
 

MENS EN WERELD 

Deze Duitse student uit Karlsruhe verzamelt, 
sinds 1941, pamfletten, die door de geallieerden 
verspreid werden in Duitsland. Nou, er zijn 
onzinniger verzamelaars denkbaar. Als deze 
heer Leser ze maar niet voor zich houdt maar 
ze aan alle burgers van Karlsruhe toont, deze 
geschriften, dan zijn we weer een kleine stap in 
de goede richting gevorderd. Het doel van deze 
tocht is, dat het volk nu eindelijk eens te weten 
komt wat er gebeurd is. En wat dat betreft kan 
ik niet meer zo pessimistisch zijn als enkele 
jaren geleden. Er zijn nog talrijke nazi's die .op 
hoge posten zitten — vooral de rechterlijke 
macht schijnt verre van brandschoon te zijn —
er zijn vele aartsschurken, die onder een valse 
naam leven, er wordt van hogerhand beschermd 
en gedekt maar toch beseffen hoe langer hoe 
meer mensen wat er gebeurd is en, vooral dat 
is belangrijk, de Duitse jeugd krijgt gelegen-
heid, te weten te komen wat er gaande is ge-
weest. Vindt u het verwonderlijk, dat de vaders 
en de ooms, die mee deden Hitler groot te 
maken en later de omringende landen klein te 
maken niet direct hun lafheid, schuld, mede-
plichtigheid of nalatigheid breed hebben uitge-
meten? Ik kan mij dat begrijpen. Maar, niet 
door de vaders, maar door de radio, de T.V. 
de kranten, door romans, films en toneelstuk-
ken komt de jeugd erachter. Er zijn opmerke-
lijke uitingen gepubliceerd. 

Neemt u eens kennis van „Am grijnen Strand 
der Spree" van Scholz, van „Nur noch rau-
chende Triimmer" van Kuby, van de film 
»Wir Wunderkinder" en van de indrukwekken-
de film „Die Briicke", leest u eens „Billard 
um haab Zehn" van Ball en u ziet, dat, wel 
laat maar daardoor bezonkener, iets doorbreekt 
in Duitsland, dat alleen maar verheugend is. 
Verheugend omdat het nu niet meer mogelijk 
is om schuil te gaan achter het irriterende „Wir 
haben es nicht gewusze'. Misschien is het volk 
niet anders geworden, het zal wel even irratio-
neel en sentimenteel gebleven zijn maar de 
goede elementen roeren zich, de grote schreeu-
wers verliezen terrein. En dat is al heel wat. 

Humanistisch Verbond: Veroordeel 
Zuidafrikaanse rassenpolitiek 
Het Hoofdbestuur van het Humanistisch Verbond heeft zich met de volgende brief tot 
de Minister-President gericht: 

HUMANISTISCH VERBOND 

Excellentie, 

Het hoofdbestuur van het Humanistisch Verbond vindt in de tragische gebeurtenissen in de 
Unie van Zuid-Afrika, welke het Nederlandse volk zeer blijken te hebben geschokt, aanleiding 
zich tot U te wenden met het verzoek te bevorderen, dat de Nederlandse regering zich in de 
Assemblee der Verenigde Naties &uidelijk uitspreekt ten gunste van de stelling, dat de rassen-
discriminatie in Zuid-Afrika door de V.N. veroordeeld dient te worden. 

Het hoofdbestuur van het Humanistisch Verbond wijst er op, dat artikel 1 lid 3 van het 
eerste hoofdstuk van het Handvest als een der doeleinden van de Verenigde Naties noemt „het 
bevorderen en aanmoedigen van eerbied voor menselijke rechten en voor fundamentele vrij-
heden voor allen, zonder onderscheid te maken betreffende ras, geslacht, taal of godsdienst". 

Op grond hiervan aanvaardde de Assemblee op 10 december 1948 de Algemene Verklaring 
van Rechten van de Mens, aan welke verklaring de Nederlandse regering door haar onder-
tekening moreel gebonden is. Zij is naar de mening van het hoofdbestuur daarom verplicht, 
de Zuidafrikaanse regering er op te wijzen, dat deze handelt in strijd met artikel 1 van het 
Handvest, zolang zij volhardt in het handhaven van haar rassenpolitiek. 

Weliswaar schrijft artikel 2 lid 7 van het Handvest voor, dat de Verenigde Naties niet ge-
rechtigd zijn tussenbeide te komen in kwesties welke essentieel vallen binnen de eigen juris-
dictie van een staat, maar de behandeling dezer kwestie door de Veiligheidsraad van de 
Verenigde Naties op grond van artikel 6, dat gewaagt van volgehouden schending van de 
beginselen van het Handvest, maakt het volgens het hoofdbestuur van het Humanistisch Ver-
bond duidelijk, dat handhaving van de rassendiscriminatie door de Unie van Zuid-Afrika een 
probleem vormt, waaraan de leden van de Verenigde Naties niet voorbij kunnen gaan. 

Het is om deze redenen, dat het hoofdbestuur van het Humanistisch Verbond U verzoekt 
te bevorderen, dat de Nederlandse regering zich niet wederom van stemming onthoudt, indien 
het er in de Assemblee der Verenigde Naties om gaat van de regering van Zuid-Afrika te 
verlangen, dat zij haar binnenlands beleid inzake de rassenproblemen in overeenstemming 
brengt met de verplichtingen, waaraan elk lid der Verenigde Naties volgens artikel 1 gebonden is. 

Namens het hoofdbestuur van het 
Humanistisch Verbond, 
w.g. J. P. van Praag, Alg. voorzitter 
w.g. B. J. Max, Alg. secretaris 

26 maart 1960 

Aan de Minister-President van Zuid-Afrika is het volgende telegram ver-
zonden: 

Het hoofdbestuur van het Humanistisch Verbond in Nederland tekent protest 
aan tegen de apartheidspolitiek die leidt tot bloedige excessen zoals die zich 
kortelings hebben voorgedaan. 

Uitgave van het Humanistisch Verbond - VeDschilint om de veertien dagen 
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Utrecht, 2 april 1960 

Aan Zijne Excellentie de Minister-President 
Plein 1813 
's-Gravenhage 

4,51.00..K~M5:: 
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nemen van advertenties waarin 
op die voorlichting wordt gewe-
zen, (advertenties nota bene, die 
altijd buiten de verantwoordelijk-
heid van de redactie vallen!) toch 
nog wel iets anders dan het ge- 
ven van een „opstopper aan de 
naastbij staande katholiek" op 
grond van wat zijn geloofsgenoten 
in Spanje misdrijven! 

Er is maar één conclusie die 
wij uit deze scheve schaats van 
De Vragende Mens kunnen trek-
ken, namelijk dat het probleem-
Spanje ook haar nogal hoog zit, 
en met haar vele katholieken die 
echt niet weten wat ze ermee aan 
moeten. Wij zouden wensen, dat 
het vraagstuk ook in het Vaticaan 
zo bewust werd beleefd, dat het 
eens tot positievere daden aan-
leiding kon geven. 

anderen (waaronder ook het Hu-
manistisch Verbond) een beroep 
op de regering hebben gedaan 
zich voortaan ook in de Verenig-
de Naties duidelijker uit te spre-
ken en het niet bij stemonthou-
ding te laten. De motie van prof. 
Romme werd door vrijwel de hele 
Tweede Kamer gesteund en heeft, 
naar inmiddels uit de reacties is 
gebleken, in Zuid-Afrika niet na-
gelaten indruk te maken. Zij was 
een waardige uiting van wat er 
vaak in heel wat feller bewoor-
dingen in het Nederlandse volk 
leeft. 

Wij schrijven „vrijwel de hele 
Tweede Kamer" en willen toch 
graag nog even stilstaan bij de 
twee uitzonderingen: communis- 
ten 	en 	pacifistisch-socialisten 
vroegen namelijk aantekening, dat 
zij geacht wensten te worden te-
gen te hebben gestemd. Over de 
beweegredenen van de communis-
ten zullen wij maar zwijgen; ern-
stiger vinden wij het, dat ook de 
fractie van de P.S.P. niet aan 
deze nationale demonstratie wens-
te mee te doen. De Zuidafrikaan-
se politie heeft zich toch werke-
lijk niet bar pacifistisch gedra-
gen; zou Nederlands pacifisme 
dan zover moeten gaan dat men 
daartegen zelfs niets zou mogen 
zeggen? 

emancipatie van de vrouw. De 
schrijver gaat dan maar voorbij 
aan het feit dat deze dingen dan 
toch eerst in een christelijke maat-
schappij gegroeid moeten zijn en 
dat ze veeleer ondanks dan dank 
zij het christendom zijn afge-
schaft, getuige bij voorbeeld het 
verzet dat nog heden ten dage in 
ons beschaafde land bestaat te-
gen de vrouw in het ambt. Om 
dan tot de conclusie te komen: 
„Daarom kiezen we vanuit het 
evangelie vóór de democratie als 
staatsvorm en als levenshou-
ding ..." Wij mogen, met voor-
beelden van het tegendeel te over 
in verleden en heden, dan toch 
wel de vraag stellen: „Waarom?" 
Want wij kunnen niet zeggen, dat 
dat ons uit het bovenstaande bij-
zonder duidelijk is geworden. 

D e Vragende Mens, een maand-
blad dat bedoelt het contact 

te onderhouden tussen katholiek 
en buitenkerkelijke, houdt zich 
bezig met de opmerking die wij 
aan het adres van Het Vrije Volk 
hebben gericht, naar aanleiding 
van het feit dat het laatste blad 
advertenties van de vereniging 
De Vrije Gedachte weigerde op 
te nemen. Nu wij inmiddels de 
bewuste advertenties in andere 
bladen wèl hebben zien verschij-
nen, wordt het ons nog onduide-
lijker op grond waarvan de wei-
gering door Het Vrije Volk eigen-
lijk is geschied, maar dat terzijde. 
Waar het om gaat is, dat De 
Vragende Mens zich ergert aan 
onze opmerking: „Naar onze me-
ning wordt hier de vrees om an-
deren te kwetsen toch wel wat te 
ver gedreven; die „anderen" zijn 
waarlijk niet altijd even voorzich-
tig wanneer het erom gaat de 
gevoelens van buitenkerkelijken te 
ontzien. Zonder het oog om oog, 
tand om tand te willen verdedi-
gen, zouden wij Het Vrije Volk 
toch wel even willen wijzen op 
het optreden van die „anderen" 
tegen bij voorbeeld de socialisten 
in Spanje?' De redactie van De 
Vragende Mens meent nu hierin 
een raadgeving aan Het Vrije 
Volk te lezen, ,die hierop neer-
komt: „Als je Franco geen op-
stopper kunt geven, geef hem 
dan aan de naastbij staande ka-
tholiek"." 

Wij houden er wel van een pole-
miek te voeren met iemand die 
een zo andere mening is toege-
daan dan wijzelf. Het kan daarbij 

' ook wel voorkomen, dat men een 
tekst anders begrijpt dan hij be-
doeld is. Maar wanneer men onze 
woorden dermate verdraait als 
hierboven geschiedt, dan houdt 
ieder debat eigenlijk op. Temeer 
wanneer men ons in het vervolg 
van datzelfde stukje dan ook nog 
beschuldigt van „guilt by as-
sociation", het soort praktijken 
van Lunsbof c.s. in Elsevier, 
waartegen wij ons ten stelligste 
gekeerd hebben. Er is dunkt ons 
toch wel enig verschil tussen dat 
soort praktijken en het leggen 
van althans enig verband tussen 
de room-katholieke organisatie in 
ons land en daarbuiten. Dat heeft 
met geloof niets te maken, maar 
wel met de politieke macht van 
de roomse kerk (die zij altijd zo 
heerlijk verwart met dat geloof), 
een politieke macht die blijkens 
vele voorbeelden (niet alleen 
Spanje) voor grote groepen an-
dersdenkenden consequenties heeft 
van heel wat erger aard dan de 
kleinigheden waar onze christe-
lijke medeburgers o zo snel en o 
zo graag aanstoot aan nemen. 
Wanneer De Vrije Gedachte op 
haar manier (en tegen die manier 
hebben wij ook bezwaar; dat heeft 
men in ons stukje kunnen lezen) 
voorlichting wil geven over de 
rooms-katholieke kerk, is het op- 

B "1Y Graham is vorige 
maand in Nairobi (Kenya) 

uitgedaagd om op een „healing 
contest" (letterlijk: genezingswed-
strijd) te verschijnen om te be-
wijzen dat het christendom ster-
ker is dan de islam. De uitdaging 
geschiedde door de leider van de 
moslemmissie in Oost-Afrika, die 
zei, dat de islam de enige gods-
dienst ter wereld is waarvan het 
heil voor de mens te verwachten 
is, en dat het christendom te enen 
male verstoken is van hemelse 
zegening en werkelijke leiding 
voor de mens. Hij stelde voor 
dertig mensen die ongeneeslijk 
ziek verklaard waren (wat de di-
recteur van de medische dienst 
in Kenya zou moeten bevestigen) 
eerlijk te verdelen tussen Billy 
Graham en hemzelf, die dan 
ieder door zes gelovigen van hun 
eigen richting konden worden bij-
gestaan in hun gebed tot God. 
Na dit gebed om genezing zou 
men dan kunnen uitmaken wie 
Gods genade deelachtig zou zijn 
geworden en voor wie Zijn deur 
gesloten zou blijven." 

Wij vonden dit merkwaardige 
bericht in de New York Times, 
die er helaas niet bij vermeldde 
of ons aller Billy op de uitdaging 
is ingegaan. Dat zou ons overi-
gens niets verbazen, al doet dit 
soort concurrentie ons eerder 
denken aan de reclame van een 
bekend kruideniersbedrijf: „En 
betere waar èn tien procent". 

