vergeten, dat de bete-
kenis van een ideaal pas gerealiseerd 
wordt door de uitvoering. En daarvoor is 
veel nuchter hard werken nodig. 

Dat gebeurt in ons Verbond op het 
_ Centraal Bureau. Het is de werkplaats, 

waar alle initiatieven van het Verbond 
hun reële vorm krijgen. Het is het mid-
delpunt en de vraagbaak van onze ge-
meenschappen. Het zorgt voor onze pu-
bliciteit in tijdschrift- en brochurevorm. 
Het ondersteunt en geeft vorm aan het 
werk van het hoofdbestuur en kommis-
sies. 

Dat kost veel geld, heel veel geld en 
van de onvermijdelijkheid daarvan wil ik 
u proberen te overtuigen door u een op-
somming, zij het nog maar een summiere, 
te geven van wat daar zoal aan werk 
wordt verzet. Schrikt u dan niet van de 
volgende getallen per jaar: 
Post: 3500 uitgaande brieven; 5000 an-
dere uitgaande poststukken; 10.000 in-
komende brieven. 
Stencilwerk voor talrijke circulaires, in-
terne periodieken als Dokumentatiedienst; 
Puntjes op de I; Stemvork; Information 
Bulletin; rapporten kommissies; Hoofdbe-
stuursstukken. 
2000 stencils, waarvan worden afgedraaid 
200.000 bladzijden. 
Adresseermachine voor adresséring van 
Mens en Wereld; Rekenschap; In en Om; 
Woord van de Week en eerdergenoemde 
periodieken en stukken:  270.000  adres-
seringen. 
Boekhouding: 25.000 boekingen;  2000 
nota's voor gemeenschappen inzake bro-
chures e.a.;  8000  postkwitanties voor in-
kasso-abonnementen en kontributies. 
Leden- en abonné's-administratie: 20.000 
boekingen op kaarten; 2500 adreswijzi-
gingen. 
Telefoon: 7500  in- en uitgaande gesprek-
ken. 

(Slot op volgende pagina) 
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stuursstukken. 
2000 stencils, waarvan worden afgedraaid 
200.000 bladzijden. 
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periodieken en stukken:  270.000  adres-
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kasso-abonnementen en kontributies. 
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Deze getallen betreffen dan nog maar 
in hoofdzaak de routinewerkzaamheden, 
doch denkt u dan nog eens aan alle werk-
zaamheden verband houdende met: 
Organisatie kongres; Samenstelling van 
jaarstukken, balans, resultaten, begroting; 
Voorbereiding en notulering hoofdbe-
stuursvergaderingen (10 per jaar) en da-
gelijks-bestuursvergaderingen (12 per 
jaar) met een duur van gemiddeld zes a 
zeven uur; Studiedagen; Zomerschool en 
Landdagen Socrates; Sprekerskonferentie. 
Korrektie drukproeven van brochuies, ka-
lender,-jaarverslag, rapporten, Woord van 
de Week, In en Om; Topkaderkonferen-
ties, gewestvergaderingen en diverse be-
sprekingen en konferenties; diverse kom-
missies; Sekretariaat internationale orga-
nisatie. 

Toch wordt al dit werk gedaan door 
niet meer dan negen mensen. Geen won-
der, dat van een voortdurende overbelas-
ting moet worden gesproken. Dit alles te 
meer, daar het gereedkomen van vrijwel 
al dit werk aan bepaalde tijden is gebon-
den en zich vooral samendringt in de 
maanden september tot en met april, al 
kan allang van stille zomermaanden ook 
niet meer worden gesproken. 

En nu de kosten? Deze zullen in 1956 
volgens de begroting rond f 48.000,— be-
lopen, waarvan het grootste deel, namelijk 
f 36.000,— voor salarissen en sociale las-
ten. Het restant gaat weg aan kantoorkos-
ten (papier, drukwerk, telefoon etc.) en 
huur, onderhoud en afschrijving van ge-
bouw en kantoorinventaris, alsmede kos-
ten van de accountantskontrole. 

Van deze kosten kunnen wij een deel 
verhalen op derden, zoals de internationale 
organisatie, de dokumentatiedienst, De 
Ark en anderen, zodat tenslotte netto ten 
laste van de Verbondskas komt rond 
f 40.000,—. Waarlijk een groot bedrag, 
maar ik hdop, dat het u na deze toelichting 
toch niet meer zo zal verwonderen. 

W. C. KOPPENBERG. 
Penningmeester. 

"Minzaam aanbevelend ! 
Omdat men op het Centraal Bureau 

nog al volhandig is (zie het artikel in dit 
nummer van onze penningmeester) heeft 
men mij gevraagd de redaktie van dit blad 
te willen verzorgen. Of me dat tot ieders 
genoegen zal lukken, moet de toekomst 
leren. Wel houd ik me aanbevolen voor 
toezending van allerlei publikaties van 
gemeenschappen en verslagen van belang-
rijke gebeurtenissen. Voor een uitvoerige 
korrespondentie ontbreken me echter zo-
wel de tijd als de middelen. 

TH. W. POLET, 
Soest, Emmalaan 16  

WE mogen veilig aannemen, dat de 
mensen die met de dagelijkse zorg 
voor „De Ark" zijn belast, een 

zucht van verlichting zullen slaken, nu 
het vakantieseizoen voorbij is. Nog nooit 
is zo veel van ons huis gebruik gemaakt 
als dit jaar en wij zullen u bij een volgen-
de gelegenheid eens wat cijfers voorleg-
gen, waaruit u kunt lezen, dat het Huma-
nistisch Verbond ondanks alle geldelijke 
zorgen toch erg blij moet zijn, dat men in 
de gelegenheid is in Nunspeet een vakan-
tie met een „achtergrond" door te bren-
gen. Dat wil nu ook weer niet zeggen, dat 
het zwaar op de hand is, want onder-
staand verslag van een bezoeker leert ons 
wel anders. 

Op ons onvolprezen vakantie-oord „De 
Ark" te Nuinspeet, behoort het volleybal- 

spel tot één van de meest geliefkoosde 
ontspanningen. Zodra de weersomstan-
digheden het dan ook maar even toelaten, 
wordt dit spel naar hartelust beoefend. 
Natuurlijk is het zó, dat tijdens de va-
kantie-periode voldoende geoefende spe-
lers op „De Ark" aanwezig zijn. Maar 
juist ook de gasten die volleybal niet ken-
den of nooit zelf hadden gespeeld, kwa-
men onder de bekoring van dit aardige 
spel en werden tijdens hun verblijf op 
„De Ark" entoesiaste volleyballers. On-
getwijfeld heeft dit spel er mede toe bij-
gedragen, de onderlinge band tussen de 
gasten te verstevigen en kon er ook braaf 
worden gelachen om de vreemde kaprio-
len van de ouderen, die zich aan het spel 
waagden. 

Op „De Ark" had men nog niet de be- 

schikking over een echte volleybal. Op 
initiatief van onze Haagse vriend en 
sportleraar Huis werd dan ook een potje 
gekreëerd, waarin bijdragen voor de aan-
schaffing van een bal konden worden ge-
stort. In het vooruitzicht van een wed-
strijd tegen een team bestaande uit gas-
ten van het vakantieoord „De Bijenkorf", 
werd na enige dagen de inhoud van de 
pot geteld en bleek dat deze cirka f 3,50 
bevatte. Voor de bal was echter een be-
drag nodig van f 27.50. Kunt u zich 
voorstellen, dat wij er trots op zijn na een 
spontane aktie op een augustusdag binnen 
het kwartier(!) de resterende f 24,— onder 
de gasten te hebben bijeengegaard en dat 
hiervan natuurlijk aantekening werd ge-
maakt in het gastenboek? De volgende 
morgen werd de bal in Amersfoort ge-
kocht en onder een daverend applaus 
overhandigd aan de heer Eekman. Die-
zelfde middag werd de bal gebruikt bij 
een oefenpartij als voorbereiding voor de 
die avond te spelen bigmatch tegen „De 
Bijenkorf". 

Onder de strijdkreet „Hi-Ha-Arkia" 
van alle Arkbewoners betrad ons team 
die avond om ca. 7 uur het speelveld. Met 
de supporters van onze tegenpartij was er 
een groot publiek van 300 mensen bij 
deze enerverende wedstrijd aanwezig. On-
der een oorverdovend lawaai van aan-
moedigingen en strijdkreten (ons hele kin-
derkamp was er ook bij) werd deze zeer 
spannende wedstrijd gespeeld. Technisch 
was de Bijenkorf beter, maar door laaiend 
entoesiasme en onbedwingbare strijd-
lust, werd het een verdiende overwinning 
voor ons zestal. Met de lauwerkrans om 
de schouders werd aanvoerder Wim 
Schaap onder een geweldig gejuich door 
de Arkianen het veld uitgedragen. Deze 
prachtige overwinning was de hele avond 
het onderwerp van gesprek. 

Dit is dan de geschiedenis van de eer-
ste dagen uit het bestaan van onze mooie 
glanzend-witte volleybal. Hopen we dat 
ook de toekomstige Arkgasten nog veel 
plezier ermee mogen hebben. Wij zeggen: 
„Dag bal, tot het volgend jaar." 

J. 3. VERHOEVEN 

Echt en oneeke 	gello©f err-D ongeloof 
Een nieuwe brochure van de hand van 

Prof. Dr. T.  T. TEN HAVE (oud-hoofdbestuurslid) 

P G'lliS 75 cent 

Bestellingen te richten aan het Centraal Bureau Humanistisch Verbond 
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huur, onderhoud en afschrijving van ge-
bouw en kantoorinventaris, alsmede kos-
ten van de accountantskontrole. 
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verhalen op derden, zoals de internationale 
organisatie, de dokumentatiedienst, De 
Ark en anderen, zodat tenslotte netto ten 
laste van de Verbondskas komt rond 
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maar ik hdop, dat het u na deze toelichting 
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Filosofische dis ,t.issierubriek 
De redakties van „Mens en Wereld" en „Re-

kenschap" ontvangen van tijd tot tijd bijdragen 
van leden van het Verbond, die blijk geven van 
een pogen tot doordenken over de vraagstukken, 
waarvoor de mens zich in de wereld gesteld 
ziet, doch waarvan de vorm en de woordkeus 
echter zodanig zijn, dat ze zonder verheldering 
en verduidelijking, die een herhaald overleg met 
de schrijver nodig zouden maken, voor de lezers 
onvoldoende begrijpelijk zouden zijn. 

Doordat de redakties zich niet kunnen belas-
ten niet liet vormgeven aan deze pennevruchten, 
doch anderzijds dergelijke artikelen toch vaak 
waardevolle elementen bevatten, en daar het 
voorts van betekenis is, dat zulke pogingen niet 
geremd, doch integendeel juist gestimuleerd 
worden, heeft het Hoofdbestuur gemeend ons 
indien daarvoor belangstelling zou bestaan een 
afzonderlijke rubriek in het ledenorgaan „lts en 
Om het Hiun. Verbond" te openen. Het heeft dr. 
D. H. Prins bereid gevonden om de leiding van 
deze rubriek, een diskussierubriek dus voor ama-
teur-filosofen, op zich te nemen, en de belang-
hebbenden voorzover nodig bij te staan in de 
formulering van hun gedachten. 

Het Hoofdbestuur. 

Ter inleiding 

Ieder bewust levend mens denkt van 
tijd tot tijd na over wat er om, met en 
in hem gebeurt. Vaak? Dat hangt af 

van de richting, waarin zijn belangstelling 
gaat. Wie geheel in zijn werk opgaat, wie 
door de beslommeringen van het dage-
lijks leven volledig in beslag wordt geno-
men, komt aan zulk nadenken niet toe. 
Toch kan het ook hem overkomen, dat 
hij door een hem pijnlijk treffende ge-
beurtenis tot de werkelijkheid, die nu 
eenmaal meer omvat dan wat zich bin-
nen zijn gewone kringetje afspeelt, terug-
geroepen wordt. Dan zijn de reakties ech-
ter dikwijls vertroebeld door emoties, 
door zorg, door angst of verdriet en een 

Nieuws uit de gemeenschappen 

Amsterdam stelt zijn leden in de gelegen-
heid een autobustocht naar de modernste 
stad van Europa, Rotterdam te maken, 
waar zij de gasten van de gemeenschap 
zullen zijn. Behalve dat ze er iets van 
kunnen leren, verstevigt het ook de on-
derlinge band. 

In Bussum organiseren ze dit seizoen 2 
serielezingen van 3 avonden. De eerste 
drie zullen resp. aan muziek, Rembrandt 
en letterkunde gewijd zijn, de andere 
aan de mens in het bedrijfsleven. Een 
voorbeeld, dat navolging verdient. 

Deze gemeenschap heeft een zwaar 
verlies geleden door het plotseling over-
lijden van de sekretaresse mevr. Visscher- 

rustig zich bezinnen op wat er is gebeurd, 
op de eigen houding daartegenover blijft 
uit. Anderen, meer beschouwelijk van 
aard, trachten er zich vaker rekenschap 
van te geven, hoe zij staan tegenover de 
gebeurtenissen in de wereld, tegenover 
hun medemensen, tegenover zichzelf en... 
hoe zij daartegenover zouden moeten 
staan. Zij zijn het, die filosoferen. 

Als de vragen, die in hen rijzen, hen 
werkelijk bezighouden, dan spreken zij 
er gaarne over met lotgenoten. Zij doen 
dit, omdat zij daardoor verder hopen te 
komen, ook omdat zij al spoedig bemer-
ken, dat het onder woorden brengen van 
de eigen gedachten tot een helderder in-
zicht voert. Ten slotte komt men er toe 
de resultaten van dit nadenken, vala zulke 
gesprekken aan het papier' toe te ver-
trouwen, iets wat het rustig, zakelijk en 
scherp denken opnieuw bevordert. En de 
mogelijkheid van kontakt met anderen, 
van een wederzijdse, vruchtbare beïnvloe-
ding wordt er groter door. 

De rubriek, die met dit inleidend woord 
geopend wordt, wil de gelegenheid geven 
om op deze wijze samen te filosoferen in 
verstaanbare taal en slechts voorzover het 
geschrevene zich richt op datgene, wat in 
elk zich bezinnend mens vanzelf omhoog 
komt. Bij de beoordeling of een inzending 
voor plaatsing in aanmerking komt zal 
allereerst nagegaan worden of aan deze 
twee voorwaarden is voldaan, dan zal ook 
op de vorm gelet worden, waarin zij ge-
boden wordt, al valt daarover te praten, 
maar nog eens, \Te& alles duidelijkheid. 

Het (geschreven) woord is nu aan de 
filosoferenden onder ons, voorzover zij 
zichzelf en anderen iets te zeggen hebben. 

Pr. 