1 et Nederlandse parlement 
-1  heeft zich niet onbetuigd 

gelaten toen het op een duidelijke 
veroordeling van de Zuidafrikaan-
se apartheidspolitiek aankwam en 
de verschrikkelijke gevolgen die 
deze misdadige politiek de laat-
ste weken heeft gehad. Velen zul-
len de motie-Romme, die uit-
spreekt „met grote bezorgdheid 
van de loop der gebeurtenissen in 
de Unie van Zuid-Afrika kennis 
te hebben genomen", niet ver ge-
noeg vinden gaan. Zo hadden de 
socialisten gewild, dat de regering 
zich rechtstreeks tot de regering 
van de Unie zou wenden, terwijl  

O ns mulo-blad: orgaan van de 
Vereniging voor christelijk 

m.u.l.o. en van de Bond van de 
christelijke m.u.l.o.-scholen, wijdt 
een artikel aan het Defensie-
studiecentrum, een •instelling die, 
naar uit het artikel van de heer 
H. J. Langman blijkt, beoogt 
meer inhoud te geven aan ons 
collectief verzet tegen het com-
munisme. Wij mogen niet volstaan 
met alleen maar tegen dat com-
munisme te zijn, wij moeten ons 
veeleer afvragen wat de geeste-
lijke en zedelijke waarden zijn 
die we moeten beschermen, stelt 
de schrijver, en wij kunnen dat 
van harte met hem eens zijn. Ook 
zijn wij het nog eens, wanneer 
hij de democratie als een van die 
grote goederen noemt. Maar dan 
volgt er een kronkelredenering die 
moet aantonen, dat christendom 
en democratie zoveel met elkaar 
te maken hebben: 

„Misschien dat iemand op-
merkt: maar hebben wij daar als 
christelijke scholen wel mee te 
maken? Het evangelie kiest im-
mers niet voor een bepaalde 
staatsvorm en het christelijke ge- 
loof wil zijn plaats innemen zo-
wel in een aristocratische als in 
een democratisch geregeerde staat, 
zowel onder een totalitair als on-
der een liberaal bewind. Inder- 
daad! Maar dit betekent in geen 
geval, dat de staatsvorm een zaak  

D e christelijke school moet bij 
dit alles volgens de heer 

Langman voorop gaan. „Maar de 
openbare school mag niet achter-
blijven. Ik meen, dat in het hu-
manisme nog wel zoveel christe-
lijke elementen zijn overgebleven, 
misschien ondanks zichzelf, dat 
het bovenstaande mutatis mutan-
dis ook geldt voor de openbare 
school." U wrijft zich waarschijn-
lijk, evenals wij, wel even de 
ogen uit, als u hieruit leest, dat 
de openbare school dus een hu-
manistische school is. Aangezien 
wij geen behoefte aan humanis-
tische scholen hebben, zouden wij 
onze kinderen daar dan maar 
gauw van af moeten nemen, om 
ze te sturen naar een werkelijk 
openbare school, die immers voor 
kinderen van alle levensovertui-
gingen openstaat? Maar troost u, 
de meerderheid van zowel de 
leerlingen als de docenten van de 
openbare school is nog altijd 
christelijk, een bewijs te over van 
de overbodigheid van het bijzon-
der onderwijs, maar voor ons 
geen reden om onze kinderen het 
contact met deze andersdenken-
den te verbieden... 

En dan die christelijke elemen- 
ten; niemand zal willen ontken-
nen, dat het humanisme, zoals dat 
zich in West-Europa ontwikkeld 
heeft, uiteraard christelijke ele- 
menten bevat, zoals trouwens ook 
het christendom in deze streken 
gelukkig humanistische elementen 
heeft overgenomen. Maar dat dat 
iets met de democratie te maken 
zou hebben? Het Humanistisch 
Verbond kiest in zijn beginsel- 
verklaring openlijk en onomwon- 
den voor de democratie, zowel 
als levenshouding als staatsvorm, 
omdat humanisme zonder demo-
cratie eenvoudig ondenkbaar is. 
Dat is iets wat het christendom 
niet doet en blijkens de woorden 
van de heer Langman zelf ook 
niet kán doen; er is dus al bitter 
weinig aanleiding om nu juist dat 
weifelmoedige christendom als 
verdediger bij uitstek van de demo-
cratie op te werpen. Als de chris-
tenen in ons land democraten zijn 
— en wij willen daaraan niet 
twijfelen — dan is dat eerder een 
toevalligheid dan iets dat uit hun 
geloof voortvloeit. 

is die de christen onverschillig 
mag laten. Bovendien is demo-
cratie ook niet slechts een staats-
vorm, maar drukt ze tevens de 
levenshouding uit van een volk 
als volk." 

Er volgt dan een opsomming 
van zaken die juist binnen de 
kring van de christelijke naties 
tot stand zijn gekomen, zoals de 
afschaffing van de slavernij en de 
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in Spanje misdrijven! 
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echt niet weten wat ze ermee aan 
moeten. Wij zouden wensen, dat 
het vraagstuk ook in het Vaticaan 
zo bewust werd beleefd, dat het 
eens tot positievere daden aan-
leiding kon geven. 

anderen (waaronder ook het Hu-
manistisch Verbond) een beroep 
op de regering hebben gedaan 
zich voortaan ook in de Verenig-
de Naties duidelijker uit te spre- 
ken en het niet bij stemonthou- 
ding te laten. De motie van prof. 
Romme werd door vrijwel de hele 
Tweede Kamer gesteund en heeft, 
naar inmiddels uit de reacties is 
gebleken, in Zuid-Afrika niet na- 
gelaten indruk te maken. Zij was 
een waardige uiting van wat er 
vaak in heel wat feller bewoor-
dingen in het Nederlandse volk 
leeft. 
Wij schrijven „vrijwel de hele 

Tweede Kamer" en willen toch 
graag nog even stilstaan bij de 
twee uitzonderingen: communis- 
ten 	en 	pacifistisch-socialisten 
vroegen namelijk aantekening, dat 
zij geacht wensten te worden te-
gen te hebben gestemd. Over de 
beweegredenen van de communis-
ten zullen wij maar zwijgen; ern-
stiger vinden wij het, dat ook de 
fractie van de P.S.P. niet aan 
deze nationale demonstratie wens-
te mee te doen. De Zuidafrikaan-
se politie heeft zich toch werke-
lijk niet bar pacifistisch gedra-
gen; zou Nederlands pacifisme 
dan zover moeten gaan dat men 
daartegen zelfs niets zou mogen 
zeggen? 

D e Vragende Mens, een maand-
blad dat bedoelt het contact 

te onderhouden tussen katholiek 
en buitenkerkelijke, houdt zich 
bezig met de opmerking die wij 
aan het adres van Het Vrije Volk 
hebben gericht, naar aanleiding 
van het feit dat het laatste blad 
advertenties van de vereniging 
De Vrije Gedachte weigerde op 
te nemen. Nu wij inmiddels de 
bewuste advertenties in andere 
bladen wèl hebben zien verschij- 
nen, wordt het ons nog onduide- 
lijker op grond waarvan de wei-
gering door Het Vrije Volk eigen-
lijk is geschied, maar dat terzijde. 
Waar het om gaat is, dat De 
Vragende Mens zich ergert aan 
onze opmerking: „Naar onze me-
ning wordt hier de vrees om an-
deren te kwetsen toch wel wat te 
ver gedreven; die „anderen" zijn 
waarlijk niet altijd even voorzich-
tig wanneer het erom gaat de 
gevoelens van buitenkerkelijken te 
ontzien. Zonder het oog om oog, 
tand om tand te willen verdedi-
gen, zouden wij Het Vrije Volk 
toch wel even willen wijzen op 
het optreden van die „anderen" 
tegen bij voorbeeld de socialisten 
in Spanje." De redactie van De 
Vragende Mens meent nu hierin 
een raadgeving aan Het Vrije 
Volk te lezen, ,die hierop neer-
komt: „Als je Franco geen op-
stopper kunt geven, geef hem 
dan aan de naastbij staande ka-
tholiek"." 

Wij houden er wel van een pole-
miek te voeren met iemand die 
een zo andere mening is toege-
daan dan wijzelf. Het kan daarbij 
ook wel voorkomen, dat men een 
tekst anders begrijpt dan hij be-
doeld is. Maar wanneer men onze 
woorden dermate verdraait als 
hierboven geschiedt, dan houdt 
ieder debat eigenlijk op. Temeer 
wanneer men ons in het vervolg 
van datzelfde stukje dan ook nog 
beschuldigt van „guilt by as-
sociation", het soort praktijken 
van Lunshof c.s. in Elsevier, 
waartegen wij ons ten stelligste 
gekeerd hebben. Er is dunkt ons 
toch wel enig verschil tussen dat 
soort praktijken en het leggen 
van althans enig verband tussen 
de room-katholieke organisatie in 
ons land en daarbuiten. Dat heeft 
met geloof niets te maken, maar 
wel met de politieke macht van 
de roomse kerk (die zij altijd zo 
heerlijk verwart met dat geloof), 
een politieke macht die blijkens 
vele voorbeelden (niet alleen 
Spanje) voor grote groepen an-
dersdenkenden consequenties heeft 
van heel wat erger aard dan de 
kleinigheden waar onze christe-
lijke medeburgers o zo snel en o 
zo graag aanstoot aan nemen. 
Wanneer De Vrije Gedachte op 
haar manier (en tegen die manier 
hebben wij ook bezwaar; dat heeft 
men in ons stukje kunnen lezen) 
voorlichting wil geven over de 
rooms-katholieke kerk, is het op- 
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B i"Y Graham is vorige 
.9 .9 	maand in Nairobi (Kenya) 
uitgedaagd om op een „healing 
contest" (letterlijk: genezingswed-
strijd) te verschijnen om te be-
wijzen dat het christendom ster-
ker is dan de islam. De uitdaging 
geschiedde door de leider van de 
moslemmissie in Oost-Afrika, die 
zei, dat de islam de enige gods-
dienst ter wereld is waarvan het 
heil voor de mens te verwachten 
is, en dat het christendom te enen 
male verstoken is van hemelse 
zegening en werkelijke leiding 
voor de mens. Hij stelde voor 
dertig mensen die ongeneeslijk 
ziek verklaard waren (wat de di-
recteur van de medische dienst 
in Kenya zou moeten bevestigen) 
eerlijk te verdelen tussen Billy 
Graham en hemzelf, die dan 
ieder door zes gelovigen van hun 
eigen richting konden worden bij-
gestaan in hun gebed tot God. 
Na dit gebed om genezing zou 
men dan kunnen uitmaken wie 
Gods genade deelachtig zou zijn 
geworden en voor wie Zijn deur 
gesloten zou blijven." 
Wij vonden dit merkwaardige 

bericht in de New York Times, 
die er helaas niet bij vermeldde 
of ons aller Billy op de uitdaging 
is ingegaan. Dat zou ons overi-
gens niets verbazen, al doet dit 
soort concurrentie ons eerder 
denken aan de reclame van een 
bekend kruideniersbedrijf: „En 
betere waar èn tien procent". 

_j et Nederlandse parlement 
heeft zich niet onbetuigd 

gelaten toen het op een duidelijke 
veroordeling van de Zuidafrikaan-
se apartheidspolitiek aankwam en 
de verschrikkelijke gevolgen die 
deze misdadige politiek de laat-
ste weken heeft gehad. Velen zul-
len de motie-Romme, die uit-
spreekt „met grote bezorgdheid 
van de loop der gebeurtenissen in 
de Unie van Zuid-Afrika kennis 
te hebben genomen", niet ver ge-
noeg vinden gaan. Zo hadden de 
socialisten gewild, dat de regering 
zich rechtstreeks tot de regering 
van de Unie zou wenden, terwijl 

emancipatie van de vrouw. De 
schrijver gaat dan maar voorbij 
aan het feit dat deze dingen dan 
toch eerst in een christelijke maat-
schappij gegroeid moeten zijn en 
dat ze veeleer ondanks dan dank 
zij het christendom zijn afge-
schaft, getuige bij voorbeeld het 
verzet dat nog heden ten dage in 
ons beschaafde land bestaat te-
gen de vrouw in het ambt. Om 
dan tot de conclusie te komen: 
„Daarom kiezen we vanuit liet 
evangelie vóór de democratie als 
staatsvorm en als levenshou-
ding ..." Wij mogen, met voor-
beelden van het tegendeel te over 
in verleden en heden, dan toch 
wel de vraag stellen: „Waarom?" 
Want wij kunnen niet zeggen, dat 
dat ons uit het bovenstaande bij-
zonder duidelijk is geworden. 

O ns mulo-blad; orgaan van de 
Vereniging voor christelijk 

m.u.l.o. en van de Bond van de 
christelijke m.u.l.o.-scholen, wijdt 
een artikel aan het Defensie-
studiecentrum, een •instelling die, 
naar uit het artikel van de heer 
H. J. Langman blijkt, beoogt 
meer inhoud te geven aan ons 
collectief verzet tegen het com-
munisme. Wij mogen niet volstaan 
met alleen maar tegen dat com-
munisme te zijn, wij moeten ons 
veeleer afvragen wat de geeste-
lijke en zedelijke waarden zijn 
die we moeten beschermen, stelt 
de schrijver, en wij kunnen dat 
van harte met hem eens zijn. Ook 
zijn wij het nog eens, wanneer 
hij de democratie als een van die 
grote goederen noemt. Maar dan 
volgt er een kronkelredenering die 
moet aantonen, dat christendom 
en democratie zoveel met elkaar 
te maken hebben: 

„Misschien dat iemand op-
merkt: maar hebben wij daar als 
christelijke scholen wel mee te 
maken? Het evangelie kiest im- 
mers niet voor een bepaalde 
staatsvorm en het christelijke ge- 
loof wil zijn plaats innemen zo- 
wel in een aristocratische als in 
een democratisch geregeerde staat, 
zowel onder een totalitair als on- 
der een liberaal bewind. Inder-
daad! Maar dit betekent in geen 
geval, dat de staatsvorm een zaak 
is die de christen onverschillig 
mag laten. Bovendien is demo- 
cratie ook niet slechts een staats-
vorm, maar drukt ze tevens de 
levenshouding uit van een volk 
als volk." 
Er volgt dan een opsomming 

van zaken die juist binnen de 
kring van de christelijke naties 
tot stand zijn gekomen, zoals de 
afschaffing van de slavernij en de 