Valckenier Suringar. Zij is jarenlang zeer 
aktief geweest, ook in het bestuur van het 
gewest Utrecht. Het zal moeilijk zijn haar 
te vervangen. 

Haarlem heeft zijn 10-jarig bestaan fees-
telijk op 26 september herdacht. De feest-
redenaar was onze alg. voorzitter Van 
Praag. Ze hebben er vast weer nieuwe 
leden aan overgehouden. 

N. Niedorp /Winkel laat de leden zelf 
voor de lezingen betalen door een verlo-
ting te houden. Misschien wil de winnaar 
van het fototoestel ook eens wat aan „In 
en Om" sturen, dan weten de anderen 
ook hoe het er daar uitziet. 

Amersfoort zorgt voor een goede opluis-
tering van de bijeenkomsten. Zowel zang 

Bij het overlijden van mevrouw E. C. 
.Visseher-Valckenier Suringar op 5 sep-
tember 1956; in leven sekretaresse van de 
gemeenschap Naarden—Bussum van het 
Humanistisch Verbond. 

Ter gedachtenis 

A ltijd weer, wanneer een mens ons voor 
goed verlaat, gevoelen wij de behoefte de 

geluiden van het leven buiten te sluiten en even 
stil te zijn. Ik denk dat dit komt, doordat we 
willen luisteren naar de stilte waarin de heen-
gegane a.h.w. schijnt opgelost. Misschien ver-
wachten we, dat de stilte iets zeggen zal. -Maar 
dat gebeurt niet. Het blijft heel stil en we krijgen 
niets te horen. We blijven met lege handen staan 
voor het vreemde van de dood. 

Des te raadselachtiger wordt ons dit alles, als 
we eraan denken, hoe de afgestorvene nog kort 
tevoren deelnam aan het leven, werkte, zich in-
spande, zorgen en verwachtingen koesterde. 

Hoezeer geldt dit voor haar, die ik hier een 
ogenblik in uw aandacht en toegenegenheid-wil 
aanbevelen. Ik heb haar nooit anders gekend 
dan vol zorgen, gespannen van aktiviteit, ge-
dreven door een krachtige wil, de wil, haar en 
onze humanistische idealen in onze gemeen-
schap tot bloei te brengen en uit te bouwen in 
de praktijk van het leven. 
Zij is daarin volkomen geslaagd. Want geduren-

de de jaren van haar sekretariaat heeft onze, 
groep een hechte basis gekregen en werd zijn 
leven en werk in vastomlijnde, duidelijke banen 
geleid. Het was altijd helder en licht om haar 
heen. Wat zij op zich nam te doen, dat wèrd 
gedaan. Men kon op haar bouwen. En dat lag 
niet alleen aan haar hoge opvatting van verant-
woordelijkheid, noch alleen aan het feit, dat 
haar nooit iets te veel was, maar bovenal aan 
haar fijne intelligentie, haar vermogen initiatief 
te nemen, haar bewonderenswaardige etische 
gezindheid, die precies aanvoelde hoe het moest. 

Daarbij had zij thuis de zorgen voor haar 
gezin en voor de vele kinderen die aan haar toe-
wijding werden toevertrouwd. Nooit vroeg zij iets 
voor zich zelf, noch deed iets ten eigen bate al-
leen. Indien zij al levensvreugde gekend heeft, 
dan moet die gelegen geweest zijn in haar offer-
vaardige humanistische werkzaamheid. Nooit heb 
ik zo goed het woord des dichters begrepen als 
op dat ogenblik in het krematorium, toen zij 
nog eenmaal, dood-stil, in ons midden was: 

„Want alleen is leven leven, als het tot den 
dood ontroert." 

In deze woorden ligt niet alleen troost voor 
het gezin, man en dochters, die een kostbare 
schat verloren, maar ook iets van blijheid om de 
heerlijkheid van het leven en de heiligheid van 
de dood. 

Wij kunnen onze dankbaarheid aan haar en 
haar werk niet beter tonen, dan door in 'haar 
geest verder te arbeiden aan onze gemeenschap-
pelijke, humanistische idealen, waarvoor zij in 
volle overgave gestreden heeft. 

SAALBORN. 

als lekenspel gaan ze daar beoefenen. We 
zullen het in gedachten houden voor de 
volgende landdag van het. gewest. 

Velsen en Beverwijk hebben de tunnel in 
aanbouw bezocht. Humanisten staan im-
mers in het volle leven., 

In Groningen hebben de gezamenlijke 
humanistische organisaties één blad. De 
advertenties maken cle" kosten al goed. 

We houden ons aanbevolen voor tips 
en nieuwtjes, waar anderen hun voordeel 
mee kunnen doen. Ook goede foto's van 
belangrijke gebeurtenissen zijn welkom. 

GEHOORD EN GELEZEN 

29 september 1956 
	

7 

De redakties van „Mens en Wereld" en „Re-
kenschap" ontvangen van tijd tot tijd bijdragen 
van leden van het Verbond, die blijk geven van 
een pogen tot doordenken over de vraagstukken, 
waarvoor de mens zich in de wereld gesteld 
ziet, doch waarvan de vorm en de woordkeus 
echter zodanig zijn, dat ze zonder verheldering 
en verduidelijking, die een herhaald overleg met 
de schrijver nodig zouden maken, voor de lezers 
onvoldoende begrijpelijk zouden zijn. 

Doordat de redakties zich niet kunnen belas-
ten met het vormgeven aan deze pennevruchten, 
doch anderzijds dergelijke artikelen toch vaak 
waardevolle elementen bevatten, en daar het 
voorts van betekenis is, dat zulke pogingen niet 
geremd, doch integendeel juist gestimuleerd 
worden, heeft het Hoofdbestuur gemeend pm 
indien daarvoor belangstelling zou bestaan een 
afzonderlijke rubriek in het ledenorgaan „In en 
Om het Hum. Verbond" te openen. Het heeft dr. 
D. H. Prins bereid gevonden om de leiding van 
deze rubriek, een diskussierubriek dus voor ama-
teur-filosofen, op zich te nemen, en de belang-
hebbenden voorzover nodig bij te staan in de 
formulering van hun gedachten. 

Het Hoofdbestuur. 

Ter inleiding 

Ieder bewust levend mens denkt van 
tijd tot tijd na over wat er om, met en 
in hem gebeurt. Vaak? Dat hangt af 

van de richting, waarin zijn belangstelling 
gaat. Wie geheel in zijn werk opgaat, wie 
door de beslommeringen van het dage-
lijks leven volledig in beslag wordt geno-
men, komt aan zulk nadenken niet toe. 
Toch kan het ook hem overkomen, dat 
hij door een hem pijnlijk treffende ge-
beurtenis tot de werkelijkheid, die nu 
eenmaal meer omvat dan wat zich bin-
nen zijn gewone kringetje afspeelt, terug-
geroepen wordt. Dan zijn de reakties ech-
ter dikwijls vertroebeld door emoties, 
door zorg, door angst of verdriet en een 

Nieuws uit de gemeenschappen 

Amsterdam stelt zijn leden in de gelegen-
heid een autobustocht naar de modernste 
stad van Europa, Rotterdam te maken, 
waar zij de gasten van de gemeenschap 
zullen zijn. Behalve dat ze er iets van 
kunnen leren, verstevigt het ook de on-
derlinge band. 

In Bussum organiseren ze dit seizoen 2 
serielezingen van 3 avonden. De eerste 
drie zullen resp. aan muziek, Rembrandt 
en letterkunde gewijd zijn, de andere 
aan de mens in het bedrijfsleven. Een 
voorbeeld, dat navolging verdient. 

Deze gemeenschap heeft een zwaar 
verlies geleden door het plotseling over-
lijden van de sekretaresse mevr. Visscher- 

Valckenier Suringar. Zij is jarenlang zeer 
aktief geweest, ook in het bestuur van het 
gewest Utrecht. Het zal moeilijk zijn haar 
te vervangen. 
Haarlem heeft zijn 10-jarig bestaan fees-
telijk op 26 september herdacht. De feest-
redenaar was onze alg. voorzitter Van 
Praag. Ze hebben er vast weer nieuwe 
leden aan overgehouden. 

N. Niedorp/Winkel laat de leden zelf 
voor de lezingen betalen door een verlo-
ting te houden. Misschien wil de winnaar 
van het fototoestel ook eens wat aan „In 
en Om" sturen, dan weten de anderen 
ook hoe het er daar uitziet. 

Amersfoort zorgt voor een goede opluis-
tering van de bijeenkomsten. Zowel zang 

Bij het overlijden van mevrouw E. C. 
.Visscher-Valckenier Suringar op 5 sep-
tember 1956, in leven sekretaresse van de 
gemeenschap Naarden—Bussum van het 
Humanistisch Verbond. 

Ter gedachtenis 

A ltijd weer, wanneer een mens ons voor 
goed verlaat, gevoelen wij de behoefte de 

geluiden van het leven buiten te sluiten en even 
stil te zijn. Ik denk dat dit komt, doordat we 
willen luisteren naar de stilte waarin de heen-
gegane a.h.w schijnt opgelost. Misschien ver-
wachten we, dat de stilte iets zeggen zal. -Maar 
dat gebeurt niet. Het blijft heel stil en we krijgen 
niets te horen. We blijven met lege handen staan 
voor het vreemde van de dood. 

Des te raadselachtiger wordt ons dit alles, als 
we eraan denken, hoe de afgestorvene nog kort 
tevoren deelnam aan het leven, werkte, zich in-
spande, zorgen en verwachtingen koesterde. 

Hoezeer geldt dit voor haar, die ik hier een 
ogenblik in uw aandacht en toegenegenheid' wil 
aanbevelen. Ik heb haar nooit anders gekend 
dan vol zorgen, gespannen van aktiviteit, ge-
dreven door een krachtige wil, de wil, haar en 
onze humanistische idealen in onze gemeen-
schap tot bloei te brengen en uit te bouwen in 
de praktijk van het leven. 
Zij is daarin volkomen geslaagd. Want geduren-

de de jaren van haar sekretariaat heeft onze 
groep een hechte basis gekregen en werd zijn 
leven en werk in vastomlijnde, duidelijke banen 
geleid. Het was altijd helder en licht om haar 
heen. Wat zij op zich nam te doen, dat wèrd 
gedaan. Men kon op haar bouwen. En dat lag 
niet alleen aan haar hoge opvatting van verant-
woordelijkheid, noch alleen aan het feit, dat 
haar nooit iets te veel was, maar bovenal aan 
haar fijne intelligentie, haar vermogen initiatief 
te nemen, haar bewonderenswaardige etische 
gezindheid, die precies aanvoelde hoe het moest. 

Daarbij had zij thuis de zorgen voor haar 
gezin en voor de vele kinderen die aan haar toe-
wijding werden toevertrouwd. Nooit vroeg zij iets 
voor zich zelf, noch deed iets ten eigen bate al-
leen. Indien zij al levensvreugde gekend heeft, 
dan moet die gelegen geweest zijn in haar offer-
vaardige humanistische werkzaamheid. Nooit heb 
ik zo goed het woord des dichters begrepen als 
op dat ogenblik in het krematorium, toen zij 
nog eenmaal, dood-stil, in ons midden was: 

„Want alleen is leven leven, als het tot den 
dood ontroert." 

In deze woorden ligt niet alleen troost voor 
het gezin, man en dochters, die een kostbare 
schat verloren, maar ook iets van blijheid om de 
heerlijkheid van het leven en de heiligheid van 
de dood. 

Wij kunnen onze dankbaarheid aan haar en 
haar werk niet beter tonen, dan door in •haar 
geest verder te arbeiden aan onze gemeenschap-
pelijke, humanistische idealen, waarvoor zij in 
volle overgave gestreden heeft. 

SAALBORN. 

als lekenspel gaan ze daar beoefenen. We 
zullen het in gedachten houden voor de 
volgende landdag van het. gewest. 

Velsen en Beverwijk hebben de tunnel in 
aanbouw bezocht. Humanisten staan im-
mers in het volle leven. 

In Groningen hebben de gezamenlijke 
humanistische organisaties één blad. De 
advertenties maken de' kosten al goed. 

We houden ons aanbevolen voor tips 
en nieuwtjes, waar anderen hun voordeel 
mee kunnen doen. Ook goede foto's van 
belangrijke gebeurtenissen zijn welkom. 

Fi osofische dis ,,tissierubriek 

rustig zich bezinnen op wat er is gebeurd, 
op de eigen houding daartegenover blijft 
uit. Anderen, meer beschouwelijk van 
aard, trachten er zich vaker rekenschap 
van te geven, hoe zij staan tegenover de 
gebeurtenissen in de wereld, tegenover 
hun medemensen, tegenover zichzelf en... 
hoe zij daartegenover zouden moeten 
staan. Zij zijn het, die filosoferen. 

Als de vragen, die in hen rijzen, hen 
werkelijk bezighouden, dan spreken zij 
er gaarne over met lotgenoten. Zij doen 
dit, omdat zij daardoor verder hopen te 
komen, ook omdat zij al spoedig bemer- 

• ken, dat het onder woorden brengen van 
de eigen gedachten tot een helderder in-
zicht voert. Ten slotte komt men er toe 
de resultaten van dit nadenken, van zulke 
gesprekken aan het papier toe te ver-
trouwen, iets wat het rustig, zakelijk en 
scherp denken opnieuw bevordert. En de 
mogelijkheid van kontakt met anderen, 
van een wederzijdse, vruchtbare beïnvloe-
ding wordt er groter door. 

De rubriek, die met dit inleidend woord 
geopend wordt, wil de gelegenheid geven 
om op deze wijze samen te filosoferen in 
verstaanbare taal en slechts voorzover het 
geschrevene zich richt op datgene, wat in 
elk zich bezinnend mens vanzelf omhoog 
komt. Bij de beoordeling of een inzending 
voor, plaatsing in aanmerking komt zal 
allereerst nagegaan worden of aan deze 
twee voorwaarden is voldaan, dan zal ook 
op de vorm gelet worden, waarin zij ge-
boden wordt, al valt daarover te praten, 

• maar nog eens, vóór alles duidelijkheid. 
Het (geschreven) woord is nu aan de 

filosoferenden onder ons, voorzover zij 
zichzelf en anderen iets te zeggen hebben. 

Pr. 
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Van het Centraal Bureau 
Godsdienstonderwi*s 

ens en Wereld" van 21 juli publiceer-
iilV1 de het adres, dat de federatie Amster-
dam van het Humanistisch Verbond stuurde aan 
het gemeentebestuur van die stad in verband met 
het voornemen, het godsdienstonderwijs op 
openbare scholen te subsidiëren. In het nummer 
van 1 september meldde de voorzitter van die 
federatie, D. Winter, dat het adres door de ge-
meenteraad met 22 tegen 12 stemmen was ver-
worpen. 