D e christelijke school moet bij 
dit alles volgens de heer 

Langman voorop gaan. „Maar de 
openbare school mag niet achter-
blijven. Ik meen, dat in het hu-
manisme nog wel zoveel christe-
lijke elementen zijn overgebleven, 
misschien ondanks zichzelf, dat 
het bovenstaande mutatis mutan-
dis ook geldt voor de openbare 
school." U wrijft zich waarschijn-
lijk, evenals wij, wel even de 
ogen uit, als u hieruit leest, dat 
de openbare school dus een hu-
manistische school is. Aangezien 
wij geen behoefte aan humanis-
tische scholen hebben, zouden wij 
onze kinderen daar dan maar 
gauw van af moeten nemen, om 
ze te sturen naar een werkelijk 
openbare school, die immers voor 
kinderen van alle levensovertui-
gingen openstaat? Maar troost u, 
de meerderheid van zowel de 
leerlingen als de docenten van de 
openbare school is nog altijd 
_christelijk, een bewijs te over van 
de overbodigheid van het bijzon-
der onderwijs, maar voor ons 
geen reden om onze kinderen het 
contact met deze andersdenken-
den te verbieden... 
En dan die christelijke elemen-

ten; niemand zal willen ontken-
nen, dat het humanisme, zoals dat 
zich in West-Europa ontwikkeld 
heeft, uiteraard christelijke ele-
menten bevat, zoals trouwens ook 
het christendom in deze streken 
gelukkig humanistische elementen 
heeft overgenomen. Maar dat dat 
iets met de democratie te maken 
zou hebben? Het Humanistisch 
Verbond kiest in zijn beginsel-
verklaring openlijk en onomwon-
den voor de democratie, zowel 
als levenshouding als staatsvorm, 
omdat humanisme zonder demo-
cratie eenvoudig ondenkbaar is. 
Dat is iets wat het christendom 
niet doet en blijkens de woorden 
van de heer Langman zelf ook 
niet kán doen; er is dus al bitter 
weinig aanleiding om nu juist dat 
weifelmoedige christendom als 
verdediger bij uitstek van de demo-
cratie op te werpen. Als de chris-
tenen in ons land democraten zijn 
— en wij willen daaraan niet 
twijfelen — dan is dat eerder een 
toevalligheid dan iets dat uit hun 
geloof voortvloeit. 
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Dat Verwoerd en zijn Afrikaner nationalisten 
witmansland te doen blijven, is het nahollen v 
witmansland geweest. Ik zeg dit niet omdat de 
in de vorige eeuw beweerde. Laten wij liever 

krampachtige pogingen doen om Zuid-Afrika een 
an een mythe. Zuid-Afrika is namelijk nooit een 
Engelse reiziger Anthony Trollope datzelfde reeds 
de feiten laten spreken. 

Johannesburgse politie slaags met betogers 

Toen Jan van Riebeeck in 1652 aan de Kaap 
arriveerde, trof hij daar Bosjesmannen en Hot-
tentotten aan die daarna beide als zelfstandige 
volken nagenoeg zijn ondergegaan. In 1654 
klaagde Van Riebeeck dat hij handen tekort 
kwam en daarom stelde hij voor slaven in te 
voeren. In 1655, reeds drie jaar na de stichting 
van de nederzetting aan de Kaap, kwam de eer-
ste zending slaven uit Madagascar aan, later ge-
volgd door zendingen uit Angola, de kust van 
Guinea, Mozambique en Indië. In 1805 bestond 
de gehele bevolking van de Kaapkolonie uit 
26.000 blanken, 30.000 slaven en 20.000 vrije 
kleurlingen in dienst van de blanken. Kaapstad 
telde in 1805 6.000 blanken en 11.000 kleurlin-
gen. Zoals men ziet heeft het aantal gekleurde 
mensen aan de Kaap altijd dat der_ blanken 
overtroffen. Daardoor is toen een bevolkings-
patroon geschapen dat men nu niet meer uit de 
wereld kan helpen. 

Ook psychologisch was dit van betekenis. In 
Australië, de Verenigde Staten en Canada heb-
ben de blanken van het begin af alle werk ver-
richt, ook de handenarbeid, alle zware arbeid. In 
Zuid-Afrika achtten zich de blanken daarvoor te 
goed; zij keken er op neer en noemden het Kaf-
ferwerk. Deze mentaliteit is thans nog niet ver-
dwenen. 

In het oosten van Zuid-Afrika was de toestand 
nog veel ongunstiger dan aan de Kaap. Toen 
de Boeren uitzwermden in oostelijke richting, 
stieten zij bij de Grote Visrivier op Bantoe-
stammen, die veel talrijker, krachtiger, beter ge-
organiseerd en gedisciplineerd waren dan de 
Hottentotten en Bosjesmannen. Een van de mo-
tieven van de Grote Trek in 1836 was dat de 
Britse regering de grensboeren in de verdedi-
ging tegen de voorhoede van de Bantoes volko-
men in de steek liet. Men hoort wel eens de be-
wering dat de Boeren gedurende de Grote Trek 
een soort niemandsland in bezit namen, waar 
nagenoeg niemand woonde omdat deze streken 
door de onderlinge oorlogen van de Bantoe-
stammen volkomen zouden zijn uitgemoord. 

Wanneer dit inderdaad een leeg gebied was 
geweest, hoe verklaart men dan dat de Grote 
Trek het grote epos van de Boeren is geweest, 
vol van verhalen over strijd tegen Zoeloes, Ma-
tabili, Basoeto's en andere inboorlingenstam-
men. Nu nog speelt die volksverhuizing in het 
historisch bewustzijn van de Afrikaanders een 
grote rol; nog steeds worden aan de jeugd de 
staaltjes van heldenmoed, van doorzettingsver-
mogen, van Godsvertrouwen in de strijd tegen 
overmachtige wilde horden voorgehouden. 

Terecht kunnen zij daar trots op zijn, maar 
dat betekent  tegelijk dat de bewering, dat lege 
landen in bezit genomen zouden zijn, een frase 
is. Overal ontmoetten de Boeren op hun trek 
naar het noordoosten de naar het zuiden trek-
kende Bantoes. Door aan de inboorlingen reser-
vaten aan te wijzen, hoopten zij de Bantoes in 
letterlijke zin binnen de perken te houden. 

Met de lippen belijden deze het ideaal van 
een blank Zuid-Afrika, maar in werkelijkheid 
nemen ze maatregelen die Zuid-Afrika elke dag 
zwarter maken. De mijndirecties willen de Kaf-
fers niet missen, want als ze de goudmijnen uit-
sluitend met blanken zouden moeten exploite-
ren, die gemiddeld een tienmaal zo hoog loon 
genieten als de zwarte arbeiders, dan konden ze 
morgen den dag alle mijnen wel sluiten. De boer 
kan op de boerderij niet zonder de zwarte arbei-
ders die goedkoper zijn dan de blanke. In de 
huishouding zijn blanke hulpkrachten onbetaal-
baar; ook hier dus zwarte. 

Alle groepen der blanke bevolking denken 
baat te vinden bij een goedkope Kafferarbeid. 
Inderdaad zouden tal van blanke ondernemin-
gen failliet gaan, indien zij de negers als arbei-
ders — en vergeet vooral niet: als klanten —
zouden moeten missen. Voor het economisch 
leven van Zuid-Afrika hebben de negers de 
blanken nodig, maar de blanken hebben in min-
stens even grote mate de negers nodig. De be-
langen van beide groepen zijn nauw verweven. 

Onbedoeld is deze integratie door de Afri-
kaander nationalisten de laatste jaren nog enorm 
versterkt. De nationalisten hebben zo krachtig 
mogelijk de industrialisatie van Zuid-Afrika be-
vorderd. Het Britse mijnkapitaal was er tegen, 
omdat het beter en goedkoper machines in En-
geland kon kopen. Maar de nationalisten wens-
ten economisch en strategisch hun afhankelijk-
heid van het buitenland te verminderen en dus 
hebben zij hun plannen met succes tot uitvoering 
gebracht. 

Deze sterke industriële ontwikkeling heeft 
een enorme werkgelegenheid geschapen, ook 
voor niet- of half-geschoolde arbeid, die weer 
uitstekend door goedkope negerarbeiders ver-
richt kan worden wat de produktiekosten laag 
houdt. Ook de industrialisatie heeft de integra-
tie van de negers in de bedrijven der blanken 
versterkt. Volgens het Jaarboek van de Unie 
van Zuid-Afrika vormen de gekleurden in de 
goudmijnen 87% van de werkkrachten, in de 
diamantmijnen 80 %, in de steenkolenmijnen 
90%, in de overige mijnen 91%, in de particu-
liere nijverheidsondernemingen 83%. 

Deze cijfers tonen duidelijk aan dat de ge-
kleurde mensen uit het economisch leven van 
de Unie niet zijn weg te denken. De bewering 
van Verwoerd dat men de naturellen moet be-
schouwen als gasten in het land van de blanken 
verliest alle zin, wanneer men ziet dat het gehe-
le economische leven van de Unie op de arbeid 
der zwarten drijft. Zelfs hebben de Afrikaanse 
nationalisten in merkwaardige zelfverblinding 
de gelegenheid voorbij laten gaan om hierin 
verandering te brengen. Zij hebben namelijk al-
les nagelaten om de immigratie van blanken 
aan te moedigen, Het Nederlandse maandblad 
Zuid-Afrika, dat altijd goede betrekkingen met 
Zuid-Afrika onderhield, schreef voor enkele ja-
ren zelfs: de immigranten naar Zuid-Afrika 
hebben zo'n berg van administratieve moeilijk-
heden te overwinnen dat het stellig energieke 
lieden zijn, want minder volhardende lieden zou-
den zeker de moed hebben opgegeven.  

om het blanke element in hun land te versterken 
voorbij laten gaan. Het gevolg is dat van 1904 
tot 1951, dus rondweg de eerste helft van deze 
eeuw, het aantal blanken in de Unie met 132% 
is toegenomen, de naturellen met 141%, de 
Aziaten met 192%, de kleurlingen met 142%. 
De blanken zijn dus van alle groepen het minst 
in aantal toegenomen. Men hoeft geen profeet 
te zijn om te voorspellen dat de gekleurden in 
de Unie een steeds belangrijker deel der bevol-
king zullen vormen. 

En nu is dit de grote vraag: Kan men deze 
grote meerderheid der bevolking permanent 
alle staatkundige rechten onthouden? Kan men 
hen buiten de leiding van het land houden, hen 
ook in de toekomst als minderwaardige burgers 
behandelen, als de hele economie van het land 
mede op hun schouders rust? Hoe verblind moet 
men zijn, hoe gespeend van alle historisch en 
sociaal inzicht om deze vraag bevestigend te be- 
antwoorden. 

Wanneer de blanken in Zuid-Afrika alleen 
met de negers in hun land te doen hadden, zou 
het misschien lukken om de gekleurden ten 
eeuwigen dage als heloten te behandelen, om-
dat de blanken de politie en het leger in han-
den hebben. Maar deze negen miljoen negers in 
de Unie vormen slechts de voorhoede van het 
grote leger van 150 miljoen negers dat Afrika 
bezuiden de Sahara bewoont. Zij leefden tot nu 
toe in koloniën van westeuropese mogendhe-
den, maar na de Tweede Wereldoorlog hebben 
zij in een verbluffend tempo hun onafhankelijk-
heid weten te verwerven. 

Deze grote massa zal nooit dulden — en op 
de conferentie te Akkra in 1958 is dat duidelijk 
uitgesproken — dat haar rasgenoten in Zuid-
Afrika permanent onderdrukt en van alle rech-
ten verstoken blijven. Wanneer de blanken in 
hun starre houding volharden, dan zal hun in 
de nabije toekomst een Bartholornehsnacht be-
schoren zijn. 

Uit onze prille jeugd hebben wij de bewonde-
ring voor het volk der Boeren met hun grote lei-
ders Botha, De Wet en De la Rey, dat tegen de 
geweldige macht van het Britse rijk een onge-
lijke strijd drie jaren lang volhield, nooit geheel 
verloren. Ondanks alles hebben wij diep in ons 
hart een warm plekje voor deze verre stamver-
wanten behouden. Daarom hopen wij vurig dat 
hun houding zich te elfder ure mag wijzigen en 
dat zij anderen de rechten en vrijheden zullen 
gunnen, waarvoor zijzelf een heldhaftige strijd 
hebben gestreden. 

J. Brummelkamp 

In de bedrijven 

De bekende Britse imperialist Cecil Rhodes gaf 
de raad deze reservaten klein te houden, opdat 
de inheemse bevolking genoodzaakt zou zijn op 
de bedrijven van de blanken te gaan werken die 
daardoor de beschikking kregen over goedkope 
gekleurde werkkrachten. De blanken beseften 
zeer wel dat hier een gevaar in school, omdat 
door deze taktiek steeds meer gekleurden inge-
schakeld werden in het economisch leven van 
de blanken. 

Bang voor import 

De nationalisten voelden niets voor import op 
grote schaal uit Europa, omdat zij bang waren. 
dat deze bekwame, ontwikkelde krachten de 
stoelen zouden gaan bezetten die de Afrikaan-
ders voor zich gereserveerd wensten te houden. 
Zo hebben ze uit bekrompen zelfzucht de kans 
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Dat Verwoerd en zijn Afrikaner nationalisten 
witmansland te doen blijven, is het nahollen v 
witmansland geweest. Ik zeg dit niet omdat de 
in de vorige eeuw beweerde. Laten wij liever 

krampachtige pogingen doen om Zuid-Afrika een 
an een mythe. Zuid-Afrika is namelijk nooit een 
Engelse reiziger Anthony Trollope datzelfde reeds 
de feiten laten spreken. 

Johannesburgse politie slaags met betogers 

Toen Jan van Riebeeck in 1652 aan de Kaap 
arriveerde, trof hij daar Bosjesmannen en Hot-
tentotten aan die daarna beide als zelfstandige 
volken nagenoeg zijn ondergegaan. In 1654 
klaagde Van Riebeéck dat hij handen tekort 
kwam en daarom stelde hij voor slaven in te 
voeren. In 1655, reeds drie jaar na de stichting 
van de nederzetting aan de Kaap, kwam de eer-
ste zending slaven uit Madagascar aan, later ge-
volgd door zendingen uit Angola, de kust van 
Guinea, Mozambique en Indië. In 1805 bestond 
de gehele bevolking van de Kaapkolonie uit 
26.000 blanken, 30.000 slaven en 20.000 vrije 
kleurlingen in dienst van de blanken. Kaapstad 
telde in 1805 6.000 blanken en 11.000 kleurlin-
gen. Zoals men ziet heeft het aantal gekleurde 
mensen aan de Kaap altijd dat der_ blanken 
overtroffen. Daardoor is toen een bevolkings-
patroon geschapen dat men nu niet meer uit de 
wereld kan helpen. 

Ook psychologisch was dit van betekenis. In 
Australië, de Verenigde Staten en Canada heb-
ben de blanken van het begin af alle werk ver-
richt, ook de handenarbeid, alle zware arbeid. In 
Zuid-Afrika achtten zich de blanken daarvoor te 
goed; zij keken er op neer en noemden het Kaf-
ferwerk. Deze mentaliteit is thans nog niet ver-
dwenen. 

In het oosten van Zuid-Afrika was de toestand 
nog veel ongunstiger dan aan de Kaap. Toen 
de Boeren uitzwermden in oostelijke richting, 
stieten zij bij de Grote Visrivier op Bantoe-
stammen, die veel talrijker, krachtiger, beter ge-
organiseerd en gedisciplineerd waren dan de 
Hottentotten en Bosjesmannen. Een van de mo-
tieven van de Grote Trek in 1836 was dat de 
Britse regering de grensboeren in de verdedi-
ging tegen de voorhoede van de Bantoes volko-
men in de steek liet. Men hoort wel eens de be-
wering dat de Boeren gedurende de Grote Trek 
een soort niemandsland in bezit namen, waar 
nagenoeg niemand woonde omdat deze streken 
door de onderlinge oorlogen van de Bantoe-
stammen volkomen zouden zijn uitgemoord. 

Wanneer dit inderdaad een leeg gebied was 
geweest, hoe verklaart men dan dat de Grote 
Trek het grote epos van de Boeren is geweest, 
vol van verhalen over strijd tegen Zoeloes, Ma-
tabili, Basoeto's en andere inboorlingenstam-
men. Nu nog speelt die volksverhuizing in het 
historisch bewustzijn van de Afrikaanders een 
grote rol; nog steeds worden aan de jeugd de 
staaltjes van heldenmoed, van doorzettingsver- 
mogen, van Godsvertrouwen in de strijd tegen 
overmachtige wilde horden voorgehouden. 

Terecht kunnen zij daar trots op zijn, maar 
dat betekent  tegelijk dat de bewering, dat lege 
landen in bezit genomen zouden zijn, een frase 
is. Overal ontmoetten de Boeren op hun trek 
naar het noordoosten de naar het zuiden trek- 
kende Bantoes. Door aan de inboorlingen reser- 
vaten aan te wijzen, hoopten zij de Bantoes in 
letterlijke zin binnen de perken te houden. 

Met de lippen belijden deze het ideaal van 
een blank Zuid-Afrika, maar in werkelijkheid 
nemen ze maatregelen die Zuid-Afrika elke dag 
zwarter maken. De mijndirecties willen de Kaf- 
fers niet missen, want als ze de goudmijnen uit- 
sluitend met blanken zouden moeten exploite- 
ren, die gemiddeld een tienmaal zo hoog loon 
genieten als de zwarte arbeiders, dan konden ze 
morgen den dag alle mijnen wel sluiten. De boer 
kan op de boerderij niet zonder de zwarte arbei-
ders die goedkoper zijn dan de blanke. In de 
huishouding zijn blanke hulpkrachten onbetaal-
baar; ook hier dus zwarte. 

Alle groepen der blanke bevolking denken 
baat te vinden bij een goedkope Kafferarbeid. 
Inderdaad zouden tal van blanke ondernemin-
gen failliet gaan, indien zij de negers als arbei-
ders — en vergeet vooral niet: als klanten 
zouden moeten missen. Voor het economisch 
leven van Zuid-Afrika hebben de negers de 
blanken nodig, maar de blanken hebben in min-
stens even grote mate de negers nodig. De be-
langen van beide groepen zijn nauw verweven. 

Onbedoeld is deze integratie door de Afri-
kaander nationalisten de laatste jaren nog enorm 
versterkt. De nationalisten hebben zo krachtig 
mogelijk de industrialisatie van Zuid-Afrika be-
vorderd. Het Britse mijnkapitaal was er tegen, 
omdat het beter en goedkoper machines in En-
geland kon kopen. Maar de nationalisten wens-
ten economisch en strategisch hun afhankelijk-
heid van het buitenland te verminderen en dus 
hebben zij hun plannen met succes tot uitvoering 
gebracht. 

Deze sterke industriële ontwikkeling heeft 
een enorme werkgelegenheid geschapen, ook 
voor niet- of half-geschoolde arbeid, die weer 
uitstekend door goedkope negerarbeiders ver-
richt kan worden wat de produktiekosten laag 
houdt. Ook de industrialisatie heeft de integra-
tie van de negers in de bedrijven der blanken 
versterkt. Volgens het Jaarboek van de Unie 
van Zuid-Afrika vormen de gekleurden in de 
goudmijnen 87% van de werkkrachten, in de 
diamantmijnen 80 %, in de steenkolenmijnen 
90%, in de overige mijnen 91%, in de particu-
liere nijverheidsondernemingen 83%. 

Deze cijfers tonen duidelijk aan dat de ge-
kleurde mensen uit het economisch leven van 
de Unie niet zijn weg te denken. De bewering 
van Verwoerd dat men de naturellen moet be-
schouwen als gasten in het land van de blanken 
verliest alle zin, wanneer men ziet dat het gehe-
le economische leven van de Unie op de arbeid 
der zwarten drijft. Zelfs hebben de Afrikaanse 
nationalisten in merkwaardige zelfverblinding 
de gelegenheid voorbij laten gaan om hierin 
verandering te brengen. Zij hebben namelijk al-
les nagelaten om de immigratie van blanken 
aan te moedigen.. Het Nederlandse maandblad 
Zuid-Afrika, dat altijd goede betrekkingen met 
Zuid-Afrika onderhield, schreef voor enkele ja-
ren zelfs: de immigranten naar Zuid-Afrika 
hebben zo'n berg van administratieve moeilijk-
heden te overwinnen dat het stellig energieke 
lieden zijn, want minder volhardende lieden zou-
den zeker de moed hebben opgegeven.  

om het blanke element in hun land te versterken 
voorbij laten gaan. Het gevolg is dat van 1904 
tot 1951, dus rondweg de eerste helft van deze 
eeuw, het aantal blanken in de Unie met 132% 
is toegenomen, de naturellen met 141% , de 
Aziaten met 192%, de kleurlingen met 142%. 
De blanken zijn dus van alle groepen het minst 
in aantal toegenomen. Men hoeft geen profeet 
te zijn om te voorspellen dat de gekleurden in 
de Unie een steeds belangrijker deel der bevol-
king zullen vormen. 

En nu is dit de grote vraag: Kan men deze 
grote meerderheid der bevolking permanent 
alle staatkundige rechten onthouden? Kan men 
hen buiten de leiding van het land houden, hen 
ook in de toekomst als minderwaardige burgers 
behandelen, als de hele economie van het land 
mede op hun schouders rust? Hoe verblind moet 
men zijn, hoe gespeend van alle historisch en 
sociaal inzicht om deze vraag bevestigend te be-
antwoorden. 

Wanneer de blanken in Zuid-Afrika alleen 
met de negers in hun land te doen hadden, zou 
het misschien lukken om de gekleurden ten 
eeuwigen dage als heloten te behandelen, om-
dat de blanken de politie en het leger in han-
den hebben. Maar deze negen miljoen negers in 
de Unie vormen slechts de voorhoede van het 
grote leger van 150 miljoen negers dat Afrika 
bezuiden de Sahara bewoont. Zij leefden tot nu 
toe in koloniën van westeuropese mogendhe-
den, maar na de Tweede Wereldoorlog hebben 
zij in een verbluffend tempo hun onafhankelijk-
heid weten te verwerven. 

Deze grote massa zal nooit dulden — en op 
de conferentie te Akkra in 1958 is dat duidelijk 
uitgesproken — dat haar rasgenoten in Zuid-
Afrika permanent onderdrukt en van alle rech-
ten verstoken blijven. Wanneer de blanken in 
hun starre houding volharden, dan zal hun in 
de nabije toekomst een Bartholomesnacht be- 
schoren zijn. 

Uit onze prille jeugd hebben wij de bewonde- 
ring voor het volk der Boeren met hun grote lei-
ders Botha, De Wet en De la Rey, dat tegen de 
geweldige macht van het Britse rijk een onge-
lijke strijd drie jaren lang volhield, nooit geheel 
verloren. Ondanks alles hebben wij diep in ons 
hart een warm plekje voor deze verre stamver-
wanten behouden. Daarom hopen wij vurig dat 
hun houding zich te elfder ure mag wijzigen en 
dat zij anderen de rechten en vrijheden zullen 
gunnen, waarvoor zijzelf een heldhaftige strijd 
hebben gestreden, 

J. Brummelkamp 

In de bedrijven 

De bekende Britse imperialist Cecil Rhodes gaf 
de raad deze reservaten klein te houden, opdat 
de inheemse bevolking genoodzaakt zou zijn op 
de bedrijven van de blanken te gaan werken die 
daardoor de beschikking kregen over goedkope 
gekleurde werkkrachten. De blanken beseften 
zeer wel dat hier een gevaar in school, omdat 
door deze taktiek steeds meer gekleurden inge-
schakeld werden in het economisch leven van 
de blanken. 

Bang voor import 

De nationalisten voelden niets voor import op 
grote schaal uit Europa, omdat zij bang waren. 
dat deze bekwame, ontwikkelde krachten de 
stoelen zouden gaan bezetten die de Afrikaan-
ders voor zich gereserveerd wensten te houden. 
Zo hebben ze uit bekrompen zelfzucht de kans 
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belang van een school — en daardoor dat van 
hun kinderen — ernstig geschaad dreigt te wor- 
den, weten de ouders elkaar te vinden, zoals re-
cente voorbeelden uit Amsterdam en Maastricht 
bewijzen. 

De voorstanders van bijzonder onderwijs me-
nen dat de vrijheid van het onderwijs in de door 
de ouders gewenste zin alleen gewaarborgd is, 
indien de school door de ouders bestuurd 
wordt en het schoolbestuur alleen gebonden is 
door de door de staat gestelde subsidievoor-
waarden. Maar ook op de bijzondere school 
laat de belangstelling van de ouders voor het 
onderwijs te wensen en eindigt ze vrijwel steeds 
als hun kinderen de school verlaten hebben, 
waardoor ook daar het bestuur in handen van 
weinigen blijft. Vaak zijn de bestuursleden wel 
goedwillend, maar weinig deskundig op onder-
wijsgebied, zodat het voordeel van een gemak-
kelijk bereikbaar bestuur weer verloren gaat en 
de door het bestuur benoemde schoolleider een 
oppermachtige positie verwerft. De vrijheid bij 
de inrichting van de school is ook maar betrek-
kelijk, want de maatschappij verlangt dat de 
uitgereikte diploma's en getuigschriften zoveel 
mogelijk gelijkwaardig zijn. De inrichting van 
het onderwijs moet zo in hoge mate beïnvloed 
worden door voor alle scholen van eenzelfde 
type centraal, dat betekent in de praktijk door 
de subsidiërende instantie, gegeven voorschrif- 
ten. In een dichtbevolkt land als Nederland, met 
een intense communicatie is er geen andere mo-
gelijkheid. 

De Openbare School 
en het wetsontwerp Cals 
Weliswaar heeft de openbare school de laatste subsidiëring blijkt dat het bijzonder onderwijs, 
aren niet over gebrek aan aandacht te klagen, volgens de naam nog uitzondering, eerder regel 
naar een gedegener filosofische grondslag geacht wordt, en dat het openbaar onderwijs — 
heeft ze er nauwelijks door gekregen. Waar- eertijds regel — geworden is tot aanvulling voor 
schijnlijk is dit te wijten aan de sinds het begin kinderen van „tekortschietende ouders", zoals 
van de vorige eeuw wel zeer geëvolueerde fei- minister Cals het ten onrechte stelt.2  Hoewel 
lelijke positie. Het loont de moeite enige as- nog een respectabel aantal leerlingen scholen 
Neten van die grondslag sinds het begin van de voor openbaar onderwijs bezoekt en het open- 
negentiende eeuw nog eens weer te volgen. 	naar onderwijs — met het z.g. neutraal (!) bij- 

Een van de grondgedachten moet stellig ge- zonder — in ons teil opzichte van vroeger zo 
weest zijn ook via het onderwijs het particula- gedevalueerde Nederlandse onderwijs nog toon- 
risme in de jonge Nederlandse staat uit te ban- aangevend is, wordt bij ongewijzigde aanvaar-
nen. Ongetwijfeld kan een eenheidsschool met ding van het ingediende wetsontwerp op het 
ruimte voor alle godsdienstige en andere over- voortgezet onderwijs een relatieve afbraak van 
tuigingen daartoe een bijdrage leveren; de re- het openbaar onderwijs zeker. 
sultaten in de Verenigde Staten bewijzen het. Degenen die les geven aan een openbare of van 
Zoals dr. J. C. Brandt Corstius al eens breder overheidswege gesubsidieerde school, dienen 
uiteengezet heeft,1  is daarvan in Nederland zich ervan te onthouden „iets te leren, te doen 
niet veel terecht gekomen, doordat deze open- of na te laten wat strijdig is met de eerbied, 
bare school in gematigd-protestantse zin opge- verschuldigd aan de godsdienstige begrippen 
zet werd, waartoe de traditie uit de periode 1555- van andersdenkenden", schrijft de wet nu nog 
1796 alle aanleiding gaf. Bovendien mag men voor. De waarde van deze bepaling is ten aan-
niet vergeten dat het staatsbestuur in het begin zien van het bijzonder onderwijs gering, want 
van de negentiende eeuw vooral in handen was uit de aard der zaak zal daar sprake zijn van 
van afstammelingen van degenen die in een een nagenoeg homogene schoolbevolking, zodat 
voorbije periode met een hervormde staatskerk overtredingen van dit wettelijk voorschrift niet 
waren opgevoed. De fictie dat Nederland een gauw tot enig gevolg zullen leiden. Toch is de 
protestants-christelijke natie was, bleek al morele waarde van deze bepaling voor alle on-
gauw niet meer op te gaan en zo was de kiem derwijs uit 's Rijks kas betaald, groot. Op open-
voor de schoolstrijd door een verkeerde verwe- bare scholen heeft dit voorschrift, hoe juist ook, 
zenlijking van de openbare school al haast di- een vervlakkende uitwerking, doordat onder-
reet aanwezig. Of een andere mogelijkheid zelfs wijzers en leraren liever schipperend met eigen 
maar in aanleg bestaan heeft, blijft een aca- 
demische vraag. 