Winter komt op deze kwestie in „Loopmare", 
het maandblad van de Amsterdamse federatie, 
uitvoeriger terug. Het grootste deel van zijn be-
toog laten wij hieronder volgen: 

„Men kan in hoofdzaak twee aspekten onder-
scheiden aan deze zaak. In de eerste plaats is er 
het verschijnsel dat verschillende kerkgenoot-
schappen er toe overgaan subsidie van de over-
heid te vragen voor werkzaamheden, die vroeger 

' door de kerk zelf gefinancierd werden. Over 
subsidies ten behoeve van de bouw van kerken 
is in Mens en Wereld al eens een diskussie ge-
weest. Thans komt het ook voor dat subsidie 
verleend wordt voor het salaris van predikan-
ten, terwijl dus nu ook subsidie voor godsdienst-
onderwijs op de openbare scholen wordt gege-
ven. 

„In al deze gevallen is de situatie dus zo, dat 
de kerk blijkbaar niet over voldoende middelen 
kan beschikken om haar normale werkzaamhe-
den te financieren. Dat betekent dus dat bin-
nen de kerkgenootschappen blijkbaar niet meer 
die financiële offers gebracht worden, die de 
kerk noodzakelijk acht voor de uitoefening van 
haar taak. Blijkbaar betekent de kerk tegen-
woordig minder voor het persoonlijke leven • dan 
vroeger. 

„Dat de kerken zich in deze omstandigheden 
tot de overheid wenden om subsidie, is vanuit 
een bepaald gezichtspunt begrijpelijk. Wij me-
nen echter dat dit principieel onjuist is en, ook 
vanuit godsdienstig gezichtspunt, gevaarlijk. 

„Dat kerk en staat gescheiden moeten zijn, 
dat wil dus zeggen onafhankelijk van elkaar, 
is voor een humanist vanzelfsprekend. In een 
land als Nederland, met zijn vele godsdienstige 
richtingen, wordt deze scheiding van kerkelijke 
zijde ook aanvaard, zij het dan in sommige ge-
vallen alleen op opportunistische gronden. In-
dien nu de kerken voor dié werkzaamheden, 
waaraan zij mede haar bestaansrecht ontlenen, 
subsidie van de overheid ontvangen, dan vraagt 

K rre ies op d 

tiende -:aar 
De volgende wijzigingen dienen te worden 

aangebracht in de notulen, zoals zij in „In 
en Om" van 9 juni 1956 werden gepubliceerd: 

Onder III Jaarverslag dient de laatste zin van 
de tweede alinea (betoog van Huygens-Rotter-
dam) te worden vervangen door: „Het extreme 
gebruik van de nieuwe spelling acht hij bepaald 
verwerpelijk." 

Onder V Kontributie-voorstel en amende-
menten (zaterdagavond) dient aan de zesde 
alinea (betoog van Huygens-Rotterdam) na de 
zin: „Het voorstel negeert de realiteit." te wor-
den toegevoegd: „Hij vraagt wat gedaan moet 
worden, wanneer mensen, die in het tarief van 
f 50.— zouden vallen, niet meer dan b.v. f  25.—
wensen te betalen." 

Tussen: 
„Om. 22.50 uur wordt de vergadering ge  

schorst" en 

$ 

men zich af wat er van deze onafhankelijkheid 
op de duur terechtkomt. Ongetwijfeld ontstaat er 
dan een gevaarlijke situatie. 

„Bij de subsidiëring van het godsdienstonder-
wijs komt dan nog als tweede aspekt, dat van de 
kerstening van de openbare school. Dit gods-
dienstonderwijs wordt gegeven door en onder 
verantwoordelijkheid van verschillende kerkge-
nootschappen. Dat betekent dat de overheid, 
die de openbare school in stand houdt, geen zeg-
genschap heeft over de inhoud van de leerstof 
en over de wijze waarop deze gegeven wordt. 
Dit is natuurlijk volkomen in orde als door de 
kerk aan haar a.s. lidmaten katechisatie gegeven 
wordt. Zo echter wenst men van kerkelijke zijde 
dit onderwijs niet te beschouwen. 

„Het argument, dat door de voorstanders van 
dit subsidie het meest gehanteerd wordt, dat 
men namelijk enige kennis van de bijbel nodig 
heeft om onze kultuur te kunnen begrijpen, 
wijst er reeds op dat hier iets scheef is. 

„Als wij gezegd hebben dat humanisten uit de 
aard der zaak voor hun kinderen geen behoef-
te hebben aan godsdienstonderwijs, dan wil dat 
niet zeggen dat onze kinderen niets van de bij-
bel behoeven te weten. Wij zouden het op prijs 
stellen, indien bij het onderwijs allerlei bijbelse 
verhalen verteld worden, naast bijvoorbeeld ge-
schikte verhalen uit de griekse mytologie, maar 
dan tijdens de gewone lessen en door de klasse-
onderwijzer. Dat is bijbrengen van kennis van 
de bijbel en dat is iets anders dan godsdienst-
onderwijs. 

'„Dan is er tijdens de raadsvergadering nog 
gezegd, dat de kinderen dit onderwijs nodig heb-
ben om later een verantwoorde keuze van le-
vensrichting te kunnen maken. Houden we nu 
in het oog, dat dit onderwijs door de kerk gege-
ven wordt en dat hierbij uiteraard niet-kristelijke 
levensbeschouwingen niet aan de orde komen, 
dan komt dit argument in feite hierop neer, dat 
dus alleen maar gekozen zou moeten worden 
tussen de verschillende kristelijke variaties. 
Waarschijnlijk is dit niet de bedoeling geweest, 
maar het is een logische konsekwentie van dit 
argument in de gegeven omstandigheden. En 
zo ziet men dat hier allerlei argumenten, ten 
dele onbewust, gaan in de richting van kerste-
ning van de openbare school. 

„Het federatiebestuur heeft gemeend, mede 
door dit adres, een waarschuwend geluid te 
moeten laten horen." 

notulen_ van ie 

'se konp-res 
„Na heropening op zondag enz." dient te 

worden gevoegd: 
Zondagochtend hield het H.B.-lid Mr. H. B. 

J. Waslander een inleiding over „Het Humanis-
me als grondslag voor politieke keuze". 

Onder V Kontributie-voorstel en amende-
menten (zondagmiddag) dient de derde alinea 
(betoog van van Praag H. B.) te worden ver-
vangen door: 

"Ter toelichting op het voorstel zegt van 
Praag (H.B.) dat de schaal met begrip moet 
worden toegepast, hetgeen niet betekent dat 
men op een koopje lid kan zijn, maar wel dat 
enige soepelheid mogelijk blijft. Hij wijst er op 
dat de resoluties 12, 13 en 14 nog afgedaan moe-
ten worden." 

W. COENDERS 

org. sekretaris. 

VERANTWOORDING GIFTEN 

Giften tot ieder bedrag zijn ons welkom. In 
„In en Om" worden de ontvangen giften regel-
matig verantwoord, zoals hieronder voor de pe-
riode 1 januari tot en met 31 juli 1956 ge-
schiedt. Bovendien ontvangen de schenkers 
voor- giften van f 10,— of hoger een door de 
penningmeester getekende ontvangstbevesti-
ging. 

Wij verzoeken aan alle gevers op de juiste 
verantwoording van hun giften toe te zien en 
eventuele onregelmatigheden rechtstreeks aan 
de penningmeester: 

W. C. Koppenberg, Stationsplein 15 I — Hen-
gelo (0.) te berichten. 

Opbouwfonds 
W. A. R. te E. f 50,—; P. M. te H. 
f 100,—; K. K. S. te A. f 500,—; H. G. te 
H. f 1,—; H. T. te R. f 9,50; S. P. te U. 
f 12,87; A. H. te A. f 20,—; A. v. d. M. 
te H. f 2,—; J. P. D. te A. f 20,—; J. H. N. 
te H. f 40.—; T. V. V. te G. f 25,—; B. S. 
te V. f 100,—; S. f 570,62; H. K. te G. 
f 25,—; J. J. P. te A. f 5,—; G. A. S. te H. 
f 2,50; P.—S. te Z. f 2.000,—; H. G. te H. 
f 1,—; P. M. H. S. te A. f 9.50; D. H.—M. 
te A. f 100,—; H. D. T. W. te B. f 2,—; 
collecte congres f 45,—; S. H. te K. 
f 500,—; D. B. te K. f 1.000,—; A. M. te 
E. f 500,—; N. N. te W. f 80,—; P. W. te 
M. f 5,—; S. f 235,14. 

Totaal van 1 januari t./m 31 juli 1956: 
f 5.961,13. 

Fonds Geestelijke Verzorging 
P.—S. te W. f 0,50; D. H.—M. te A. 

f 40,—; H. P. te U. f 250,—; J. P. M. te H. 
f 40,—. 

Totaal van 1 januari t/m 31 juli 1956: 
f 330,50. 

Laat de fiscus meebetalen! 
Het zal niet iedereen bekend zijn, dat men 

giften, welke men zonder commerciële bijbe-
doeling uit overtuiging doet, gedeeltelijk van de 
belasting mag aftrekken. Dit geldt zowel bij de 
Inkomsten- en Loonbelasting, als bij de Ven-
nootschapsbelasting. 

Indien men van plan is aan het Verbond een 
belangrijke gift te doen, raden wij u aan zich 
voor nadere inlichtingen over deze belasting-
aftrek in verbinding te stellen met het Centraal 
Bureau. 

Het 

graformation Ul etin 

van do 

internatiornal Hlumardst 
and Ethica[l Ihdon 

houdt U regelmatig op de hoogte van het 
nieuws van de bij bovengenoemde 
organisatie aangesloten humanistische 
verenigingen in Amerika, Engeland, België, 
Zuid-Afrika, India enz. 

Verschijnt elke drie maanden in de Engelse taal 

Abonnement: f 3.— per jaar 
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Van het Centraal Bureau 
Godsdienstonderwi*s 

ens en Wereld" van 21 juli publiceer-
iilV1 de het adres, dat de federatie Amster-
dam van het Humanistisch Verbond stuurde aan 
het gemeentebestuur van die stad in verband met 
het voornemen, het godsdienstonderwijs op 
openbare scholen te subsidiëren. In het nummer 
van 1 september meldde de voorzitter van die 
federatie, D. Winter, dat het adres door de ge-
meenteraad met 22 tegen 12 stemmen was ver-
worpen. 

Winter komt op deze kwestie in „Loopmare", 
het maandblad van de Amsterdamse federatie, 
uitvoeriger terug. Het grootste deel van zijn be-
toog laten wij hieronder volgen: 

„Men kan in hoofdzaak twee aspekten onder-
scheiden aan deze zaak. In de eerste plaats is er 
het verschijnsel dat verschillende kerkgenoot-
schappen er toe overgaan subsidie van de over-
heid te vragen voor werkzaamheden, die vroeger 

' door de kerk zelf gefinancierd werden. Over 
subsidies ten behoeve van de bouw van kerken 
is in Mens en Wereld al eens een diskussie ge-
weest. Thans komt het ook voor dat subsidie 
verleend wordt voor het salaris van predikan-
ten, terwijl dus nu ook subsidie voor godsdienst-
onderwijs op de openbare scholen wordt gege-
ven. 

„In al deze gevallen is de situatie dus zo, dat 
de kerk blijkbaar niet over voldoende middelen 
kan beschikken om haar normale werkzaamhe-
den te financieren. Dat betekent dus dat bin-
nen de kerkgenootschappen blijkbaar niet meer 
die financiële offers gebracht worden, die de 
kerk noodzakelijk acht voor de uitoefening van 
haar taak. Blijkbaar betekent de kerk tegen-
woordig minder voor het persoonlijke leven • dan 
vroeger. 

„Dat de kerken zich in deze omstandigheden 
tot de overheid wenden om subsidie, is vanuit 
een bepaald gezichtspunt begrijpelijk. Wij me-
nen echter dat dit principieel onjuist is en, ook 
vanuit godsdienstig gezichtspunt, gevaarlijk. 

„Dat kerk en staat gescheiden moeten zijn, 
dat wil dus zeggen onafhankelijk van elkaar, 
is voor een humanist vanzelfsprekend. In een 
land als Nederland, met zijn vele godsdienstige 
richtingen, wordt deze scheiding van kerkelijke 
zijde ook aanvaard, zij het dan in sommige ge-
vallen alleen op opportunistische gronden. In-
dien nu de kerken voor dié werkzaamheden, 
waaraan zij mede haar bestaansrecht ontlenen, 
subsidie van de overheid ontvangen, dan vraagt 

K rre ies op d 

tiende -:aar 
De volgende wijzigingen dienen te worden 

aangebracht in de notulen, zoals zij in „In 
en Om" van 9 juni 1956 werden gepubliceerd: 

Onder III Jaarverslag dient de laatste zin van 
de tweede alinea (betoog van Huygens-Rotter-
dam) te worden vervangen door: „Het extreme 
gebruik van de nieuwe spelling acht hij bepaald 
verwerpelijk." 

Onder V Kontributie-voorstel en amende-
menten (zaterdagavond) dient aan de zesde 
alinea (betoog van Huygens-Rotterdam) na de 
zin: „Het voorstel negeert de realiteit." te wor-
den toegevoegd: „Hij vraagt wat gedaan moet 
worden, wanneer mensen, die in het tarief van 
f 50.— zouden vallen, niet meer dan b.v. f  25.—
wensen te betalen." 

Tussen: 
„Om. 22.50 uur wordt de vergadering ge  

schorst" en 

$ 

men zich af wat er van deze onafhankelijkheid 
op de duur terechtkomt. Ongetwijfeld ontstaat er 
dan een gevaarlijke situatie. 

„Bij de subsidiëring van het godsdienstonder-
wijs komt dan nog als tweede aspekt, dat van de 
kerstening van de openbare school. Dit gods-
dienstonderwijs wordt gegeven door en onder 
verantwoordelijkheid van verschillende kerkge-
nootschappen. Dat betekent dat de overheid, 
die de openbare school in stand houdt, geen zeg-
genschap heeft over de inhoud van de leerstof 
en over de wijze waarop deze gegeven wordt. 
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notulen_ van ie 

'se konp-res 
„Na heropening op zondag enz." dient te 

worden gevoegd: 
Zondagochtend hield het H.B.-lid Mr. H. B. 

J. Waslander een inleiding over „Het Humanis-
me als grondslag voor politieke keuze". 

Onder V Kontributie-voorstel en amende-
menten (zondagmiddag) dient de derde alinea 
(betoog van van Praag H. B.) te worden ver-
vangen door: 

"Ter toelichting op het voorstel zegt van 
Praag (H.B.) dat de schaal met begrip moet 
worden toegepast, hetgeen niet betekent dat 
men op een koopje lid kan zijn, maar wel dat 
enige soepelheid mogelijk blijft. Hij wijst er op 
dat de resoluties 12, 13 en 14 nog afgedaan moe-
ten worden." 

W. COENDERS 

org. sekretaris. 

VERANTWOORDING GIFTEN 

Giften tot ieder bedrag zijn ons welkom. In 
„In en Om" worden de ontvangen giften regel-
matig verantwoord, zoals hieronder voor de pe-
riode 1 januari tot en met 31 juli 1956 ge-
schiedt. Bovendien ontvangen de schenkers 
voor- giften van f 10,— of hoger een door de 
penningmeester getekende ontvangstbevesti-
ging. 

Wij verzoeken aan alle gevers op de juiste 
verantwoording van hun giften toe te zien en 
eventuele onregelmatigheden rechtstreeks aan 
de penningmeester: 

W. C. Koppenberg, Stationsplein 15 I — Hen-
gelo (0.) te berichten. 

Opbouwfonds 
W. A. R. te E. f 50,—; P. M. te H. 
f 100,—; K. K. S. te A. f 500,—; H. G. te 
H. f 1,—; H. T. te R. f 9,50; S. P. te U. 
f 12,87; A. H. te A. f 20,—; A. v. d. M. 
te H. f 2,—; J. P. D. te A. f 20,—; J. H. N. 
te H. f 40.—; T. V. V. te G. f 25,—; B. S. 
te V. f 100,—; S. f 570,62; H. K. te G. 
f 25,—; J. J. P. te A. f 5,—; G. A. S. te H. 
f 2,50; P.—S. te Z. f 2.000,—; H. G. te H. 
f 1,—; P. M. H. S. te A. f 9.50; D. H.—M. 
te A. f 100,—; H. D. T. W. te B. f 2,—; 
collecte congres f 45,—; S. H. te K. 
f 500,—; D. B. te K. f 1.000,—; A. M. te 
E. f 500,—; N. N. te W. f 80,—; P. W. te 
M. f 5,—; S. f 235,14. 

Totaal van 1 januari t./m 31 juli 1956: 
f 5.961,13. 

Fonds Geestelijke Verzorging 
P.—S. te W. f 0,50; D. H.—M. te A. 

f 40,—; H. P. te U. f 250,—; J. P. M. te H. 
f 40,—. 

Totaal van 1 januari t/m 31 juli 1956: 
f 330,50. 

Laat de fiscus meebetalen! 
Het zal niet iedereen bekend zijn, dat men 

giften, welke men zonder commerciële bijbe-
doeling uit overtuiging doet, gedeeltelijk van de 
belasting mag aftrekken. Dit geldt zowel bij de 
Inkomsten- en Loonbelasting, als bij de Ven-
nootschapsbelasting. 

Indien men van plan is aan het Verbond een 
belangrijke gift te doen, raden wij u aan zich 
voor nadere inlichtingen over deze belasting-
aftrek in verbinding te stellen met het Centraal 
Bureau. 

Het 

graformation Ul etin 

van do 

internatiornal Hlumardst 
and Ethica[l Ihdon 

houdt U regelmatig op de hoogte van het 
nieuws van de bij bovengenoemde 
organisatie aangesloten humanistische 
verenigingen in Amerika, Engeland, België, 
Zuid-Afrika, India enz. 

Verschijnt elke drie maanden in de Engelse taal 

Abonnement: f 3.— per jaar 
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,Een der twee prachtige platen, die de omslag va n het boek „Primitieve kunst" sieren 

indien n,en de moderne beeldende kunst zou 
moeten definiëren, dan zou men kunnen zeg-

gen: ze is fel, direkt, geladen, ze is voor alles uit 
op expressie en ze steunt op een andere, aanvan-
kelijkere wijze van beleven dan die waar de klas-
siek gerichte kunstuiting van uitging. Daarmee 
zou men dan ongeveer dezelfde woorden ge-
bruikt hebben, die kunnen dienen om de kunst 
der primitieve volken te omschrijven. En inder-
daad, Picasso, Klee en Kruyder hebben meer 
verwantschap met de anonieme kunstenaars van 
Centraal-Afrika of de Zuidzee-eilanden dan met 
Michelangelo, Raffaël of Titiaan. Doch een der-
gelijke diepingrijpende wending in de kunstop-
vattingen voltrekt zich niet zo maar; ergens is de 
Europese mens zich zijn fundamentele verwant-
schap met de primtieve volken bewust gewor-
den. De verschillende momenten van deze be-
wustwording aan te geven, kan hier niet aan de 
orde zijn, genoeg is het te konstateren dat we in 
de twintigste eeuw, voor het eerst in de geschie-
denis van onze beschaving, in staat bleken om de 
kunstvoortbrengselen van primitieve volken als 
volwaardige kunstuitingen te zien. 

Van dit inzicht getuigt het voortreffelijke boek 
van W. Muensterberger: Primitieve Kunst (Uit-
geverij Contact, Amstérdam-Antwerpen, 1955. 
f 22.50). 

Het lag niet in de bedoeling van de schrijver, 
een volledig, overzicht te geven van de primitieve 
kunst. Hij heeft zich in de eerste plaats beperkt 
tot de figuratieve kunst van primitieve volken, 
zodat geen voorbeelden van Balinese of Javaan-
se kunst, noch van kunstwerken uit het pre-Co-
lumbiaanse Midden-Amerika werden opgeno-
men. Bovendien heeft hij zich bepaald tot een 
keuze van werken, die hem uit artistiek oog-
punt onbelangrijk voorkwamen. Ligt hierin een 
element van persoonlijke voorkeur, het resultaat 
is meer dan bevredigend, mede dank zij de 
prachtige opnamen die Hans Sibbelee en R. 
Spreng van de gekozen werken wisten te maken. 
Het is onmogelijk deze foto's te bekijken, zonder 
telkens en telkens weer getroffen te worden door 
de krachtige vormbeheersing en het onovertrof-
fen stijlgevoel, waarmee primitieve, anonieme 
kunstenaars, die meestal slechts over de aller-
eenvoudigste werktuigen beschikken, werken in 
het leven roepen, die uitmunten door monumen-
taliteit en fascinerende zeggingskracht. 
In een helder gestelde inleiding bespreekt Muen-
sterberger de achtergronden van deze kunst. Dat 
hier Verschillende, ten dele nog niet opgeloste 

Vervolg van: 

Ware en „afgeleide" godsdienst 

logische verklaringen onttrekken", daarmee kan 
men elke willekeur goedpraten en elke dis-
kussie afsnijden. 

Aanhangers van oosterse godsdiensten ken-
nen deze volstrekte aanspraak op waarheid of 
aanspraak op volstrekte waarheid niet. Daar-
bij komt ook nog, dat in de zgn. westers-
kristelijke beschaving deze aanspraak hoe lan-
ger hoe minder aanspreekt. Het gevolg zal 
dan zijn, dat in een naar eenheid groeiende 
wereld het kristendom in zijn rechtzinnige vorm 
een typisch sektarisch geloof wordt. Wat eens 
zijn kracht scheen, zijn aanspraak op volstrek-
te waarheid, wordt nu zijn zwakheid. En we 
zouden dan ook de hierboven aangehaalde 
woorden van de schrijver van een variant kun-
nen voorzien: het algemene is biezonder ge-
worden, zodat het biezondere alleen maar de 
schijn en de pretentie van het algemene over- 
houdt. 	 o.  N.  

vraagstukkken aan de orde komen, ligt voor de 
hand. De studie der primitieve kunst is nog van 
zo jonge datum dat de verklaring van bepaalde 
stijlverschijnselen nog altijd niet gegeven kan 
worden. 

Maar vooral wijst Muensterberger er op, dat 
we hier eerder te doen hebben met kollektieve 
dan met individuele uitingen. Bij de primitieve 
volken heeft de kunst namelijk een vaste plaats 
in het geheel van riten, ceremoniën en religieu-
ze plechtigheden; uit dat verband kan ze niet 
worden losgemaakt en net zo min als in de •riten 
van een vaste traditie wordt afgeweken, net zo 
min staat het de kunstenaar vrij, te breken met  

de voorstellingen, vormen en symbolen, die door 
zijn stam sedert onheuglijke tijden aanvaard 
worden. Slechts binnen de begrenzing der over-
levering kan de kunstenaar tot een individuele 
expressie trachten te komen. Vandaar Muenster-
berger's tese: „Primitieve kunst is noch spon-
taan, noch onafhankelijk." 

Doch beeld of masker, in dienst van magie of 
bezwering, zo betoogt de schrijver, het heeft 
eigenlijk reeds zijn tijd gehad. Door de invloed 
van de westelijke kultuur is de primitieve kunst 
in het stadium van de „avondschemering" ge-
komen en een opbloei is niet waarschijnlijk, om-
dat de bron van de inspiratie zelf verloren is ge-
gaan. Zo behoort deze traditionele en toch zo 
levend-jonge kunst reeds grotendeels tot het ver-
leden. 

Een reden te meer om zich te verdiepen in dit 
prachtig verzorgde boek, waarmee uitgeverij 
„Contact" bewijst, dat een Nederlandse kunst-
uitgave op internationaal peil kan staan. 

R. 

 

9 29 september 1956 

-Lieve kunst 
O 

° 11 

,Een der twee prachtige platen, die de omslag va n het boek „Primitieve kunst" sieren 

indien n,en de moderne beeldende kunst zou 
moeten definiëren, dan zou men kunnen zeg-

gen: ze is fel, direkt, geladen, ze is voor alles uit 
op expressie en ze steunt op een andere, aanvan-
kelijkere wijze van beleven dan die waar de klas-
siek gerichte kunstuiting van uitging. Daarmee 
zou men dan ongeveer dezelfde woorden ge-
bruikt hebben, die kunnen dienen om de kunst 
der primitieve volken te omschrijven. En inder-
daad, Picasso, Klee en Kruyder hebben meer 
verwantschap met de anonieme kunstenaars van 
Centraal-Afrika of de Zuidzee-eilanden dan met 
Michelangelo, Raffaël of Titiaan. Doch een der-
gelijke diepingrijpende wending in de kunstop-
vattingen voltrekt zich niet zo maar; ergens is de 
Europese mens zich zijn fundamentele verwant-
schap met de primtieve volken bewust gewor-
den. De verschillende momenten van deze be-
wustwording aan te geven, kan hier niet aan de 
orde zijn, genoeg is het te konstateren dat we in 
de twintigste eeuw, voor het eerst in de geschie-
denis van onze beschaving, in staat bleken om de 
kunstvoortbrengselen van primitieve volken als 
volwaardige kunstuitingen te zien. 

Van dit inzicht getuigt het voortreffelijke boek 
van W. Muensterberger: Primitieve Kunst (Uit-
geverij Contact, Amstérdam-Antwerpen, 1955. 
f 22.50). 

Het lag niet in de bedoeling van de schrijver, 
een volledig, overzicht te geven van de primitieve 
kunst. Hij heeft zich in de eerste plaats beperkt 
tot de figuratieve kunst van primitieve volken, 
zodat geen voorbeelden van Balinese of Javaan-
se kunst, noch van kunstwerken uit het pre-Co-
lumbiaanse Midden-Amerika werden opgeno-
men. Bovendien heeft hij zich bepaald tot een 
keuze van werken, die hem uit artistiek oog-
punt onbelangrijk voorkwamen. Ligt hierin een 
element van persoonlijke voorkeur, het resultaat 
is meer dan bevredigend, mede dank zij de 
prachtige opnamen die Hans Sibbelee en R. 
Spreng van de gekozen werken wisten te maken. 
Het is onmogelijk deze foto's te bekijken, zonder 
telkens en telkens weer getroffen te worden door 
de krachtige vormbeheersing en het onovertrof-
fen stijlgevoel, waarmee primitieve, anonieme 
kunstenaars, die meestal slechts over de aller-
eenvoudigste werktuigen beschikken, werken in 
het leven roepen, die uitmunten door monumen-
taliteit en fascinerende zeggingskracht. 
In een helder gestelde inleiding bespreekt Muen-
sterberger de achtergronden van deze kunst. Dat 
hier Verschillende, ten dele nog niet opgeloste 

Vervolg van: 

Ware en „afgeleide" godsdienst 

logische verklaringen onttrekken", daarmee kan 
men elke willekeur goedpraten en elke dis-
kussie afsnijden. 

Aanhangers van oosterse godsdiensten ken-
nen deze volstrekte aanspraak op waarheid of 
aanspraak op volstrekte waarheid niet. Daar-
bij komt ook nog, dat in de zgn. westers-
kristelijke beschaving deze aanspraak hoe lan-
ger hoe minder aanspreekt. Het gevolg zal 
dan zijn, dat in een naar eenheid groeiende 
wereld het kristendom in zijn rechtzinnige vorm 
een typisch sektarisch geloof wordt. Wat eens 
zijn kracht scheen, zijn aanspraak op volstrek-
te waarheid, wordt nu zijn zwakheid. En we 
zouden dan ook de hierboven aangehaalde 
woorden van de schrijver van een variant kun-
nen voorzien: het algemene is biezonder ge-
worden, zodat het biezondere alleen maar de 
schijn en de pretentie van het algemene over- 
houdt. 	 o.  N.  

vraagstukkken aan de orde komen, ligt voor de 
hand. De studie der primitieve kunst is nog van 
zo jonge datum dat de verklaring van bepaalde 
stijlverschijnselen nog altijd niet gegeven kan 
worden. 

Maar vooral wijst Muensterberger er op, dat 
we hier eerder te doen hebben met kollektieve 
dan met individuele uitingen. Bij de primitieve 
volken heeft de kunst namelijk een vaste plaats 
in het geheel van riten, ceremoniën en religieu-
ze plechtigheden; uit dat verband kan ze niet 
worden losgemaakt en net zo min als in de •riten 
van een vaste traditie wordt afgeweken, net zo 
min staat het de kunstenaar vrij, te breken met  

de voorstellingen, vormen en symbolen, die door 
zijn stam sedert onheuglijke tijden aanvaard 
worden. Slechts binnen de begrenzing der over-
levering kan de kunstenaar tot een individuele 
expressie trachten te komen. Vandaar Muenster-
berger's tese: „Primitieve kunst is noch spon-
taan, noch onafhankelijk." 

Doch beeld of masker, in dienst van magie of 
bezwering, zo betoogt de schrijver, het heeft 
eigenlijk reeds zijn tijd gehad. Door de invloed 
van de westelijke kultuur is de primitieve kunst 
in het stadium van de „avondschemering" ge-
komen en een opbloei is niet waarschijnlijk, om-
dat de bron van de inspiratie zelf verloren is ge-
gaan. Zo behoort deze traditionele en toch zo 
levend-jonge kunst reeds grotendeels tot het ver-
leden. 