In 1848 wordt in de grondwet, vastgelegd dat 
het openbaar onderwijs ingericht wordt „met 
eerbiediging van ieders godsdienstige begrip-
pen". Hoewel dit een betere basis voor de in-
richting van het openbaar onderwijs opleverde, 
was intussen de ontwikkeling in de rich-
ting van een „verzuiling" al te ver voortge-
schreden, had de schoolstrijd in feite reeds een 
aanvang genomen. Om zo weinig mogelijk aan-
stoot te geven en niet direct in deze strijd be-
trokken te worden, moeten degenen die open-
baar onderwijs gaven, zich te veel van iedere 
uiting van eigen overtuiging onthouden hebben, 
waardoor een onvruchtbare neutraliteit ontstond. 
Misschien heeft zo de openbare school nog wel 
meegewerkt aan de „ontkerkelijking" van onze 
Nederlandse samenleving. 

Nederlandse aard 

Stellig heeft tot deze ontwikkeling ook de 
aard van de Nederlander — als men daarvan 
spreken kan — bijgedragen. De' Nederland,,er 
theologiseert graag, de filosofie heeft hier bui-
ten de theologie nauwelijks een zelfstandig be- 
staan geleid. Op onze scholen voor voorberei-
dend wetenschappelijk onderwijs wordt de fi-
losofie niet onderwezen, zoals in Frankrijk het 
geval is; alleen studenten in de theologie en in 
de klassieke talen zijn verplicht zich met de fi-
losofie bezig te houden, terwijl het merendeel 
der Duitse studenten zich, zeker korte tijd, op de 
filosofie moet toeleggen. Zo kwam in ons land 
wel een theologisch-filosofische fundering tot 
stand van wat wij geleerd hebben het bijzonder 
onderwijs te noemen, maar een filosofische ba-
sis van het openbaar onderwijs bleef in feite 
ontbreken. 

Het zo treffend — onjuist door Mr. Roosjen 
met „mammoetwet" betitelde wetsontwerp-Cals, 
noemt een openbare school een door het Rijk 
of door een of meer gemeenten in stand gehou-
den school. Weliswaar is in dit ontwerp een bij-
zondere school ook niet meer dan een door een 
natuurlijk persoon of door een privaatrechtelijk 
rechtspersoon in stand gehouden instituut, maar 
uit de voorgestelde normen voor oprichting en 
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en andere overtuiging zich „neutraal" voordoen 
en veelal te zeer rekening houden met een —
in feite toch niet zo — heterogene schoolbe-
volking. Op grond van de ontwikkelingsgeschie-
denis van ons onderwijs zou men mogen ver-
wachten, dat deze bepaling in enigerlei vorm in 
het ontwerp-Cals overgenomen was. Inderdaad 
komt deze bepaling met dezelfde formulering 
in het wetsontwerp voor, maar alleen met be-
trekking tot het openbaar onderwijs, waaruit 
dus volgt dat men bij het bijzonder onderwijs —
dat n.b. uit de openbare kas betaald wordt —
in het geheel niet meer door deze bepaling bin-
nen zekere perken gehouden kan worden. 

Onvoldoende omschrijving 

Velen zullen van mening zijn dat „godsdien-
stige begrippen", gezien de vaak enge uitleg die 
daarvan wordt gegeven, een onvoldoende om-
schrijving is en naar een betere gezocht moet 
worden, waardoor iedere overtuiging gerespec-
teerd wordt. Ook hier wreekt zich de gebrek-
kige filosofische basis van het openbaar onder-
wijs. 

De openbare school is bestemd voor leerlin-
gen van alle rangen en standen, uit alle milieus, 
van iedere levensbeschouwing. Ze is dus in we-
zen democratisch, bevordert verdraagzaamheid 
door vrijheid van overtuiging en meningsuiting 
„met eerbiediging van ieders godsdienstige be-
grippen". De openbare school is zo een school 
die in hoge mate bijdraagt tot de opvoeding tot 
volwaardige staatsburgers in een land met een 
naar levensovertuiging weinig homogene bevol-
king. De bestuursvorm is daarmee in overeen-
stemming: de staat houdt deze scholen in stand 
en bestuurt ze. Zo oefenen de ouders op de in-
richting en bestuur slechts indirecte invloed uit, 
maar een groot nadeel is dit niet, want deze 
bestuursvorm waarborgt de continuïteit en een 
objectieve afweging van de ogenblikkelijke be-
langen van ouders en leerlingen tegenover het 
durend, algemeen belang van de maatschappij 
waarvan die leerlingen later deel zullen uitma-
ken. Dat zo de belangstelling van de ouders wel 
eens gering is, valt te betreuren. Pogingen tot 
activering van de belangstelling van de ouders 
hebben niet steeds evenveel succes, maar als het 

Positieverzwakking 

In deze tijd hebben de voorstanders van bijzon-
der onderwijs, dus in het bijzonder bepaalde 
kerkelijke groeperingen, er belang bij de denatu-
rering van het algemene karakter van de openba-
re school verder te bevorderen. Zij menen uit 
de procentuele vermindering van het leerlingen-
tal van de openbare school een positieverzwak-
king van de „ongelovigen" te mogen conclude-
ren, maar vergeten dat onder de voorstanders 
van openbaar onderwijs, afgezien van de grote 
groep onverschilligen in cultureel en religieus 
opzicht, zich naast de niet-bijbelse humanisten 
ook belijdende en niet-belijdende christenen 
bevinden. De voorstanders Van bijzonder on-
derwijs trachten het openbaar onderwijs te "be-
vriezen" omdat het zich in een hun blijkbaar on-
welgevallige richting ontwikkelt, en het te toet-
sen aan eigen maatstaven, zonder te erkennen 
dat de beginselen van openbaar onderwijs die 
van algemeen onderwijs zijn, geheel anders dus 
dan de apartheid, die zij wensen te bevorderen 
om het geloof en dunde gelovigen te bescher- 
men tegen invloeden van andere of niet-chris-
telijke levensovertuigingen. 

Worden voor het bijzonder onderwijs grond-
slagen en ideële inhoud in wezen door de be- 
stuursvorm bepaald, voor het openbaar onder-
wijs moet eenzelfde weg gevolgd kunnen wor-
den. De bestuursvorm wordt geregeld in de 
wet, dus moet diezelfde wet ook een „beginsel-
verklaring" omtrent de inhoud van het openbaar 
onderwijs bevatten. Die doelstelling is in het 
wetsontwerp op het voortgezet onderwijs nier 
te vinden. In een adres aan de leden van de 
Tweede Kamer verzoekt de A.V,M.O.,3 die 
zich onder meer ten doel stelt de belangen van 
het openbaar onderwijs te behartigen, aan het 
wetsontwerp een artikel van de volgende in-
houd toe te voegen, omdat het openbaar onder- 

(Slot op pag. 6) 

1 dr. J. C. Brandt Corstius, De idee van de 
openbare school. 
2 Memorie van Toelichting bij het ontwerp 
van Wet op het voortgezet onderwijs, 29 ok-
tober 1958. 
3 Algemene vereniging van leraren bij het 
voorbereidend hoger en middelbaar onder- 
wijs; zie het Weekblad van de A,v M.O., 
4 dedember 1959. 
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eertijds regel — geworden is tot aanvulling voor wordt en het schoolbestuur alleen gebonden is 

nog een respectabel aantal leerlingen scholen laat de belangstelling van de ouders voor het 

kinderen van „tekortschietende ouders", zoals door de door de staat gestelde subsidievoor-

voor openbaar onderwijs bezoekt en het open- onderwijs te wensen en eindigt ze vrijwel steeds 
naar onderwijs — met het z.g. neutraal (!) bij- als hun kinderen de school verlaten hebben, 
zonder — in ons ten opzichte van vroeger zo waardoor ook daar het bestuur in handen van 

geacht wordt, en dat het openbaar onderwijs — indien de school door de ouders bestuurd 

gedevalueerde Nederlandse onderwijs nog toon- weinigen blijft. Vaak zijn de bestuursleden wel 

minister Cals het ten onrechte stelt.2  Hoewel waarden. Maar ook op de bijzondere school 

aangevend is, wordt bij ongewijzigde aanvaar- goedwillend, maar weinig deskundig op onder-

voortgezet onderwijs een relatieve afbraak van kelijk bereikbaar bestuur weer verloren gaat en 
ding van het ingediende wetsontwerp op het wijsgebied, zodat het voordeel van een gemak- 

het openbaar onderwijs zeker. 	 de door het bestuur benoemde schoolleider een 
Degenen die les geven aan een openbare of van oppermachtige positie verwerft. De vrijheid bij 
overheidswege gesubsidieerde school, dienen de inrichting van de school is ook maar betrek-
zich ervan te onthouden „iets te leren, te doen kelijk, want de maatschappij verlangt dat de 

verschuldigd aan de godsdienstige begrippen mogelijk gelijkwaardig zijn. De inrichting van 
of na te laten wat strijdig is met de eerbied, 	uitgereikte diploma's en getuigschriften zoveel 

van andersdenkenden", schrijft de wet nu nog het onderwijs moet zo in hoge mate beïnvloed 
voor. De waarde van deze bepaling is ten aan- worden door voor alle scholen van eenzelfde 
zien van het bijzonder onderwijs gering, want type centraal, dat betekent in de praktijk door 
uit de aard der zaak zal daar sprake zijn van de subsidiërende instantie, gegeven voorschrif- 
een nagenoeg homogene schoolbevolking, zodat ten. In een dichtbevolkt land als Nederland, met 
overtredingen van dit wettelijk voorschrift niet een intense communicatie is er geen andere mo- 
gauw tot enig gevolg zullen leiden. Toch is de gelijkheid. 
morele waarde van deze bepaling voor alle on-
derwijs uit 's Rijks kas betaald, groot. Op open-
bare scholen heeft dit voorschrift, hoe juist ook, 
een vervlakkende uitwerking, doordat onder-
wijzers en leraren liever schipperend met eigen 

en veelal te zeer rekening houden met een —
en andere overtuiging zich „neutraal" voordoen 

in feite toch niet zo — heterogene schoolbe-
volking. Op grond van de ontwikkelingsgeschie-
denis van ons onderwijs zou men mogen ver-
wachten, dat deze bepaling in enigerlei vorm in 
het ontwerp-Cals overgenomen was. Inderdaad 

in het wetsontwerp voor, maar alleen met be-

komt deze bepaling met dezelfde formulering hun kinderen — ernstig geschaad dreigt te wor- 

Onvoldoende omschrijving 	 sen aan eigen maatstaven, zonder te erkennen 

Velen zullen van mening zijn dat „godsdien- van algemeen onderwijs zijn, geheel anders dus stige begrippen", gezien de vaak enge uitleg die dan de apartheid, die zij wensen te bevorderen 
daarvan wordt gegeven, een onvoldoende om- om het geloof en dus de gelovigen te bescher-

worden, waardoor iedere overtuiging gerespec- telijke levensovertuigingen. 
schrijving is en naar een betere gezocht moet men tegen invloeden van andere of niet-chris- 

teerd wordt. Ook hier wreekt zich de gebrek- 	Worden voor het bijzonder onderwijs grond- kige filosofische basis van het openbaar onder- slagen en ideële inhoud in wezen door de be- 
wijs. 	 stuursvorm bepaald, voor het openbaar onder- 

van iedere levensbeschouwing. Ze is dus in we- wet, dus moet diezelfde wet ook een „beginsel-
zen democratisch, bevordert verdraagzaamheid verklaring" omtrent de inhoud van het openbaar 

„met eerbiediging van ieders godsdienstige be- wetsontwerp op het voortgezet onderwijs niet 
grippen". De openbare school is zo een school te vinden. In een adres aan de leden van de 

gen van alle rangen en standen, uit alle milieus, den. De bestuursvorm wordt geregeld in de 

die in hoge mate bijdraagt tot de opvoeding tot 
volwaardige staatsburgers in een land met een Tweede Kamer verzoekt de A.V.M.O.,a die 
naar levensovertuiging weinig homogene bevol- zich onder meer ten doel stelt de belangen van 
king. De bestuursvorm is daarmee in overeen- het openbaar onderwijs te behartigen, aan het 

door vrijheid van overtuiging en meningsuiting onderwijs bevatten. Die doelstelling is in het 

stemming: de staat houdt deze scholen in stnd wetsontwerp een artikel van de volgende in-en bestuurt ze. Zo oefenen de ouders op deun- 

maar een groot nadeel is dit niet, want deze 
bestuursvorm waarborgt de continuïteit en een 
objectieve afweging van de ogenblikkelijke be-
langen van ouders en leerlingen tegenover het 
durend, algemeen belang van de maatschappij 
waarvan die leerlingen later deel zullen uitma-
ken. Dat zo de belangstelling van de ouders wel 

richting en bestuur slechts indirecte invloed uit, 	 (Slot op pag. 6) 

eens gering is, valt te betreuren. Pogingen tot 
activering van de belangstelling van de ouders 
hebben niet steeds evenveel succes, maar als het 

De openbare school is bestemd voor leerlin- wijs moet eenzelfde weg gevolgd kunnen wor-

belang van een school — en daardoor dat van 

den, weten de ouders elkaar te vinden, zoals re-
cente voorbeelden uit Amsterdam en Maastricht 
bewijzen. 

Positieverzwakking 

In deze tijd hebben de voorstanders van bijzon-

kerkelijke groeperingen, er belang bij de denatu-
rering van het algemene karakter van de openba-

der onderwijs, dus in het bijzonder bepaalde 

re school verder te bevorderen. Zij menen uit 
de procentuele vermindering van het leerlingen-
tal van de openbare school een positieverzwak-

ren, maar vergeten dat onder de voorstanders 
van openbaar onderwijs, afgezien van de grote 

De voorstanders van bijzonder onderwijs me-

groep onverschilligen in cultureel en religieus 
opzicht, zich naast de niet-bijbelse humanisten 
ook belijdende en niet-belijdende christenen 

king van de „ongelovigen" te mogen conclude-

bevinden. De voorstanders Van bijzonder on-

welgevallige richting ontwikkelt, en het te toet-
vriezen" omdat het zich in een hun blijkbaar on-
derwijs trachten het openbaar onderwijs te „be-

dat de beginselen van openbaar onderwijs  die 

houd toe te voegen, omdat het openbaar onder- 
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1 dr. J. C. Brandt Corstius, De idee van de openbare school. 
2 Memorie van Toelichting bij het ontwerp 
van Wet op het voortgezet onderwijs, 29 ok-tober 1958. 

3 Algemene vereniging van leraren bij het • 
voorbereidend hoger en middelbaar onder- 
wijs; zie het Weekblad van de A.v31.0., 
4 dedember 1959. 



aQuaigenis uit bewondering en medelijden 
Bij J. C. Kelks - Leven van Slauerhoff 

Het is een academische vraag, in hoeverre het 
mogelijk is een volkomen objectieve beschrij-
ving van iemands leven te geven. Door de wille-
keurige rangschikking van personalia en feite-
lijkheden begeeft de biograaf zich immers al op 
het terrein van de persoonlijke visie op zijn 
object. De biografie die aan de hoogste eisen 
van objectiviteit zou voldoen, kan men zich 
denken in een strikt chronologische opsom-
ming van alle levensbijzonderheden. Deze hoge 
graad van objectiviteit is evenwel per definitie 
onmogelijk, aangezien een zodanige biografie 
het volledig relaas van iemands leven zou moe-
ten bieden, hetgeen alleen door het medium 
film verwezenlijkt zou kunnen worden. 

Wij zullen dus genoegen moeten nemen met 
een vaak onvolledige, geordende en geïnter-
preteerde werkelijkheid. Bij alle beperkingen 
die de biograaf zich moet opleggen, is het wel 
duidelijk dat een levensbeschrijving steeds een 
benadering blijft, doch wij mogen van de bio-
graaf eisen dat deze benadering ons tenminste 
zo dicht mogelijk bij de persoon in kwestie 
brengt. De biograaf zal meer de feiten v a n-
zelf moeten laten spreken, dan zichzelf te 
kennen geven: wee de auteur, die zichzelf naar 

voren schuift ten koste van degene wiens leven 
hij beschrijft. 

Deze theoretische beschouwing dient mij tot 
richtlijn bij de bespreking van C. J. Kelks bio-
grafie, Leven van Slauerhoff.*) 

Sinds Slauerhoffs dood in 1936 hebben een 
aantal getuigenissen van vrienden, de biografie 
van Constant van Wessem (Slauerhoff, een le-
vensbeschrijving) en twee uitgaven van brieven 
(F. C. Terborgh, Slauerhoff, Herinneringen en 
Brieven; Arthur Lehning, Brieven van Slauer-
hoff) ons een onvolledig en Wazig beeld ge-
geven van de mens en de schrijver; Van Wes-
sems levensbeschrijving is een verzameling van 
feiten, anekdotes en brokken van verzen, de 
beide bundels brieven geven slechts fragmenten 
uit Slauerhoffs leven: de uitgave van Lehning 
geeft brieven uit de periode van 1925 tot 1927, 
die van Terborgh belicht voornamelijk Slauer-
hoffs Tangerse tijd. Opgemerkt moet worden, 
dat de brieven bij uitstek' geschikt zijn om 
Slauerhoffs stemming en geaardheid te leren 
kennen. 

K. Lekkerkerkers uitgaven van de twee dag- 
boeken van Slauerhoff, in 1957, heeft een hel-
der licht geworpen op het persoonlijk leven van 
de auteur. Moeten wij in de brieven nog reke-
ning houden met een zekere reserve tegenover 
de' geadresseerde, in de dagboeken schreef 
Slauerhoff van zichzelf af voor zichzelf. Juist 
in de dagboeken laat hij zich gaan in zijn af-
schuw van de massa, zijn verlangen naar ge- 
borgen zijn bij een vrouw. 

Het tekent Kelks vooringenomenheid, dat hij 
aan de dagboeken en de brieven slechts inci-
dentele waarde toekent. Bij de lectuur van 
Leven van Slauerhoff kan men Kelk voortdu-
rend bij zijn afdwalingen op heterdaad betrap-
pen. De biograaf dient het object van zijn be-
schrijving in zijn feitelijkheid en eigenheid voor 
ons te deponeren, doch niet ons ervan te ver-
wijderen. lk kan mij niet aan de indruk ont- 

trekken, dat Kelk bij de beschrijving van zijn 
vriend ons zijn bril wil lenen, zeggende: „Kijk 
maar, zo wil ik dat ge Slauerhoff ziet." 

In zijn schriftuur dwingt Kelk al keuvelende 
ons met hem mee te gaan naar het straatje 
waarin hij naar hartelust zijn theorietjes ten 
beste kan geven. We zijn bereidwillig genoeg 
hem een tijdlang aan het woord te laten over 
het dichterschap: 

„Het leven van een dichter grenst aan het 
onmogelijke. Altijd of bijna altijd betekent het 
een eindeloze worsteling met mensen, met om-
standigheden, met gebeurtenissen, die op het 
slachtoffer de indruk maken met opzet in het 
leven geroepen te zijn om zijn aardse bestaan 
nodeloos te verzwaren." En een stukje verder: 
„Het leven van een dichter grenst aan het on-
mogelijke hierom reeds, omdat de dichter zich 
van kindsbeen af een wereld schept, die in geen 
enkel opzicht overeenstemt met de' wereld waar-
in hij zal hebben te leven." 

Kelk schetst Slauerhoff in de relatie met de 
buitenwereld als het slachtoffer van het conflict 
tussen het ik en het buiten-ik. Geldt Kelks ka-
rakteristiek evenwel niet voor ieder leven? De 
biograaf gaat echter buiten zijn boekje wanneer 
hij ten onrechte de tegenstelling dichter-burger 
ophaalt, die zichzelf sedert lang overleefd heeft. 
Slauerhoff is niet als dichter in conflict geko-
men met „de burger", doch als mens met 
mensen èn met zichzelf. 

Wanneer Kelk toegekomen is aan de tegen-
stelling tussen de hedendaagse samenleving en 
die van het laatste kwart van de negentiende 
eeuw, treedt hij buiten zijn oevers: 

„Tegenwoordig werken film, radio en televisie 
eendrachtig samen om tot een soort standaard-
type van de welgestelde burger te komen, ge-
kenmerkt door de aankoop van moderne meu-
belen, een auto en allerhande apparaten en 
toestellen als wasmachines, ijskasten (sic!), en 
natuurlijk een ruim gebruik van de bovenge-
noemde verstrooiingsmiddelen die dan tevens 
weer zorgdragen nieuwe behoeften wereldkun-
dig te maken, zodat steeds nieuwe welvaarts-
verlangens het gezin stimuleren. Populaire 
vrouwenbladen zorgen voor de standaardmode 
voor de allernieuwste snufjes. Geen zier geeste-
lijk leven is hierbij betrokken. Het zich kunnen 
bewegen in de wereld, even gemakkelijk als de 
man en de vrouw op het geliefde projectie-
scherm, is het enige doel. De leegheid der 
conversatie valt niet langer op, sinds men uit de 
gemeenschappelijk genoten verkwikkingen van 
amusante radio- en televisieprogramma's "dis-
cours kan putten. Niet meer wordt enigerlei 
individualiteit nagestreefd maar vooral gelijk-
vormigheid. Men moet mee kunnen. Meedoen 
met wat allen doen. Men is dan een heer of een 
dame van deze tijd. Uitstekend." 

Deze felle tirade tegen de tijd heeft, hoe 
slecht uitgedrukt en hoe juist op zichzelf ook, 
bij mij de vraag doen rijzen of de biograaf zich 
wel van zijn taak bewust is geweest. 

Vergoelijking 

Kelk heeft in zijn biografie een Slauerhoff-
beeld voor ons gebeiteld. Alle scherpe kanten en 
uitsteeksels worden weggebikt. Met betrekking 
tot Slauerhoffs slordigheid zegt hij: „Slauerhoff 
zou niets liever hebben gewild dan zijn werk 
persoonlijk calligraf eren en deed dit ook, soms 
op zijn manier. Hij heeft een niet onsierlijk 
handschrift gehad. Het is voor wie het niet 
kent onduidelijk te lezen, maar het bezit een 
zekere zwier, de bedoeling is goed." 

Dit ene zinnetje „De bedoeling is goed" ty-
peert Kelks werkwijze: wat in strijd is met zijn 
Slauerhoff-ideaal, wordt goedgepraat. 

Daarnaast kent de biograaf aan Slauerhoff 

J. Slauerhoff 

eigenschappen toe die geheel nieuw zijn, 'doch 
in het kader van het reeds bekende, onwaar-
schijnlijk. Zijn „doordringend psychologisch in-
zicht", „zijn onverzwakt idealisme", zijn „on-
overtroffen romantisch leven, onherhaalbaar, 
bijna klassiek van volmaaktheid" „zijn onge-
schonden, compacte persoonlijkheid" passen al-
leen in het getuigenis van de man die zich door 
zijn bewondering laat leiden. 

Hiermee is het kernprobleem van deze bio-
grafie geraakt: welke redenen hebben Kelk tot 
het schrijven van dit werk bewogen? 

De auteur heeft deze vraag zelf beantwoord. 
Het is voornamelijk het motief van de vriend-
schap geweest dat hem tot het schrijven van de 
biografie heeft aangezet. Juist die vriendschap 
heeft Kelk verhinderd Slauerhoff scherp te zien. 
Aan de andere kant moet gezegd worden dat 
Leven van Slauerhoff vooral de laatste levens-
jaren van de auteur duidelijk weergeeft. We 
danken tal van levensbijzonderheden aan K. 
Lekkerkerker, die al wat hem over Slauer-
hoff bekend was, ter beschikking van Kelk heeft 
gesteld. Uit deze bouwstoffen kunnen we een 
beeld van Slauerhoff componeren: zijn jeugd te 
Leeuwarden, zijn studententijd te Amsterdam, 
zijn reizen als scheepsarts op het Verre Oosten, 
Afrika en Zuid-Amerika, zijn huwelijk met de 
danseres Darja Collin. We zien dat Slauerhoff 
korte tijd een gelukkig huwelijksleven heeft ge-
kend, maar ook dat Slauerhoff lichamelijk steeds 
meer aftakelde. Hoe sympathiek Kelk ons 
Slauerhoff ook voorgesteld heeft, we hebben 
hem niet gezien in zijn twijfel, in het conflict 
met zichzelf, in zijn onvrede en zijn onverschil-
ligheid, noch in zijn romantisch verlangen naar 
het onbekende, in zijn psychische relatie tot de 
zee en de vrouw. 

Het is dit psychologisch manco van de bio-
grafie, dat mij ertoe brengt Leven met Slauer-
hoff onvolledig en niet bevredigend te noemen. 
Men mag met recht de minister van o., k. en w., 
mèt zijn adviseurs in deze, beklagen, zo niet 
verwijten, dat hij de beschrijving van Slauer-
hoffs leven opdroeg aan de man die juist op 
grond van zijn middelmatige literair-historische 
potentie en van zijn vriendschap daartoe het 
minst in staat geacht moet worden. Wij ver-
wachten dus binnenkort een nieuwe opdracht 
aan een bevoegder auteur. 

* C. J. Kelk, Leven van Slauerhoff, Amster-
dam, 1959. P. N. van Kampen & Zoon N.V. 
Prijs ƒ 14,90. 
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Getuigenis uit bewondering en medelijden 
Bij J. C. Kelks - Leven van Slauerhoff 

liet is een academische vraag, in hoeverre het 
mogelijk is een volkomen objectieve beschrij-
ving van iemands leven te geven. Door de wille-
keurige rangschikking van personalia en feite-
lijkheden begeeft de biograaf zich immers al op 
het terrein van de persoonlijke visie op zijn 
object. De biografie die aan de hoogste eisen 
van objectiviteit zou voldoen, kan men zich 
denken in een strikt chronologische opsom-
ming van álle levensbijzonderheden. Deze hoge 
graad van objectiviteit is evenwel per definitie 
onmogelijk, aangezien een zodanige biografie 
het volledig relaas van iemands leven zou moe-
ten bieden, hetgeen alleen door het medium 
film verwezenlijkt zou kunnen worden. 

Wij zullen dus genoegen moeten nemen met 
een vaak onvolledige, geordende en geïnter-
preteerde werkelijkheid. Bij alle beperkingen 
die de biograaf zich moet opleggen, is het wel 
duidelijk dat een levensbeschrijving steeds een 
benadering blijft, doch wij mogen van de bio-
graaf eisen dat deze benadering ons tenminste 
zo dicht mogelijk bij de persoon in kwestie 
brengt. De biograaf zal meer de feiten v a n-
z e 1 f moeten laten spreken, dan zichzelf te 
kennen geven: wee de auteur, die zichzelf naar 

voren schuift ten koste van degene wiens leven 
hij beschrijft. 

Deze theoretische beschouwing dient mij tot 
richtlijn bij de bespreking van C. J. Kelks bio-
grafie, Leven van Slauerhoff.*) 

Sinds Slauerhoffs dood in 1936 hebben een 
aantal getuigenissen van vrienden, de biografie 
van Constant van Wessem (Slauerhoff, een le-
vensbeschrijving) en twee uitgaven van brieven 
(F. C. Terborgh, Slauerhoff, Herinneringen en 
Brieven; Arthur Lehning, Brieven van Slauer-
hoff) ons een onvolledig en wazig beeld ge-
geven van de mens en de schrijver: Van Wes-
sems levensbeschrijving is een verzameling van 
feiten, anekdotes en brokken van verzen, de 
beide bundels brieven geven slechts fragmenten 
uit Slauerhoffs leven: de uitgave van Lehning 
geeft brieven uit de periode van 1925 tot 1927, 
die van Terborgh belicht voornamelijk Slauer-
hoffs Tangerse tijd. Opgemerkt moet worden, 
dat de brieven bij uitstek geschikt zijn om 
Slauerhoffs stemming en geaardheid te leren 
kennen. 

K. Lekkerkerkers uitgaven van de twee dag- 
boeken van Slauerhoff, in 1957, heeft een hel-
der licht geworpen op het persoonlijk leven van 
de auteur. Moeten wij in de brieven nog reke-
ning houden met een zekere reserve tegenover 
de geadresseerde, in de dagboeken schreef 
Slauerhoff van zichzelf af voor zichzelf. Juist 
in de dagboeken laat hij zich gaan in zijn af-
schuw van de massa, zijn verlangen naar ge- 
borgen zijn bij een vrouw. 