Een reden te meer om zich te verdiepen in dit 
prachtig verzorgde boek, waarmee uitgeverij 
„Contact" bewijst, dat een Nederlandse kunst-
uitgave op internationaal peil kan staan. 

R. 

 

9 29 september 1956 



Ju 
• 

Mens elii 
Vrijwel dagelijks kunnen we, in onze 

dagbladen kennis nemen van allerlei, 
soms onbegrijpelijke gedragingen van de mens, 
die daardoor de in onze maatschappij geldende 
normen overtrad en met de justitie in aanraking 
kwam. Soms kunnen we ons door het verslag 
van de rechtzitting een ,beeld vormen van de 
toedracht van het gepleegde denkt en aan het 
slot van een dergelijk verslag vernemen we dan 
welke straf er tegen de dader werd geeist. 

De ernst van het delikt is in het algemeen 
bepalend voor de interesse waarmee de kran-
tenverslagen hieromtrent worden gelezen. Deze 
interesse is ongetwijfeld minder voor de kleine-
re vergrijpen. Dat achter dit alles zowel bij 
ernstige als bij minder ernstige delikten, naast 
het leed van de slachtoffers en benadeelden, 
ook een groot stuk leed van de daders schuilt, 
realiseert men zich veelal niet. Het is hiervoor 
dat wij, nu de Nationale Reklasseringsdag na-
dert, uw aandacht willen vragen. 

Hoe komt het dat mej. B. in X., wier om-
standigheden doordat zij ongehuwde moeder is 
toch al moeilijk waren, zich ook nog gaat schul-
dig maken aan rijwieldiefstal, dat A. de J. 
in Y., afkomstig uit een goede en maatschappe-
lijk vrij welgestelde familie, zich niet weet te 
handhaven en reeds meermalen verduisteringen 
pleegde, dat G. de M. in Z., een landarbeider, 
die in zijn omgeving als rustig en bezadigd 
bekend stond, plotseling tot een agressief delikt 
komt, en wat is de oorzaak dat de student G. 
uit XY, de voor zijn omgeving onbegrijpelijke 
kleine diefstal pleegt. 

Wij laten hier nog buiten beschouwing de 
delikten, waarvan het voor iedereen duidelijk 
is dat ze een abnormaal en dus patologisch ka-
rakter dragen. 

Bovenstaande opsomming maakt ons wel 
duidelijk dat het plegen van delikten in alle 
lagen van ons volk voorkomt. Door de verdere 
ontwikkeling van de wetenschap betreffende het 
kriminele gedrag van de mens is het wel dui-
delijk geworden, dat het aanwijsbare en direkte 
verband tussen het gepleegde delikt en de maat-
schappelijke nood slechts bij een gering aantal 
gevallen bestaat. Vast staat wel dat de achter-
grond van het kriminele gedrag veelal de een 
of andere psychische nood is. 

Het is daarom ook dat de vraag, hoe is deze 
verdachte, uit dit milieu en met deze voorge-
schiedenis tot zijn of haar delikt gekomen, bij 
de tegenwoordige strafprocedure zo'n belangrij-
ke plaats inneemt en bij de berechting niet al-
leen wordt afgegaan op het gepleegde delikt. 

I n het merendeel der gevallen wordt tegen-
woordig door de rechter een voorlichtings-

rapport gevraagd. Deze voorlichting is een zeer 
belangrijk onderdeel geworden van het werk 
van de reklasseringsverenigingen. Door reklas-
seringsambtenaren wordt een onderzoek inge-
steld naar de afkomst, levensloop en persoon-
lijkheid van de betrokkene en het resultaat van 
dit onderzoek wordt vastgelegd in een voor-
lichtingsrapport. Deze voorlichtingsrapporten 
maken het de rechter mogelijk zich een duide-
lijk beeld te vormen van de persoonlijkheid en 
omstandigheden van de verdachte en op grond 
hiervan werkelijk „recht" te doen. 

Het zijn de reklasseringsambtenaren, die door 
hun arbeid dagelijks gekonfronteerd worden 
met de worsteling van vele mensen, die hun 
aanpassing in het leven moeilijk of soms ge-
heel niet kunnen vinden, hetgeen dan uiteinde-
lijk kulmineert in het plegen van een strafbaar 
feit. Zij zien hoe een verkeerde aanpak in de 
opvoeding een werkelijke aanpassing in het la-
tere leven in de weg blijft staan, hoe een slech-
te relatie met vader of moeder z'n terugslag 
vindt in het optreden van de betrokkene t.o. 

zijn verdere omgeving, hoe gevoelens van min-
der zijn, veelal ten onrechte ontstaan, sommige 
mensen ondermijnt en ze vaak in een schijn-
houding brengt, waardoor weer spanningen 
ontstaan, die zij niet aankunnen. 

Verheugend bij deze arbeid is vooral het 
feit, dat hij toch vaak bij zijn gesprekken 
met de verdachten de mens „ontmoet", zoals 
die werkelijk is, waardoor de nood zich, waarin 
de ander in wezen verkeert, ook openbaart. 
Deze „ontmoeting" maakt het ook mogelijk te 
beoordelen in hoeverre de betrokkene na zijn 
veroordeling de hulp en steun van de reklasse-
ring nodig heeft en welke reklasseringsmoge-
lijkheden, gelet op de persoonlijkheid van de 
betrokkene, aanwezig kunnen worden geacht. 
Hierop is dan ook het advies, waarmee de 
meeste voorlichtingsrapporten besluiten, geba-
seerd. 

Na de veroordeling, hetzij geheel of gedeel-
telijk voorwaardelijk, waarbij dan een proef-
tijd is gesteld, volgt het kontakt met de reklas- 

en 
De Franse filosoof,essayist en literator Julien 

Benda overleed op 7 juni van dit jaar en 
deze late herdenking poogt geen nekrologie te 
zijn, zoals belangstellende lezers die in hun dag-
bladen hebben gevonden. Tenslotte zou men 
over denkbeelden als die van Benda immers al-
tijd kunnen schrijven, ja zelfs over de persoon-
lijkheid van de auteur. Want zij waren min of 
meer symptomatisch. Benda was van Joodse 
afkomst en bijna altijd is deze van betekenis. 
Het feit dat zovele intellektuelen uit Joodse 
gezinnen, die niet geassimileerd waren, zich ge-
plaatst zagen in de positie van lid ener „min-
derheid", heeft de meest uiteenlopende gevol-
gen gehad. 

Natuurlijk was Benda een verdediger van 
Dreyfus; hij was een strijdbare demokraat, die 
het recht eiste op vrije ontplooiing der per-
soonlijkheid. Men weet dat er een vorm van 
„zelfhaat" kan voorkomen, van anti-semitisme, 
bij Joden die hun afkomst beschouwen als een 
betreurenswaardig feit. Gelukkig is dit ver-
schijnsel zeldzaam: hoeveel danken wij aan de 
veelzijdigheid van het non-konformisme! Ben-
da was door zijn afkomst eerder geneigd, het 
strijdbare te aksentueren, in de kontramine te 
zijn. Het is eenzijdig, doch belangwekkend. Hij 
verkoos, na ook te zijn los gekomen van de 
weinige tradities zijner ouders, de kampioen te 
worden van de rede. 

Wat hij in zijn talloze artikelen en in zijn 
boeken bepleitte was in de kern zeer gezond. In 
elke geordende ervaring, betoogde hij, is de 
rede verondersteld. Zij alleen kan tot alge-
meen geldende oordelen leiden, want haar aard 
is onveranderlijk in alle mensen van alle tijden. 
Zijn strijd tegen klerikale en politieke invloe-
den op het zuivere denken was heilzaam. Men 
kan hem niet verwijten, dat hij het irrationele 
element in het leven ontkende; evenmin dat hij 
over het hoofd zag, dat ook het a-rationele, ge-
voelsmatige en zelfs driftmatige in ons een ge-
zonde, scheppende kracht kan zijn. Maar hij 
bestreed terecht, dat men zou kunnen denken 
zonder de heerschappij der rede te eerbiedigen. 
En met even veel recht wantrouwde hij de 
blote „gevoelens", die hij in het nationaal-socia-
lisme hemelhoog had zien verheffen als be-
trouwbare machten, die de kontrole der rede 
niet zouden behoeven. In al deze dingen was hij 
een humanist naar ons hart. 

Anderzijds heeft waarschijnlijk zijn Joodse 
herkomst hem een gevoel gegeven van „vader- 

seringsvereniging. Het komt er nu op aan dat 
de betrokkenen op de juiste wijze worden ge-
stimuleerd de in hen aanwezige mogelijkheden 
te gebruiken om hun plaats in de maatschappij 
te hervinden. Het zal daarbij in vele gevallen 
nodig zijn de in de gemeenschap aanwezige 
hulpbronnen in werking te stellen. . 

Voor het uitermate belangrijke werk van 
menselijke hulpverlening doen de reklas-

seringsverenigingen een beroep op de vrijwil-
lige medewerkers, op mensen die bereid zijn 
te gaan staan naast de medemens, die tot de 
misdaad is vervallen, in het besef dat dit de 
meest waarachtige houding is, welke men te-
genover een medemens kan aannemen. Deze 
houding zal het de ander mogelijk maken zich 
open te stellen voor dit kontakt, in het ver-
trouwen dat er iemand is, die onbevooroor-
deeld tegenover hem staat met de bereidheid 
hem — indien mogelijk — tot steun te zijn in de 
strijd om als mens zijn plaats in de gemeen-
schap te heroveren. 

Op de Nationale Reklasseringsdag (6 okto-
ber) zal er een beroep op u worden gedaan dit 
werk te steunen. 

C. J. VERWAAL. 

Be da 
landloosheid", en heeft hij getracht dit de kom-
penseren door zich op te werpen als de tradi-
tionele Fransman. Hij werd de niet-politiek ge-
interesseerde, maar toch enigszins konservatie-
ve vertegenwoordiger van wat hij „de ware 
geest" noemde. Deze is volgens hem gebaseerd 
op vrijheidsliefde, verdraagzaamheid, persoon-
lijke waardigheid. Het is de vraag, of dit strikt 
genomen overeenkomt met de Franse historie, 
maar het kan nimmer kwaad, het beste in een 
natie te verheffen tot het kenmerkende, waar-
voor men moet strijden. 

Daar al deze deugden berusten op redelijk-
heid, kon hij de „ratio" typisch Frans noemen. 
En hij begon zijn kampagne tegen het introdu-
ceren van „gevoel", „intuïtie" enz. in de filoso-
fie. Persoonlijk zijn wij het daarin met hem 
eens. Zijn kritiek op Bergson achten wij in de 
kern juist. Men kan niet zonder rede filosofe-
ren over het a-rationele; dit laatste niet intro-
duceren als een element van het denken; geen 
„élan vital" en „intuïtie" binnensmokkelen als 
elementen ter verklaring van wat men niet kent. 
Men aanvaarde dan liever het onvermogen te 
kennen of te verklaren. 

T och was het een fout in zijn „systeem", 
kunst af te wijzen, wanneer zij niet ra-

tioneel, niet klassiek, niet begrijpelijk was. Hij 
voerde een kampagne tegen de romantiek (wel-
ke hij diskrimineerde door haar „Duits" te 
noemen), tegen de moderne poëzie, tegen vage 
beelden en symbolen. Hierin dwaalde hij. Want 
het is niet de taak der kunst (zoals die der wijs-
begeerte) te doen begrijpen, maar te ontroeren, 
onbewuste driften en dromen te onthullen, die 
wij huiverend erkennen als de onze; of door 
een bijzondere woordenkeuze en zinnebeelden 
aandoeningen te wekken (gelijk aan die van 
muziek) die ons alles doen beleven wat mensen 
niet vreemd is. 
Als denker was Benda belangrijker dan als 
kunst-kritikus, hoeveel hij ook als zodanig te 
denken gaf. Intussen: in beginsel stond Benda, 
waar het de grote problemen van de moderne 
tijd aangaat, steeds aan de goede kant. Zijn 
"Trahison des clercs" (1927) en zijn „La grande 
épreuve des démocraties" (in 1942 in zijn „on-
derduiktijd" geschreven) bewezen het. Toen hij 
deze zomer op 88-jarige leeftijd overleed ging 
met hem een vertegenwoordiger heen van een 
der beste aspekten der Europese kultuur. 

CONSTANDSE. 
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Mens elii 
Vrijwel dagelijks kunnen we, in onze 

dagbladen kennis nemen van allerlei, 
soms onbegrijpelijke gedragingen van de mens, 
die daardoor de in onze maatschappij geldende 
normen overtrad en met de justitie in aanraking 
kwam. Soms kunnen we ons door het verslag 
van de rechtzitting een ,beeld vormen van de 
toedracht van het gepleegde denkt en aan het 
slot van een dergelijk verslag vernemen we dan 
welke straf er tegen de dader werd geeist. 

De ernst van het delikt is in het algemeen 
bepalend voor de interesse waarmee de kran-
tenverslagen hieromtrent worden gelezen. Deze 
interesse is ongetwijfeld minder voor de kleine-
re vergrijpen. Dat achter dit alles zowel bij 
ernstige als bij minder ernstige delikten, naast 
het leed van de slachtoffers en benadeelden, 
ook een groot stuk leed van de daders schuilt, 
realiseert men zich veelal niet. Het is hiervoor 
dat wij, nu de Nationale Reklasseringsdag na-
dert, uw aandacht willen vragen. 

Hoe komt het dat mej. B. in X., wier om-
standigheden doordat zij ongehuwde moeder is 
toch al moeilijk waren, zich ook nog gaat schul-
dig maken aan rijwieldiefstal, dat A. de J. 
in Y., afkomstig uit een goede en maatschappe-
lijk vrij welgestelde familie, zich niet weet te 
handhaven en reeds meermalen verduisteringen 
pleegde, dat G. de M. in Z., een landarbeider, 
die in zijn omgeving als rustig en bezadigd 
bekend stond, plotseling tot een agressief delikt 
komt, en wat is de oorzaak dat de student G. 
uit XY, de voor zijn omgeving onbegrijpelijke 
kleine diefstal pleegt. 

Wij laten hier nog buiten beschouwing de 
delikten, waarvan het voor iedereen duidelijk 
is dat ze een abnormaal en dus patologisch ka-
rakter dragen. 

Bovenstaande opsomming maakt ons wel 
duidelijk dat het plegen van delikten in alle 
lagen van ons volk voorkomt. Door de verdere 
ontwikkeling van de wetenschap betreffende het 
kriminele gedrag van de mens is het wel dui-
delijk geworden, dat het aanwijsbare en direkte 
verband tussen het gepleegde delikt en de maat-
schappelijke nood slechts bij een gering aantal 
gevallen bestaat. Vast staat wel dat de achter-
grond van het kriminele gedrag veelal de een 
of andere psychische nood is. 