Het tekent Kelks vooringenomenheid, dat hij 
aan de dagboeken en de brieven slechts inci-
dentele waarde toekent. Bij de lectuur van 
Leven van Slauerhoff kan men Kelk voortdu-
rend bij zijn afdwalingen op heterdaad betrap-
pen. De biograaf dient het object van zijn be-
schrijving in zijn feitelijkheid en eigenheid voor 
ons te deponeren, doch niet ons ervan te ver-
wijderen. Ik kan mij niet aan de indruk ont- 

trekken, dat Kelk bij de beschrijving van zijn 
vriend ons zijn bril wil lenen, zeggende: „Kijk 
maár, zo wil ik dat ge Slauerhoff ziet." 

In zijn schriftuur dwingt Kelk al keuvelende 
ons met hem mee te gaan naar het straatje 
waarin hij naar hartelust zijn theorietjes ten 
beste kan geven. We zijn bereidwillig genoeg 
hem een tijdlang aan het woord te laten over 
het dichterschap: 

„Het leven van een dichter grenst aan het 
onmogelijke. Altijd of bijna altijd betekent het 
een eindeloze worsteling met mensen, met om-
standigheden, met gebeurtenissen, die op het 
slachtoffer de indruk maken met opzet in het 
leven geroepen te zijn om zijn aardse bestaan 
nodeloos te verzwaren." En een stukje verder: 
„Het leven van een dichter grenst aan het on-
mogelijke hierom reeds, omdat de dichter zich 
van kindsbeen af een wereld schept, die in geen 
enkel opzicht overeenstemt met de wereld waar-
in hij zal hebben te leven." 

Kelk schetst Slauerhoff in de relatie met de 
buitenwereld als het slachtoffer van het conflict 
tussen het ik en het buiten-ik. Geldt Kelks ka-
rakteristiek evenwel niet voor ieder leven? De 
biograaf gaat echter buiten zijn boekje wanneer 
hij ten onrechte de tegenstelling dichter-burger 
ophaalt, die zichzelf sedert lang overleefd heeft. 
Slauerhoff is niet als dichter in conflict geko-
men met „de burger", doch als mens met 
mensen èn met zichzelf. 

Wanneer Kelk toegekomen is aan de tegen-
stelling tussen de hedendaagse samenleving en 
die van het laatste kwart van de negentiende 
eeuw, treedt hij buiten zijn oevers: 

„Tegenwoordig werken film, radio en televisie 
eendrachtig samen om tot een soort standaard-
type van de welgestelde burger te komen, ge-
kenmerkt door de aankoop van moderne meu-
belen, een auto en allerhande apparaten en 
toestellen als wasmachines, ijskasten (sic!), en 
natuurlijk een ruim gebruik van de bovenge-
noemde verstrooiingsmiddelen die dan tevens 
weer zorgdragen nieuwe behoeften wereldkun-
dig te maken, zodat steeds nieuwe welvaarts-
verlangens het gezin stimuleren. Populaire 
vrouwenbladen zorgen voor de standaardmode 
voor de allernieuwste snufjes. Geen zier geeste-
lijk leven is hierbij betrokken. Het zich kunnen 
bewegen in de wereld, even gemakkelijk als de 
man en de vrouw op het geliefde projectie-
scherm, is het enige doel. De leegheid der 
conversatie valt niet langer op, sinds men uit de 
gemeenschappelijk genoten verkwikkingen van 
amusante radio- én televisieprogramma's dis-
cours kan putten. Niet meer.  wordt enigerlei 
individualiteit nagestreefd maar vooral gelijk-
vormigheid. Men moet mee kunnen. Meedoen 
met wat allen doen. Men is dan een heer of een 
dame van deze tijd. Uitstekend." 

Deze felle tirade tegen de tijd heeft, hoe 
slecht uitgedrukt en hoe juist op zichzelf ook, 
bij mij de vraag doen rijzen of de biograaf zich 
wel van zijn taak bewust is geweest. 

Vergoelijking 

Kelk heeft in zijn biografie een Slauerhoff-
beeld voor ons gebeiteld. Alle scherpe kanten en 
uitsteeksels worden weggebikt. Met betrekking 
tot Slauerhoffs slordigheid zegt hij: „Slauerhoff 
zou niets liever hebben gewild dan zijn werk 
persoonlijk calligraferen en deed dit ook, soms 
op zijn manier. Hij heeft een niet onsierlijk 
handschrift gehad. Het is voor wie het niet 
kent onduidelijk te lezen, maar het bezit een 
zekere zwier, de bedoeling is goed." 

Dit ene zinnetje „De bedoeling is goed" ty-
peert Kelks werkwijze: wat in strijd is met zijn 
Slauerhoff-ideaal, wordt goedgepraat. 

Daarnaast kent de biograaf aan Slauerhoff.  

eigenschappen toe die geheel nieuw zijn, doch 
in het kader van het reeds bekende, onwaar-
schijnlijk. Zijn „doordringend psychologisch in-
zicht", „zijn onverzwakt idealisme", zijn „on-
overtroffen romantisch leven, onherhaalbaar, 
bijna klassiek van volmaaktheid", „zijn onge-
schonden, compacte persoonlijkheid" passen al-
leen in het getuigenis van de man die zich door 
zijn bewondering laat leiden. 

Hiermee is het kernprobleem van deze bio-
grafie geraakt: welke redenen hebben Kelk tot 
het schrijven van dit werk bewogen? 

De auteur heeft deze vraag zelf beantwoord. 
Het is voornamelijk het motief van de vriend-
schap geweest dat hem tot het schrijven van de 
biografie heeft aangezet. Juist die vriendschap 
heeft Kelk verhinderd Slauerhoff scherp te zien. 
Aan de andere kant moet gezegd worden dat 
Leven van Slauerhoff vooral de laatste levens-
jaren van de auteur duidelijk weergeeft. We 
danken tal van levensbijzonderheden aan K. 
Lekkerkerker, die al wat hem over Slauer-
hoff bekend was, ter beschikking van Kelk heeft 
gesteld. Uit deze bouwstoffen kunnen we een 
beeld van Slauerhoff componeren: zijn jeugd te 
Leeuwarden, zijn studententijd te Amsterdam, 
zijn reizen als scheepsarts op het Verre Oosten, 
Afrika en Zuid-Amerika, zijn huwelijk met de 
danseres Darja Collin. We zien dat Slauerhoff 
korte tijd een gelukkig huwelijksleven heeft ge-
kend, maar ook dat Slauerhoff lichamelijk steeds 
meer aftakelde. Hoe sympathiek Kelk ons 
Slauerhoff ook voorgesteld heeft, .we hebben 
hem niet gezien in zijn twijfel, in het conflict 
met zichzelf, in zijn onvrede en zijn onverschil-
ligheid, noch in zijn romantisch verlangen naar 
het onbekende, in zijn psychische relatie tot de 
zee en de vrouw. 

Het is dit psychologisch manco van de bio-
grafie, dat mij ertoe brengt Leven met Slauer-
hoff onvolledig en niet bevredigend te noemen. 
Men mag met recht de minister van o., k. en w., 
mèt zijn adviseurs in deze, beklagen, zo niet 
verwijten, dat hij de beschrijving van Slauer-
hoffs leven opdroeg aan de man die juist op 
grond van zijn middelmatige literair-historische 
potentie en van zijn vriendschap daartoe het 
minst in staat geacht moet worden. Wij ver-
wachten dus binnenkort een nieuwe opdracht 
aan een bevoegder auteur. 

*  C. J. Kelk, Leven van Slauerhoff, Amster-
dam, 1959. P. N. van Kampen & Zoon N.V. 
Prijs f  14,90. 
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Wereldvluchtelingenjaar 
De Stichting Nederlands Comité Vluchtelingen. 
jaar 1959/1960 koestert de hoop dat ons volk 
door gezamenlijke inspanning vier miljoen gul-
den zal bijeenbrengen. 

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

Legalisatie van de voetbaltoto 
Kamermeerderheid voor ongelimiteerde prijzen 

C.H.U. verdeeld 

In christelijk-historische kring denkt men ver-
schillend over de toelaatbaarheid van een lo-
terij uit godsdienstig oogpunt. Er zijn chris-
telijk-historische kamerleden, die tegen een 
gokje geen bezwaar hebben. Het is in zekere 
zin begrijpelijk, dat dan ook onder de anti-
revolutionairen politici kunnen voorkomen, die 
van het toelaten van een gokje geen politieke 
levenszaak maken, doch wel „het kwaad" zo 
eng mogelijk begrensd willen houden. De anti-
revolutionaire minister Zijlstra heeft vroeger 
voor zijn deelneming aan de regering als voor-
waarde gesteld, dat het kabinet niet zou komen 
met een wettelijke erkenning van de voetbal-
toto. Thans denkt hij er anders over. 

De antirevolutionairen zullen niettemin wel 
tegen het wetsontwerp stemmen. De antirevo-
lutionaire ministers behoeven daaraan geen 
consequenties te verbinden. Wat de christelijk-
historische fractie zal doen is onduidelijk. Een 
verdeelde stemming is niet onmogelijk. In elk 
geval acht men het verkeerd, dat een groot 
deel van het geld voor de aanleg van sport-
velden en voor andere doeleinden ten bate van 
de sport uit de voetbaltoto moet komen. Aan 
de andere kant voelt men ook wel, dat het 
bezwaarlijk is om, nu we de toto al zo lang 
kennen, tot afschaffing daarvan over te gaan. 

In de derde confessionele partij in de Tweede 
Kamer, in de K.V.P., is men allesbehalve en-
thousiast over het wetsontwerp. Men acht er 
de hoofdprijs „nogal laag geschat". Ongetwij-
feld is van deze kant een amendement te ver-
wachten, dat de hoofdprijs onaangetast wil la-
ten of die prijs op maximaal f 100.000,— be-
doelt te stellen. 

Trouwens ook bij de leden van de fractie 
van de V.V.D. is de idee van de indiening van 
een zodanig amendement gerezen. Bij de 
V.V.D. gaan echter ook stemmen op, die het 

Binnenkort zal de Tweede Kamer het wets-
ontwerp behandelen tot wijziging van de Lo-
terijwet. De bedoeling van dit ontwerp is de 
voetbaltotalisator een wettelijke basis te ver-
schaffen. Op het ogenblik werkt men nog met 
tijdelijke vergunningen, een vinding van de 
vorige minister van Justitie, prof. Sarakalden. 
Een loterijwetcommissie-Wiarda legde aan de 
regering een voor-ontwerp voor, waarin het 
maximum van de hoofdprijs bepaald werd op 
1'50.000,—. In het wetsontwerp van de tegen-
woordige minister van Justitie, mr. Beerman, 
bedraagt het maximum f 25.000,—. Kennelijk 
heeft de regering de tussenweg gekozen tussen 
de f 50.000,— van de commissie-Wiarda en de 
f 10.000,— tot waar een minderheid van deze 
commissie wilde gaan. ' 

De grote meerderheid van het Nederlandse 
volk, zeker tachtig procent, wenst een voetbal-
toto met hoge prijzen: op zijn minst een hoofd-
prijs van f 100.000,— en liefst een ongelimiteer-
de hoofdprijs. Deze meerderheid ziet in een 
voetbaltoto niets laakbaars en zij verwacht geen 
wantoestanden, als geen maximum voor de 
hoofdprijs wordt vastgesteld. Terecht kan zij 
de aandacht erop vestigen, dat de voetbalpool 
in de laatste tijd geen enkele keer tot ongeluk-
ken heeft geleid. 

Waar het zozeer in het rechtsbewustzijn van 
de grote meerderheid van het Nederlandse 
volk ligt, dat de vrijheid ten aanzien van de 
voetbaltotalisator niet behoort te worden be-
perkt, mag de regering dan, zich conformerend 
aan de opvattingen van een kleine minderheid, 
die minderheid aan de meerderheid de wet 
doen voorschrijven? Eigenlijk gaat de regering 
naar het oordeel van die kleine minderheid 
al veel te ver als zij de voetbaltoto een wette-
lijke basis verschaft. Zij zou het liefst de toto 
kort en goed verboden willen zien. 

De tegenstand komt hoofdzakelijk van con-
fessionele zijde. Doch in de kring der kerke-
lijken zijn de meningen sterk verdeeld. Tegen- 

over het absolute veto van de orthodoxe protes-
tants-christelijken staat de volledige vrijheid, 
die de katholieken willen bieden. Dit gaat voor 
beiden om dezelfde toto. Het verschil in op-
vatting is dus niet uit het wezen en de aard 
van de toto te verklaren, maar uitsluitend uit 
de ontoereikendheid van de theologische leer-
stellingen om daaruit een beslist ja of een be-
slist neen te kunnen afleiden. 

In antirevolutionaire kring heeft men het 
gemakkelijk. In het algemeen vindt men daar 
dat het gokken in strijd is met de ordonnantiën 
Gods. Men was er tegen de paardentoto en men 
is er tegen de voetbaltoto.  

niet zo gek vinden de hoofdprijs te bepalen op 
f 25.000,—, mits een aantal niet onaantrekke-
lijke prijzen ernaast wordt uitgeloofd. Me-
juffrouw mr. Ten Broecke Hoekstra is de 
exponent van deze gedachte. Zij veronderstelt 
dat een voetbaltoto met verscheidene prijzen 
door het publiek misschien even attractief ge-
vonden wordt. In elk geval wenst zij hoe dan 
ook de animo ervoor te handhaven, omdat zij 
anders vreest, dat de goklustigen zullen vluch-
ten in allerlei andere loterijen, bij voorbeeld 
de Belgische Kongo. Dit laatste argument han-
teren alle voorstanders van de voetbaltoto. 

P.v.d.A. tegen 

De P.v.d.A. is tegen het wetsontwerp in zijn 
huidige vorm. Ook zij acht een hoofdprijs van 
f 25.000,— veel te laag om de thans bestaande 
belangstelling voor de voetbaltoto levendig te 
houden. Dat neemt niet weg, dat er misschien 
één of meer protestants-christelijke leden van 
de P.v.d.A. tegen het wetsontwerp zullen stem-
men of zich tegen een hogere prijs dan 
f 25.000,—, eventueel f 50.000,—, zullen ver-
klaren. 