Het is daarom ook dat de vraag, hoe is deze 
verdachte, uit dit milieu en met deze voorge-
schiedenis tot zijn of haar delikt gekomen, bij 
de tegenwoordige strafprocedure zo'n belangrij-
ke plaats inneemt en bij de berechting niet al-
leen wordt afgegaan op het gepleegde delikt. 

I n het merendeel der gevallen wordt tegen-
woordig door de rechter een voorlichtings-

rapport gevraagd. Deze voorlichting is een zeer 
belangrijk onderdeel geworden van het werk 
van de reklasseringsverenigingen. Door reklas-
seringsambtenaren wordt een onderzoek inge-
steld naar de afkomst, levensloop en persoon-
lijkheid van de betrokkene en het resultaat van 
dit onderzoek wordt vastgelegd in een voor-
lichtingsrapport. Deze voorlichtingsrapporten 
maken het de rechter mogelijk zich een duide-
lijk beeld te vormen van de persoonlijkheid en 
omstandigheden van de verdachte en op grond 
hiervan werkelijk „recht" te doen. 

Het zijn de reklasseringsambtenaren, die door 
hun arbeid dagelijks gekonfronteerd worden 
met de worsteling van vele mensen, die hun 
aanpassing in het leven moeilijk of soms ge-
heel niet kunnen vinden, hetgeen dan uiteinde-
lijk kulmineert in het plegen van een strafbaar 
feit. Zij zien hoe een verkeerde aanpak in de 
opvoeding een werkelijke aanpassing in het la-
tere leven in de weg blijft staan, hoe een slech-
te relatie met vader of moeder z'n terugslag 
vindt in het optreden van de betrokkene t.o. 

zijn verdere omgeving, hoe gevoelens van min-
der zijn, veelal ten onrechte ontstaan, sommige 
mensen ondermijnt en ze vaak in een schijn-
houding brengt, waardoor weer spanningen 
ontstaan, die zij niet aankunnen. 

Verheugend bij deze arbeid is vooral het 
feit, dat hij toch vaak bij zijn gesprekken 
met de verdachten de mens „ontmoet", zoals 
die werkelijk is, waardoor de nood zich, waarin 
de ander in wezen verkeert, ook openbaart. 
Deze „ontmoeting" maakt het ook mogelijk te 
beoordelen in hoeverre de betrokkene na zijn 
veroordeling de hulp en steun van de reklasse-
ring nodig heeft en welke reklasseringsmoge-
lijkheden, gelet op de persoonlijkheid van de 
betrokkene, aanwezig kunnen worden geacht. 
Hierop is dan ook het advies, waarmee de 
meeste voorlichtingsrapporten besluiten, geba-
seerd. 

Na de veroordeling, hetzij geheel of gedeel-
telijk voorwaardelijk, waarbij dan een proef-
tijd is gesteld, volgt het kontakt met de reklas- 

en 
De Franse filosoof,essayist en literator Julien 

Benda overleed op 7 juni van dit jaar en 
deze late herdenking poogt geen nekrologie te 
zijn, zoals belangstellende lezers die in hun dag-
bladen hebben gevonden. Tenslotte zou men 
over denkbeelden als die van Benda immers al-
tijd kunnen schrijven, ja zelfs over de persoon-
lijkheid van de auteur. Want zij waren min of 
meer symptomatisch. Benda was van Joodse 
afkomst en bijna altijd is deze van betekenis. 
Het feit dat zovele intellektuelen uit Joodse 
gezinnen, die niet geassimileerd waren, zich ge-
plaatst zagen in de positie van lid ener „min-
derheid", heeft de meest uiteenlopende gevol-
gen gehad. 

Natuurlijk was Benda een verdediger van 
Dreyfus; hij was een strijdbare demokraat, die 
het recht eiste op vrije ontplooiing der per-
soonlijkheid. Men weet dat er een vorm van 
„zelfhaat" kan voorkomen, van anti-semitisme, 
bij Joden die hun afkomst beschouwen als een 
betreurenswaardig feit. Gelukkig is dit ver-
schijnsel zeldzaam: hoeveel danken wij aan de 
veelzijdigheid van het non-konformisme! Ben-
da was door zijn afkomst eerder geneigd, het 
strijdbare te aksentueren, in de kontramine te 
zijn. Het is eenzijdig, doch belangwekkend. Hij 
verkoos, na ook te zijn los gekomen van de 
weinige tradities zijner ouders, de kampioen te 
worden van de rede. 

Wat hij in zijn talloze artikelen en in zijn 
boeken bepleitte was in de kern zeer gezond. In 
elke geordende ervaring, betoogde hij, is de 
rede verondersteld. Zij alleen kan tot alge-
meen geldende oordelen leiden, want haar aard 
is onveranderlijk in alle mensen van alle tijden. 
Zijn strijd tegen klerikale en politieke invloe-
den op het zuivere denken was heilzaam. Men 
kan hem niet verwijten, dat hij het irrationele 
element in het leven ontkende; evenmin dat hij 
over het hoofd zag, dat ook het a-rationele, ge-
voelsmatige en zelfs driftmatige in ons een ge-
zonde, scheppende kracht kan zijn. Maar hij 
bestreed terecht, dat men zou kunnen denken 
zonder de heerschappij der rede te eerbiedigen. 
En met even veel recht wantrouwde hij de 
blote „gevoelens", die hij in het nationaal-socia-
lisme hemelhoog had zien verheffen als be-
trouwbare machten, die de kontrole der rede 
niet zouden behoeven. In al deze dingen was hij 
een humanist naar ons hart. 

Anderzijds heeft waarschijnlijk zijn Joodse 
herkomst hem een gevoel gegeven van „vader- 

seringsvereniging. Het komt er nu op aan dat 
de betrokkenen op de juiste wijze worden ge-
stimuleerd de in hen aanwezige mogelijkheden 
te gebruiken om hun plaats in de maatschappij 
te hervinden. Het zal daarbij in vele gevallen 
nodig zijn de in de gemeenschap aanwezige 
hulpbronnen in werking te stellen. . 

Voor het uitermate belangrijke werk van 
menselijke hulpverlening doen de reklas-

seringsverenigingen een beroep op de vrijwil-
lige medewerkers, op mensen die bereid zijn 
te gaan staan naast de medemens, die tot de 
misdaad is vervallen, in het besef dat dit de 
meest waarachtige houding is, welke men te-
genover een medemens kan aannemen. Deze 
houding zal het de ander mogelijk maken zich 
open te stellen voor dit kontakt, in het ver-
trouwen dat er iemand is, die onbevooroor-
deeld tegenover hem staat met de bereidheid 
hem — indien mogelijk — tot steun te zijn in de 
strijd om als mens zijn plaats in de gemeen-
schap te heroveren. 

Op de Nationale Reklasseringsdag (6 okto-
ber) zal er een beroep op u worden gedaan dit 
werk te steunen. 

C. J. VERWAAL. 

Be da 
landloosheid", en heeft hij getracht dit de kom-
penseren door zich op te werpen als de tradi-
tionele Fransman. Hij werd de niet-politiek ge-
interesseerde, maar toch enigszins konservatie-
ve vertegenwoordiger van wat hij „de ware 
geest" noemde. Deze is volgens hem gebaseerd 
op vrijheidsliefde, verdraagzaamheid, persoon-
lijke waardigheid. Het is de vraag, of dit strikt 
genomen overeenkomt met de Franse historie, 
maar het kan nimmer kwaad, het beste in een 
natie te verheffen tot het kenmerkende, waar-
voor men moet strijden. 

Daar al deze deugden berusten op redelijk-
heid, kon hij de „ratio" typisch Frans noemen. 
En hij begon zijn kampagne tegen het introdu-
ceren van „gevoel", „intuïtie" enz. in de filoso-
fie. Persoonlijk zijn wij het daarin met hem 
eens. Zijn kritiek op Bergson achten wij in de 
kern juist. Men kan niet zonder rede filosofe-
ren over het a-rationele; dit laatste niet intro-
duceren als een element van het denken; geen 
„élan vital" en „intuïtie" binnensmokkelen als 
elementen ter verklaring van wat men niet kent. 
Men aanvaarde dan liever het onvermogen te 
kennen of te verklaren. 

T och was het een fout in zijn „systeem", 
kunst af te wijzen, wanneer zij niet ra-

tioneel, niet klassiek, niet begrijpelijk was. Hij 
voerde een kampagne tegen de romantiek (wel-
ke hij diskrimineerde door haar „Duits" te 
noemen), tegen de moderne poëzie, tegen vage 
beelden en symbolen. Hierin dwaalde hij. Want 
het is niet de taak der kunst (zoals die der wijs-
begeerte) te doen begrijpen, maar te ontroeren, 
onbewuste driften en dromen te onthullen, die 
wij huiverend erkennen als de onze; of door 
een bijzondere woordenkeuze en zinnebeelden 
aandoeningen te wekken (gelijk aan die van 
muziek) die ons alles doen beleven wat mensen 
niet vreemd is. 
Als denker was Benda belangrijker dan als 
kunst-kritikus, hoeveel hij ook als zodanig te 
denken gaf. Intussen: in beginsel stond Benda, 
waar het de grote problemen van de moderne 
tijd aangaat, steeds aan de goede kant. Zijn 
"Trahison des clercs" (1927) en zijn „La grande 
épreuve des démocraties" (in 1942 in zijn „on-
derduiktijd" geschreven) bewezen het. Toen hij 
deze zomer op 88-jarige leeftijd overleed ging 
met hem een vertegenwoordiger heen van een 
der beste aspekten der Europese kultuur. 
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Gehuwde vrouw heeft recht op arbeid 

I k ben zo vrij enkele kanttekeningen te plaat-
sen bij het artikel van mevr. mr. H. Singer-

Dekker, getiteld "Gehuwde vrouw heeft recht 
op arbeid", dat is verschenen in "Mens en We-
reld" van 21 juli. De schrijfster stelt daarin, dat 
moderne opvattingen omtrent het huwelijk en 
het moederschap het mogelijk maken, dat de 
gehuwde vrouw arbeid buitenshuis aanvaardt. 
Die mogelijkheid is echter niet steeds realiseer-
baar, omdat overheid en partikuliere werkgever 
vaak uitmaken waar de gehuwde vrouw „thuis 
hoort". Uitgaande van haar humanistische le-
vensbeschouwing eist zij daarom het recht van 
de getrouwde vrouw op om arbeid buitenshuis 
te verrichten. 

Naar mijn mening bestaat dat recht reeds. 
Er bestaat immers geen enkele wetsbepaling, 
die een gehuwde vrouw in Nederland verbiedt 
om met een partikuliere werkgever een arbeids-
overeenkomst aan te gaan. Ongetwijfeld zul-
len er werkgevers zijn die geen gehuwde vrou-
wen in dienst willen hebben, maar hierin zal 
men dienen te berusten, want tegenover het 
recht van' de een staat het recht van de ander. 
Wat de overheidssektor betreft is reeds de prin-
cipiële beslissing genomen, dat de gehuwde amb-
tenares in dienst kan blijven. 

Het blijkt, dat de schrijfster wanneer zij van 

Prof. mr. Vegting 
overleden 

Op 13 september overleed, voor velen, zeer 
onverwacht, op slechts 54-jarige leeftijd, 

prof. mr. W. G. Vegting, hoogleraar in het ad-
ministratief recht aan de gemeentelijke univer-
siteit van Amsterdam. Met grote verslagenheid 
hebben ook in humanistische kring velen van dit 
verscheiden kennis genomen. 

Op andere plaats zullen ongetwijfeld• zijn we-
tenschappelijke verdiensten uitvoeriger worden 
belicht; in dit blad verdient met dankbaarheid 
te worden gememoreerd dat Vegting zijn gaven, 
daaronder zijn grote kennis, óók in dienst van het 
humanisme en van ons Verbond heeft gesteld. 

Om Vegting recht te doen behoort ongetwij-
feld het humanisme te worden genoemd v66r 
het Verbond. Terwijl hij reeds sinds lang tot de 
erkentenis gekomen was dat zijn levensovertui-
ging een humanistische mocht worden genoemd, 
heeft hij er pas toe kunnen besluiten 66k tot het 
Verbond toe te treden toen hij durfde te ver-
trouwen dat het Verbond de gevaren van nieuwe 
verstarring en, zij het ook eigensoortige, leer-
stelligheid zou weten te ontgaan. Mens-zijn im-
mers betekende voor hem vooral: openheid voor 
alle mogelijke ervaring en bereidheid om die er-
varing geestelijk — dus ook: op eigen wijze — te 
verwerken. 

Humanisme en Verbond heeft hij meer recht-
streeks en uitdrukkelijk vooral zijn diensten be-
wezen in het Nederlands Gesprekcentrum. Daar, 
als overal elders, heeft men hem bewonderd om 
zijn kennis en zijn kundigheid; sympatie heeft 
hij ook dáár, als overal elders, verworven door 
— zonder de geringste pose — alleen maar zich 
zelf te zijn en zich zelf te géven. 

WASLANDER. 

„recht" spreekt meer een norm der moraal op 
het oog heeft. Immers de situatie is deze: de 
huidige ordening der samenleving biedt de ge-
huwde vrouw de gelegenheid tot het verrichten 
van (betaalde) arbeid buiten het huisgezin, de 
wet verbiedt haar niet die te aanvaarden, het kan 
voor haar 'n zwaar probleem zijn indien zij staat 
voor de keuze tussen arbeid als .huisvrouw en 
die buitenshuis, maar indien zij de arbeid bui-
tenshuis kiest zal zij in spanning blijven verke-
ren, want ... dan zal zij op grond van de be-
staande moraal door de publieke opinie veroor-
deeld worden. De konklusie ligt dus voor de 
hand dat die moraal zal moeten veranderen. 

Dat normen van gedrag in de loop der tijden 
veranderen kan niet ontkend worden. Voor de-
gene die van de relativiteit dezer normen over-
tuigd is, is zo'n verandering vanzelfsprekend. 

Men behoeft dus niet van de propaganda voor 
een wijziging van de heersende moraal terzake 
af te zien op grond van de overweging dat ze 
zinloos moet zijn omdat een gedragsregel voor 
alle tijden en plaatsen onveranderlijk zou gel-
den. Of zodanige propaganda succes zal heb-
ben wordt door de geschiedenis beslist.- Maar 
wie niet waagt die niet wint. De enige vraag is 
derhalve of het gewenst is om die propaganda 
te gaan voeren. Bij het zoeken naar een ant-
woord op die vraag rijst er bij mij twijfel op. 

Opkomend voor de vrijheid van het individu 
erken ik ten volle, dat de gehuwde vrouw zelf 
in de eerste plaats geroepen is om te beslis-
sen (in overleg met haar echtgenoot) of zij 
wel of niet arbeid buitenshuis zal gaan ver-
richten. Bij het nemen van beslissingen in de 
individuele sektor spreekt vaak de maatschappij 
een woordje mede — dat „woordje" is vervat in 
de regels der moraal — omdat de beslissing 
mede betrekking kan hebben op de belangen van 
denken. En die derden zijn meestal aanwezig, in 
dit geval de uit het huwelijk geboren kinderen. 

Indien het huwelijk kinderloos is gebleven 
of indien de kinderen op eigen benen zijn ko-
men te staan zou naar mijn mening inderdaad 
de moraal zó dienen te luiden, dat de publieke 
opinie het geheel normaal gaat beschouwen dat 
de gehuwde vrouw arbeid buitenshuis verricht. 
Bij ontbreken van minderjarige kinderen be-
staat er geen belang der samenleving en kan het 
aan de echtgenoten alleen worden overgelaten 
hoe hun keuze zal uitvallen. Geheel anders ligt 
de zaak indien er kinderen te verzorgen zijn. 
Zelf geen ouder zijnde heb ik weinig begrip van 
kinderpsychologie en pedagogie 

Ik meen echter te mogen stellen, dat de vader 
de kinderen de financiële middelen voor hun 
welzijn verschaft en dat ze voor de liefde en de 
opvoeding voornamelijk op de moeder zijn aan-
gewezen. Het is immers de moeder die de ver-
zorging van de kinderen op zich neemt, die hun 
— zolang ze de school niet bezoeken — de kul-
tuur bijbrengt en die hun een vertrouwd en 
liefdevol tehuis biedt. 

De materiële noden van het kind zal een bui-
tenshuis werkende vrouw nog wel kunnen op-
vangen, zij het dan met grote moeite. Maar wel-
ke gevaren bedreigen de geestelijke gezondheid 
van het kind indien de moeder een groot gedeel-
te van de dag afwezig is? Hierbij vergete men 
niet dat een kind een zeer plastisch wezen is en 
dat schade aan de geest, in de jeugd toegebracht, 
het gehele leven door een zeer nadelige invloed 
kan hebben. En zolang een gevaar voor het kind 
bestaat is de maatschappij gerechtigd om de ge-
huwde vrouw haar „Plaats" te wijzen. 

Of er daadwerkelijk gevaren aanwezig zijn 
kan ik niet beoordelen. Ik zou dus het oordeel 
van de deskundigen willen vernemen. Blijken 
deze van oordeel te zijn dat terzake geen enkele 
vrees gekoesterd behoeft te worden dan bestaat 
er inderdaad alle reden om aan de voorgestelde 
propaganda mede te werken. Als rationalist heb 
ik de neiging om aan de wetenschap het laatste 
woord te laten, óók — in zoverre zulks mogelijk 
is — bij het vaststellen van regels van behoor-
lijk gedrag. Ik meen overigens aangetoond te 
hebben dat juist in het onderhavige geval de we-
tenschap een verantwoorde oplossing kan bie-
den. 

MR. G. C. M. VAN NUNATTEN. 

Wat de gehuwde vrouw in overheidsdienst 
betreft: er is in de Tweede Kamer alleen 

nog maar een motie aangenomen, dat zij in 
dienst moet kunnen komen of blijven, wanneer 
zij dat wil. De Ambtenarenwet is echter nog niet 
veranderd. Hierover zal ongetwijfeld nog vrij 
hard moeten worden gestreden. 

Te zeggen dat in Nederland geen wet ver-
biedt getrouwde vrouwen in dienst te houden of 
te nemen (behalve dan voor de overheid) is in 
theorie juist, maar in de praktijk niet helemaal. 
Van het gedrag van de overheid als werkgeef-
ster gaat een normerende invloed uit op het 
partikulier bedrijfsleven. Zolang de Ambtena-
renwet de arbeid van de gehuwde vrouw als 
ambtenares verbiedt, richten allerlei officiële 
en semi-officiële instanties zich daarnaar. Met 
name ook soms het Arbeidsbureau met zijn 
ontslagvergunningenpráktijk 

Voor het overige nog dit: ik geloof, dat wij 
biezonder voorzichtig moeten zijn, de mensen 
„hun plaats te wijzen" zoals mr. Nijnatten wil, 
op grond van de uitkomsten van wetenschap-
pelijk onderzoek. In de praktijk komt het er 
meestal op neer, dat wij de resultaten van het 
wetenschappelijke onderzoek zó interpreteren, 
als in onze kraam te pas komt. Over de verhou-
ding moeder-kind is zeker het laatste woord niet 
gezegd. Zo zie ik niet in, waarom per se de vader 
de inkomstenbron en de moeder de liefdebron 
moet opleveren. Naar mijn gevoel is een maat-
schappij denkbaar, waarin vader en moeder 
beide de inkomsten leveren (met eed aan-
zienlijk kortere werktijd dan tegenwoordig) en 
beide de liefde, warmte enz. Maar dat is alleen 
bereikbaar, wanneer men de mensen vrijlaat 
(niet alleen naar de wet, maar ook naar de 
moraal) om hun eigen leven in te kleden zoals 
zij dat wensen. 

Over het algemeen overigens zal de vrouw 
met jonge kinderen weinig animo vertonen bui-
tenshuis te gaan werken als het financieel niet, 
moet. Meent zij dat wel te moeten doen, dan 
helpen wij meer, door zoveel mogelijk de bezwa-
ren te trachten te ondervangen dan door de 
vrouw te treffen met een soort morele ban-vloek 
en juist daardoor de spanningen in haar eigen 
leven en in haar gezin te vergroten. 

MR. H. SINGER-DEKKER 

MENS EN WERELD 
verschijnt om de veertien dagen 
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Gehuwde vrouw heeft recht op arbeid 

I k ben zo vrij enkele kanttekeningen te plaat-
sen bij het artikel van mevr. mr. H. Singer-

Dekker, getiteld "Gehuwde vrouw heeft recht 
op arbeid", dat is verschenen in "Mens en We-
reld" van 21 juli. De schrijfster stelt daarin, dat 
moderne opvattingen omtrent het huwelijk en 
het moederschap het mogelijk maken, dat de 
gehuwde vrouw arbeid buitenshuis aanvaardt. 
Die mogelijkheid is echter niet steeds realiseer-
baar, omdat overheid en partikuliere werkgever 
vaak uitmaken waar de gehuwde vrouw „thuis 
hoort". Uitgaande van haar humanistische le-
vensbeschouwing eist zij daarom het recht van 
de getrouwde vrouw op om arbeid buitenshuis 
te verrichten. 

Naar mijn mening bestaat dat recht reeds. 
Er bestaat immers geen enkele wetsbepaling, 
die een gehuwde vrouw in Nederland verbiedt 
om met een partikuliere werkgever een arbeids-
overeenkomst aan te gaan. Ongetwijfeld zul-
len er werkgevers zijn die geen gehuwde vrou-
wen in dienst willen hebben, maar hierin zal 
men dienen te berusten, want tegenover het 
recht van' de een staat het recht van de ander. 
Wat de overheidssektor betreft is reeds de prin-
cipiële beslissing genomen, dat de gehuwde amb-
tenares in dienst kan blijven. 

Het blijkt, dat de schrijfster wanneer zij van 

Prof. mr. Vegting 
overleden 

Op 13 september overleed, voor velen, zeer 
onverwacht, op slechts 54-jarige leeftijd, 

prof. mr. W. G. Vegting, hoogleraar in het ad-
ministratief recht aan de gemeentelijke univer-
siteit van Amsterdam. Met grote verslagenheid 
hebben ook in humanistische kring velen van dit 
verscheiden kennis genomen. 

Op andere plaats zullen ongetwijfeld• zijn we-
tenschappelijke verdiensten uitvoeriger worden 
belicht; in dit blad verdient met dankbaarheid 
te worden gememoreerd dat Vegting zijn gaven, 
daaronder zijn grote kennis, óók in dienst van het 
humanisme en van ons Verbond heeft gesteld. 

Om Vegting recht te doen behoort ongetwij-
feld het humanisme te worden genoemd v66r 
het Verbond. Terwijl hij reeds sinds lang tot de 
erkentenis gekomen was dat zijn levensovertui-
ging een humanistische mocht worden genoemd, 
heeft hij er pas toe kunnen besluiten 66k tot het 
Verbond toe te treden toen hij durfde te ver-
trouwen dat het Verbond de gevaren van nieuwe 
verstarring en, zij het ook eigensoortige, leer-
stelligheid zou weten te ontgaan. Mens-zijn im-
mers betekende voor hem vooral: openheid voor 
alle mogelijke ervaring en bereidheid om die er-
varing geestelijk — dus ook: op eigen wijze — te 
verwerken. 

Humanisme en Verbond heeft hij meer recht-
streeks en uitdrukkelijk vooral zijn diensten be-
wezen in het Nederlands Gesprekcentrum. Daar, 
als overal elders, heeft men hem bewonderd om 
zijn kennis en zijn kundigheid; sympatie heeft 
hij ook dáár, als overal elders, verworven door 
— zonder de geringste pose — alleen maar zich 
zelf te zijn en zich zelf te géven. 

WASLANDER. 

„recht" spreekt meer een norm der moraal op 
het oog heeft. Immers de situatie is deze: de 
huidige ordening der samenleving biedt de ge-
huwde vrouw de gelegenheid tot het verrichten 
van (betaalde) arbeid buiten het huisgezin, de 
wet verbiedt haar niet die te aanvaarden, het kan 
voor haar 'n zwaar probleem zijn indien zij staat 
voor de keuze tussen arbeid als .huisvrouw en 
die buitenshuis, maar indien zij de arbeid bui-
tenshuis kiest zal zij in spanning blijven verke-
ren, want ... dan zal zij op grond van de be-
staande moraal door de publieke opinie veroor-
deeld worden. De konklusie ligt dus voor de 
hand dat die moraal zal moeten veranderen. 

Dat normen van gedrag in de loop der tijden 
veranderen kan niet ontkend worden. Voor de-
gene die van de relativiteit dezer normen over-
tuigd is, is zo'n verandering vanzelfsprekend. 

Men behoeft dus niet van de propaganda voor 
een wijziging van de heersende moraal terzake 
af te zien op grond van de overweging dat ze 
zinloos moet zijn omdat een gedragsregel voor 
alle tijden en plaatsen onveranderlijk zou gel-
den. Of zodanige propaganda succes zal heb-
ben wordt door de geschiedenis beslist.- Maar 
wie niet waagt die niet wint. De enige vraag is 
derhalve of het gewenst is om die propaganda 
te gaan voeren. Bij het zoeken naar een ant-
woord op die vraag rijst er bij mij twijfel op. 

Opkomend voor de vrijheid van het individu 
erken ik ten volle, dat de gehuwde vrouw zelf 
in de eerste plaats geroepen is om te beslis-
sen (in overleg met haar echtgenoot) of zij 
wel of niet arbeid buitenshuis zal gaan ver-
richten. Bij het nemen van beslissingen in de 
individuele sektor spreekt vaak de maatschappij 
een woordje mede — dat „woordje" is vervat in 
de regels der moraal — omdat de beslissing 
mede betrekking kan hebben op de belangen van 
denken. En die derden zijn meestal aanwezig, in 
dit geval de uit het huwelijk geboren kinderen. 

Indien het huwelijk kinderloos is gebleven 
of indien de kinderen op eigen benen zijn ko-
men te staan zou naar mijn mening inderdaad 
de moraal zó dienen te luiden, dat de publieke 
opinie het geheel normaal gaat beschouwen dat 
de gehuwde vrouw arbeid buitenshuis verricht. 
Bij ontbreken van minderjarige kinderen be-
staat er geen belang der samenleving en kan het 
aan de echtgenoten alleen worden overgelaten 
hoe hun keuze zal uitvallen. Geheel anders ligt 
de zaak indien er kinderen te verzorgen zijn. 
Zelf geen ouder zijnde heb ik weinig begrip van 
kinderpsychologie en pedagogie 

Ik meen echter te mogen stellen, dat de vader 
de kinderen de financiële middelen voor hun 
welzijn verschaft en dat ze voor de liefde en de 
opvoeding voornamelijk op de moeder zijn aan-
gewezen. Het is immers de moeder die de ver-
zorging van de kinderen op zich neemt, die hun 
— zolang ze de school niet bezoeken — de kul-
tuur bijbrengt en die hun een vertrouwd en 
liefdevol tehuis biedt. 

De materiële noden van het kind zal een bui-
tenshuis werkende vrouw nog wel kunnen op-
vangen, zij het dan met grote moeite. Maar wel-
ke gevaren bedreigen de geestelijke gezondheid 
van het kind indien de moeder een groot gedeel-
te van de dag afwezig is? Hierbij vergete men 
niet dat een kind een zeer plastisch wezen is en 
dat schade aan de geest, in de jeugd toegebracht, 
het gehele leven door een zeer nadelige invloed 
kan hebben. En zolang een gevaar voor het kind 
bestaat is de maatschappij gerechtigd om de ge-
huwde vrouw haar „Plaats" te wijzen. 

Of er daadwerkelijk gevaren aanwezig zijn 
kan ik niet beoordelen. Ik zou dus het oordeel 
van de deskundigen willen vernemen. Blijken 
deze van oordeel te zijn dat terzake geen enkele 
vrees gekoesterd behoeft te worden dan bestaat 
er inderdaad alle reden om aan de voorgestelde 
propaganda mede te werken. Als rationalist heb 
ik de neiging om aan de wetenschap het laatste 
woord te laten, óók — in zoverre zulks mogelijk 
is — bij het vaststellen van regels van behoor-
lijk gedrag. Ik meen overigens aangetoond te 
hebben dat juist in het onderhavige geval de we-
tenschap een verantwoorde oplossing kan bie-
den. 

MR. G. C. M. VAN NUNATTEN. 

Wat de gehuwde vrouw in overheidsdienst 
betreft: er is in de Tweede Kamer alleen 

nog maar een motie aangenomen, dat zij in 
dienst moet kunnen komen of blijven, wanneer 
zij dat wil. De Ambtenarenwet is echter nog niet 
veranderd. Hierover zal ongetwijfeld nog vrij 
hard moeten worden gestreden. 

Te zeggen dat in Nederland geen wet ver-
biedt getrouwde vrouwen in dienst te houden of 
te nemen (behalve dan voor de overheid) is in 
theorie juist, maar in de praktijk niet helemaal. 
Van het gedrag van de overheid als werkgeef-
ster gaat een normerende invloed uit op het 
partikulier bedrijfsleven. Zolang de Ambtena-
renwet de arbeid van de gehuwde vrouw als 
ambtenares verbiedt, richten allerlei officiële 
en semi-officiële instanties zich daarnaar. Met 
name ook soms het Arbeidsbureau met zijn 
ontslagvergunningenpráktijk 

Voor het overige nog dit: ik geloof, dat wij 
biezonder voorzichtig moeten zijn, de mensen 
„hun plaats te wijzen" zoals mr. Nijnatten wil, 
op grond van de uitkomsten van wetenschap-
pelijk onderzoek. In de praktijk komt het er 
meestal op neer, dat wij de resultaten van het 
wetenschappelijke onderzoek zó interpreteren, 
als in onze kraam te pas komt. Over de verhou-
ding moeder-kind is zeker het laatste woord niet 
gezegd. Zo zie ik niet in, waarom per se de vader 
de inkomstenbron en de moeder de liefdebron 
moet opleveren. Naar mijn gevoel is een maat-
schappij denkbaar, waarin vader en moeder 
beide de inkomsten leveren (met eed aan-
zienlijk kortere werktijd dan tegenwoordig) en 
beide de liefde, warmte enz. Maar dat is alleen 
bereikbaar, wanneer men de mensen vrijlaat 
(niet alleen naar de wet, maar ook naar de 
moraal) om hun eigen leven in te kleden zoals 
zij dat wensen. 

Over het algemeen overigens zal de vrouw 
met jonge kinderen weinig animo vertonen bui-
tenshuis te gaan werken als het financieel niet, 
moet. Meent zij dat wel te moeten doen, dan 
helpen wij meer, door zoveel mogelijk de bezwa-
ren te trachten te ondervangen dan door de 
vrouw te treffen met een soort morele ban-vloek 
en juist daardoor de spanningen in haar eigen 
leven en in haar gezin te vergroten. 

MR. H. SINGER-DEKKER 
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De 

0  p 4 november wordt in de Internationale 
School voor Wijsbegeerte te Amersfoort de 

vijfde landdag van de humanistische Stichting 
„Socrates" gehouden, gewijd aan het onder-
werp: „De humanist en het openbare onder-
wijs". Inleidingen worden gehouden door dr J. 
C. Brandt Corstius over: „De idee van het open-
bare onderwijs", en door mr H.B.J.Waslander 
over: „Godsdienstonderwijs en geestelijke vor-
ming". De landdag staat onder leiding van prof. 
dr. G. Stuiveling. Aanvang 10.30 uur, sluiting 
16.30. 

Om 10.10 uur vertrekt een extra bus van het 
station Amersfoort naar het schoolgebouw; na 

De natuur 

Een beetje minder is óók goed," ben je 
}3 	onwillekeurig geneigd te denken, als 
je deze titel leest: „De natuurlijke superioriteit 
der vrouw", door Ashley Montagu. Uitgave 
van Stockum en Zn. Toch valt het mee. Er 
staat in dit boek ongetwijfeld een aantal 
behartenswaardige dingen. Voor de vele vrou-
wen, die nog steeds behept zijn met een minder-
waardigheidsgevoel tegenover de man en voor 
die (enkele?) mannen, die nog zouden menen 
superieur te zijn aan de vrouw, kan dit boek 
iets betekenen. Want al lijkt mij de bewijs-
voering voor onze superioriteit niet overal even 
overtuigend en al holt de schrijver in zijn ijver 
voor de goede zaak wel eens wat erg door, in 
ieder geval blijven er nog genoeg argumenten 
over om met de superioriteit van de man over 
de vrouw eens en vooral af te rekenen... 

Hoezeer ik dit boek in onderdelen wel 
waarderen kan, met de opzet ervan ben ik het 
bepaald oneens. De schrijver bestrijdt zijn te-
genstanders op hun eigen niveau. Zij gaan uit 

Jaar onderwijs. 

afloop gaat er weer een extra bus naar het sta-
tion. Er is gelegenheid deel te nemen aan een 
gemeenschappelijke lunch. Kosten voor deelne-
ming (exklusief buskosten) zonder lunch 
f 2,50, mèt lunch f  4,50. Voor donateurs en 
contribuanten van de stichting f 0,50 (voor kof-
fie en thee), resp. f 2,50. Aanmeldingen, ver-
meldende of men van bus en/of lunch gebruik 
wil maken, vóór 20 oktober bij het sekreta-
riaat van „Socrates", Bleijenburgstraat 1, 
Utrecht, onder gelijktijdige storting van de 
deelnemingskosten op giro 582293 ten name 
van de stichting. 

van de superioriteit van de man, welnu, hij zal 
dan eens aantonen, dat de vrouw de werkelijk 
superieure is. En daarmee schiet hij zijn doel 
voorbij. Want het kardinale punt is naar mijn 
gevoel, dat de vraag wie der beide seksen nu 
wel de superieure is, een onbeantwoordbare 
vraag is, omdat ons de maatstaf ontbreekt. 

Montagu somt een hele serie eigenschappen 
van de vrouw op, waarin zij de meerdere van 
de man zou zijn. Laten we even aannemen, dat 
aan de bewijsvoering op zichzelf niets ont-
breekt, dan nog zegt dit m.i. niets, omdat de 
beoordeling van de waarde van een bepaalde 
eigenschap afhangt van de gezichtshoek waar-
onder men haar bekijkt. In de keuze van die 
gezichtshoek blijft iets willekeurige zitten, waar-
door het hele oordeel op losse schroeven komt 
te staan. 

Een voorbeeld: het lijkt wel vast te staan, 
dat vrouwen gemiddeld emotioneler zijn dan 
mannen. Dit punt is de vrouw lange tijd als een 
nadeel tegengeworpen. Terecht zegt Montagu  

dat er eigenlijk geen enkele reden is, waarom 
deze eigenschap de vrouw als een tekort zou 
moeten worden aangerekend. Maar hij begaat 
naar mijn idee precies dezelfde vergissing, wan-
neer hij stelt, dat die emotionaliteit eigenlijk 
een punt vóór de vrouw is, omdat zij getuigt 
van een grotere gevoeligheid voor prikkels uit 
de buitenwereld. 

Het lijkt mij toe, dat dit standpunt evenmin 
juist is. Onder bepaalde omstandigheden en 
voor bepaalde werkzaamheden zal een grotere 
emotionaliteit voordelig zijn en in andere ge-
vallen weer nadelig. Bovendien hangt het er van 
af, hoe die emotionaliteit is opgenomen in de 
gehele persoonlijkheid, hoe zij wordt beheerst 
en verwerkt. Men kan niet volstaan (als men 
dan met alle geweld mensen met mensen wil 
vergelijken) met het meten van bepaalde hoe-
danigheden. Het gaat er maar om, hoe die 
hoedanigheden in de persoonlijkheid zijn ver-
werkt. En de totaliteit van een persoonlijkheid 
is moeilijk te vatten, laat staan te wegen. 

Als we dan nog bedenken, dat de schrijver 
het steeds heeft over „de man" en „de vrouw", 
terwijl er toch eigenlijk alleen maar mannelijke 
en vrouwelijke individuen bestaan, bij wie het 
mannelijke of vrouwelijke element (wat dat dan 
ook mag zijn) toch altijd weer op een heel 
speciale manier in de persoonlijkheid is opge-
nomen, dan vraag ik mij af, of we er nu niet 
beter aan doen, maar eens op te houden met 
die eeuwige vergelijkingen van „de man" en „de 
vrouw" en elkaar eens trachten te benaderen 
als mensen. Mensen, bij wie het man- of vrouw-
zijn natuurlijk altijd een rol speelt, maar bij 
ieder individu weer op zo'n speciale manier, dat 
er eigenlijk weinig over te zeggen valt, dat in 
een bepaald geval niet juist heel anders zou 
kunnen zijn. 

k moet eerlijk zeggen, dat ik, niettegenstaan-
de al het verhevene en bemoedigende dat 

in dit boek over ons vrouwen gezegd wordt, 
me er toch niet zo erg gelukkig mee voel. Om-
dat ik het gevoel krijg, toch weer een etiket 
opgedrukt te krijgen. Nu eens niet met een erg 
lelijk, maar met een erg mooi opschrift. Maar 
het erge van een etiket zit niet in het opschrift, 
maar in de miskenning van de individualiteit, 
welke er uit spreekt. 

MR. H. SINGER-DEKKER 

Ook Uw buitenkerkelijke buurman inter-
esseert zich voor „Mens en Wereld". Laat 
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O p 4 november wordt in de Internationale 
School voor Wijsbegeerte te Amersfoort de 

vijfde landdag van de humanistische Stichting 
„Socrates" gehouden, gewijd aan het onder-
werp: „De humanist en het openbare onder-' 
wijs". Inleidingen worden gehouden door dr J. 
C. Brandt Corstius over: „De idee van het open-
bare onderwijs", en door mr H.B.J.Waslander 
over: „Godsdienstonderwijs en geestelijke vor-
ming". De landdag staat onder leiding van prof. 
dr. G. Stuiveling. Aanvang 10.30 uur, sluiting 
16.30. 

Om 10.10 uur vertrekt een extra bus van het 
station Amersfoort naar het schoolgebouw; na 

Een beetje minder is óók goed," ben je 
55 	onwillekeurig geneigd te denken, als 
je deze titel leest: „De natuurlijke superioriteit 
der vrouw", door Ashley Montagu. Uitgave 
van Stockum en Zn. Toch valt het mee. Er 
staat in dit boek ongetwijfeld een aantal 
behartenswaardige dingen. Voor de vele vrou-
wen, die nog steeds behept zijn met een minder-
waardigheidsgevoel tegenover de man en voor 
die (enkele?) mannen, die nog zouden menen 
superieur te zijn aan de vrouw, kan dit boek 
iets betekenen. Want al lijkt mij de bewijs-
voering voor onze superioriteit niet overal even 
overtuigend en al holt de schrijver in zijn ijver 
voor de goede zaak wel eens wat erg door, in 
ieder geval blijven er nog genoeg argumenten 
over om met de superioriteit van de man over 
de vrouw eens en vooral af te rekenen ... 

Hoezeer ik dit boek in onderdelen wel 
waarderen kan, met de opzet ervan ben ik het 
bepaald oneens. De schrijver bestrijdt zijn te-
genstanders op hun eigen niveau. Zij gaan uit 
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afloop gaat er weer een extra bus naar het sta-
tion. Er is gelegenheid deel te nemen aan een 
gemeenschappelijke lunch. Kosten voor deelne-
ming (exklusief buskosten) zoyder lunch 
f 2,50, mèt lunch f 4,50. Voor donateurs en 
contribuanten van de stichting f 0,50 (voor kof-
fie en thee), resp. f 2,50. Aanmeldingen, ver-
meldende of men van bus en/of lunch gebruik 
wil maken, vóór 20 oktober bij het sekreta-
riaat van „Socrates", Bleijenburgstraat 1, 
Utrecht, onder gelijktijdige storting van de 
deelnemingskosten op giro 582293 ten name 
van de stichting. 

van de superioriteit van de man, welnu, hij zal 
dan eens aantonen, dat de vrouw de werkelijk 
superieure is. En daarmee schiet hij zijn doel 
voorbij. Want het kardinale punt is naar mijn 
gevoel, dat de vraag wie der beide seksen nu 
wel de superieure is, een onbeantwoordbare 
vraag is, omdat ons de maatstaf ontbreekt. 

Montagu somt een hele serie eigenschappen 
van de vrouw op, waarin zij de meerdere van 
de man zou zijn. Laten we even aannemen, dat 
aan de bewijsvoering op zichzelf niets ont-
breekt, dan nog zegt dit m.i. niets, omdat de 
beoordeling van de waarde van een bepaalde 
eigenschap afhangt van de gezichtshoek waar-
onder men haar bekijkt. In de keuze van die 
gezichtshoek blijft iets willekeurigs zitten, waar-
door het hele oordeel op losse schroeven komt 
te staan. 

Een voorbeeld: het lijkt wel vast te staan, 
dat vrouwen gemiddeld emotioneler zijn dan 
mannen. Dit punt is de vrouw lange tijd als een 
nadeel tegengeworpen. Terecht zegt Montagu,  

dat er eigenlijk geen enkele reden is, waarom 
deze eigenschap de vrouw als een tekort zou 
moeten worden aangerekend. Maar hij begaat 
naar mijn idee precies dezelfde vergissing, wan-
neer hij stelt, dat die emotionaliteit eigenlijk 
een punt vóór de vrouw is, omdat zij getuigt 
van een grotere gevoeligheid voor prikkels uit 
de buitenwereld. 

Het lijkt mij toe, dat dit standpunt evenmin 
juist is. Onder bepaalde omstandigheden en 
voor bepaalde werkzaamheden zal een grotere 
emotionaliteit voordelig zijn en in andere ge-
vallen weer nadelig. Bovendien hangt het er van 
af, hoe die emotionaliteit is opgenomen in de 
gehele persoonlijkheid, hoe zij wordt beheerst 
en verwerkt. Men kan niet volstaan (als men 
dan met alle geweld mensen met mensen wil 
vergelijken) met het meten van bepaalde hoe-
danigheden. Het gaat er maar om, hoe die 
hoedanigheden in de persoonlijkheid zijn ver-
werkt. En de totaliteit van een persoonlijkheid 
is moeilijk te vatten, laat staan te wegen. 

Als we dan nog bedenken, dat de schrijver 
het steeds heeft over „de man" en „de vrouw", 
terwijl er toch eigenlijk alleen maar mannelijke 
en vrouwelijke individuen bestaan, bij wie het 
mannelijke of vrouwelijke element (wat dat dan 
ook mag zijn) toch altijd weer op een heel 
speciale manier in de persoonlijkheid is opge-
nomen, dan vraag ik mij af, of we er nu niet 
beter aan doen, maar eens op te houden met 
die eeuwige vergelijkingen van „de man" en „de 
vrouw" en elkaar eens trachten te benaderen 
als mensen. Mensen, bij wie het man- of vrouw-
zijn natuurlijk altijd een rol speelt, maar bij 
ieder individu weer op zo'n speciale manier, dat 
er eigenlijk weinig over te zeggen valt, dat in 
een bepaald geval niet juist heel anders zou 
kunnen zijn. 

Ik moet eerlijk zeggen, dat ik, niettegenstaan-
de al het verhevene en bemoedigende dat 

in dit boek over ons vrouwen gezegd wordt, 
me er toch niet zo erg gelukkig mee voel. Om-
dat ik het gevoel krijg, toch weer een etiket 
opgedrukt te krijgen. Nu eens niet met een erg 
lelijk, maar met een erg mooi opschrift. Maar 
het erge van een etiket zit niet in het opschrift, 
maar in de miskenning van de individualiteit, 
welke er uit spreekt. 

MR. H. SINGER-DEKKER 
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