De C.P.N. gunt de gokkers, die meest uit 
arbeiderskringen voortkomen, een buitenkansje 
van een goede f 100.000,— en de P.S.P. heeft, 
naar men mag aannemen, evenmin bezwaren 
tegen een hoge prijs. De S.G.P. daarentegen 
is op godsdienstige motieven streng gekant te-
gen elke loterij en dus ook tegen de voetbaltoto. 

De kaarten liggen thans open op tafel. Wat 
moet minister Beerman doen, als een amende-
ment wordt aangenomen, dat de hoofdprijs niet 
beperkt of op maximaal een ton bepaalt en hij 
daarover het onaanvaardbaar heeft uitgespro-
ken? Moet hij het wetsontwerp dan intrekken? 
Het gevolg zou zijn, dat de bestaande toestand 
blijft voortduren en dat de hoofdprijs ver over 
de f 100.000,— zal bedragen, omdat de regering 
f 100.000,— te veel vindt ... 

Moet hij aftreden, of moet de regering af-
treden? Men kan moeilijk verlangen dat een 
met veel pijn geformeerd kabinet zijn lot 
verbindt aan de toto-kwestie en dan nog alleen 
aan de vraag of het f 25.000,—, f 50.000,— of 
f 100.000,— moet zijn. Principiële zaken zijn 
bij het bedrag toch niet meer in het geding. 

Sommigen menen — prof. Oud heeft dat bij-
voorbeeld nog onlangs uitgesproken — dat het 
kabinet verstandig zal handelen, als het de 
beslissing aan de Kamer overlaat. De gewe-
tensbezwaarden in de Kamer kunnen in elk 
geval door hun stem uit te brengen tegen het 
wetsontwerp en tegen elk amendement, dat 
daarin verbeteringen bedoelt te brengen, de-
monstreren, dat zij van elke vorm van loterij 
afkerig zijn. De meerderheid is groot genoeg 
om de aanneming te verzekeren van een wets-
ontwerp, dat een wettelijke grondslag verleent 
aan de voetbaltoto en dat een hoofdprijs toe- 
laat van minstens f 10.000,—. 	 T. D. 

(Slot van pag. 4) 

wijs mede tot taak heeft bij te dragen tot de 
opvoeding van de Nederlandse jeugd tot vol-
waardige staatsburgers. 

Het openbaar onderwijs bevordert de gees-
telijke en lichamelijke ontwikkeling der leer-
lingen door het bijbrengen van kennis, inzicht 
en vaardigheid in de voorgeschreven intellectu-
ele en kunstzinnige vakken en door lichamelijke 
oefening en het levert een bijdrage tot hun op-
voeding in algemeen aanvaarde christelijke en 
democratische zin. 
Slechts voor de openbare school als algemene 
school behoeft de doelstelling omschreven te 
worden. Misschien is deze omschrijving aan-
vaardbaar voor een kamermeerderheid, maar is 
ze bevredigend? Het huidige christendom ver-
keert in liquidatie, misschien incarneert het 
in het leven.4  In elk geval kan men nu eerst 
recht vaststellen dat wij hier in Nederland, in 
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West-Europa, leven in een christelijke cultuur. 
Het is geen wonder, dat in deze tijd juist be-
langstelling ontstaat voor een schoolvak als ge-
schiedenis van de christelijke cultuur, want de 
mens wil de wortels van zijn cultuur juist leren 
kennen als hij er geen direct contact meer mee 
waarneemt. Zeker de openbare school heeft 
hierin een positieve taak. 

Positieve taak 

De openbare school moet bij Voortduring alge-
meen blijven, d.i. niet-verzuild en zo zal in 
de doelstelling van het openbaar onderwijs ken-
nis van ons „cultuur-patroon" onderdeel van de 
opvoeding moeten zijn. De openbare school 
moet voorts gelegenheid blijven geven tot een 
ontmoeting van de overtuigingen, opvoeden tot 
verdraagzaamheid en eerbied voor de persoon-
lijkheid, maar ze moet zowel apartheid als mas- 

sificatie tegengaan. Zal dit in onze tijd in de 
wet in enigerlei vorm vastgelegd worden, of 
zullen de voorstanders van de algemene school 
hun toevlucht moeten nemen tot de voordelen 
die de mogelijkheid van bijzonder onderwijs ook 
voor hen in dezen bevat? Indien inderdaad het 
voorlopig verslag over dit wetsontwerp voor de 
zomer van dit jaar verschijnt, zal er spoedig meer 
bekend zijn over de mening van de leden van 
de Tweede Kamer in dezen. Ook indien de 
reactie van onze volksvertegenwoordiging te-
leurstellend voor de voorstanders van het open-
baar onderwijs mocht zijn, is het nog niet te 
laat, want voor begin 1961 zal men de openba-
re behandeling van dit zo veelomvattende wets-
ontwerp wel niet mogen verwachten. 

J. Hoogteijling 

4 zie Friedrich Heer in Glaube und Un-
glaube, 1959. 
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Legalisatie van de voetbaltoto 
Kamermeerderheid voor ongelimiteerde prijzen 

C.H.U. verdeeld 

In christelijk-historische kring denkt men ver-
schillend over de toelaatbaarheid van een lo-
terij uit godsdienstig oogpunt. Er zijn chris-
telijk-historische kamerleden, die tegen een 
gokje geen bezwaar hebben. Het is in zekere 
zin begrijpelijk, dat dan ook onder de anti-
revolutionairen politici kunnen voorkomen, die 
van het toelaten van een gokje geen politieke 
levenszaak maken, doch wel „het kwaad" zo 
eng mogelijk begrensd willen houden. De anti-
revolutionaire minister Zijlstra heeft vroeger 
voor zijn deelneming aan de regering als voor-
waarde gesteld, dat het kabinet niet zou komen 
met een wettelijke erkenning van de voetbal-
toto. Thans denkt hij er anders over. 

De antirevolutionairen zullen niettemin wel 
tegen het wetsontwerp stemmen. De antirevo-
lutionaire ministers behoeven daaraan geen 
consequenties te verbinden. Wat de christelijk-
historische fractie zal doen is onduidelijk. Een 
verdeelde stemming is niet onmogelijk. In elk 
geval acht men het verkeerd, dat een groot 
deel van het geld voor de aanleg van sport-
velden en voor andere doeleinden ten bate van 
de sport uit de voetbaltoto moet komen. Aan 
de andere kant voelt men ook wel, dat het 
bezwaarlijk • is om, nu we de toto al zo lang 
kennen, tot afschaffing daarvan over te gaan. 

In de derde confessionele partij in de Tweede 
Kamer, in de K.V.P., is men allesbehalve en-
thousiast over het wetsontwerp. Men acht er 
de hoofdprijs „nogal laag geschat". Ongetwij-
feld is van deze kant een amendement te ver-
wachten, dat de hoofdprijs onaangetast wil la-
ten of die prijs op maximaal f 100.000,— be-
doelt te stellen. 

Trouwens ook bij de leden van de fractie 
van de V.V.D. is de idee van de indiening van 
een zodanig amendement gerezen. Bij de 
V.V.D. gaan echter ook stemmen op, die het 

Binnenkort zal de Tweede Kamer het wets-
ontwerp behandelen tot wijziging van de Lo- 
terijwet. De bedoeling van dit ontwerp is de 
voetbaltotalisator een wettelijke basis te ver-
schaffen. Op het ogenblik werkt men nog met 
tijdelijke vergunningen, een vinding van de 
vorige minister van Justitie, prof. Samkalden. 
Een loterijwetcommissie-Wiarda legde aan de 
regering een voor-ontwerp voor, waarin het 
maximum van de hoofdprijs bepaald werd op 

50.000,—. In het wetsontwerp van de tegen-
woordige minister van Justitie, mr. Beerman, 
bedraagt het maximum f 25.000,—. Kennelijk 
heeft de regering de tussenweg gekozen tussen 
de f 50.000,— van de commissie-Wiarda en de 
f 10.000,— tot waar een minderheid van deze 
commissie wilde gaan. ' 

De grote meerderheid van het Nederlandse 
volk, zeker tachtig procent, wenst een voetbal-
toto met hoge prijzen: op zijn minst een hoofd-
prijs van f 100.000,— en liefst een ongelimiteer-
de hoofdprijs. Deze meerderheid ziet in een 
voetbaltoto niets laakbaars en zij verwacht geen 
wantoestanden, als geen maximum voor de 
hoofdprijs wordt vastgesteld. Terecht kan zij 
de aandacht erop vestigen, dat de voetbalpool 
in de laatste tijd geen enkele keer tot ongeluk-
ken heeft geleid. 

Waar het zozeer in het rechtsbewustzijn van 
de grote meerderheid van het Nederlandse 
volk ligt, dat de vrijheid ten aanzien van de 
voetbaltotalisator niet behoort te worden be-
perkt, mag de regering dan, zich conformerend 
aan de opvattingen van een kleine minderheid, 
die minderheid aan de meerderheid de wet 
doen voorschrijven? Eigenlijk gaat de regering 
naar het oordeel van die kleine minderheid 
al veel te ver als zij de voetbaltoto een wette-
lijke basis verschaft. Zij zou het liefst de toto 
kort en goed verboden willen zien. 

De tegenstand komt hoofdzakelijk van con-
fessionele zijde. Doch in de kring der kerke-
lijken zijn de meningen sterk verdeeld. Tegen- 

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

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

over het absolute veto van de orthodoxe protes-
tants-christelijken staat de volledige vrijheid, 
die de katholieken willen bieden. Dit gaat voor 
beiden om dezelfde toto. Het verschil in op-
vatting is dus niet uit het wezen en de aard 
van de toto te verklaren, maar uitsluitend uit 
de ontoereikendheid van de theologische leer-
stellingen om daaruit een beslist ja of een be-
slist neen te kunnen afleiden. 

In antirevolutionaire kring heeft men het 
gemakkelijk. In het algemeen vindt men daar 
dat het gokken in strijd is met de ordonnantiën 
Gods. Men was er tegen de paardentoto en men 
is er tegen de voetbaltoto.  

niet zo gek vinden de hoofdprijs te bepalen op 
f 25.000,—, mits een aantal niet onaantrekke-
lijke prijzen ernaast wordt uitgeloofd. Me-
juffrouw mr. Ten Broecke Hoekstra is de 
exponent van deze gedachte. Zij veronderstelt 
dat een voetbaltoto met verscheidene prijzen 
door het publiek misschien even attractief ge-
vonden wordt. In elk geval wenst zij hoe dan 
ook de animo ervoor te handhaven, omdat zij 
anders vreest, dat de goklustigen zullen vluch-
ten in allerlei andere loterijen, bij voorbeeld 
de Belgische Kongo. Dit laatste argument han-
teren alle voorstanders van de voetbaltoto. 

P.v.d.A. tegen 

De P.v.d.A. is tegen het wetsontwerp in zijn 
huidige vorm. Ook zij acht een hoofdprijs van 
f 25.000,— veel te laag om de thans bestaande 
belangstelling voor de voetbaltoto levendig te 
houden. Dat neemt niet weg, dat er misschien 
één of meer protestants-christelijke leden van 
de P.v.d.A. tegen het wetsontwerp zullen stem-
men of zich tegen een hogere prijs dan 
f 25.000,—, eventueel f 50.000,—, zullen ver-
klaren. 

De C.P.N. gunt de gokkers, die meest uit 
arbeiderskringen voortkomen, een buitenkansje 
van een goede f 100.000,— en de P.S.P. heeft, 
naar men mag aannemen, evenmin bezwaren 
tegen een hoge prijs. De S.G.P. daarentegen 
is op godsdienstige motieven streng gekant te-
gen elke loterij en dus ook tegen de voetbaltoto. 

De kaarten liggen thans open op tafel. Wat 
moet minister Beerman doen, als een amende-
ment wordt aangenomen, dat de hoofdprijs niet 
beperkt of op maximaal een ton bepaalt en hij 
daarover het onaanvaardbaar heeft uitgespro-
ken? Moet hij het wetsontwerp dan intrekken? 
Het gevolg zou zijn, dat de bestaande toestand 
blijft voortduren en dat de hoofdprijs ver over 
de f 100.000,— zal bedragen, omdat de regering 
f 100.000,— te veel vindt ... 

Meet hij aftreden, of moet de regering af-
treden? Men kan moeilijk verlangen dat een 
met veel pijn geformeerd kabinet zijn lot 
verbindt aan de toto-kwestie en dan nog alleen 
aan de vraag of het f 25.000,—, f 50.000,— of 
f 100.000,— moet zijn. Principiële zaken zijn 
bij het bedrag toch niet meer in het geding. 

Sommigen menen — prof. Oud heeft dat bij-
voorbeeld nog onlangs uitgesproken — dat het 
kabinet verstandig zal handelen, als het de 
beslissing aan de Kamer overlaat. De gewe-
tensbezwaarden in de Kamer kunnen in elk 
geval door hun stem uit te brengen tegen het 
wetsontwerp en tegen elk amendement, dat 
daarin verbeteringen bedoelt te brengen, de-
monstreren, dat zij van elke vorm van loterij 
afkerig zijn. De meerderheid is groot genoeg 
om de aanneming te verzekeren van een wets-
ontwerp, dat een wettelijke grondslag verleent 
aan de voetbaltoto en dat een hoofdprijs toe- 
laat van minstens f 10.000,—. 	 T. D. 

Wereldvluchtelingenjaar 

(Slot van pag. 4) 

wijs mede tot taak heeft bij te dragen tot de 
opvoeding van de Nederlandse jeugd tot vol-
waardige staatsburgers. 

Het openbaar onderwijs bevordert de gees-
telijke en lichamelijke ontwikkeling der leer-
lingen door het bijbrengen van kennis, inzicht 
en vaardigheid in de voorgeschreven intellectu-
ele en kunstzinnige vakken en door lichamelijke 
oefening en het levert een bijdrage tot hun op-
voeding in algemeen aanvaarde christelijke en 
democratische zin. 
Slechts voor de openbare school als algemene 
school behoeft de doelstelling omschreven te 
worden. Misschien is deze omschrijving aan-
vaardbaar voor een kamermeerderheid, maar is 
ze bevredigend? Het huidige christendom ver-
keert in liquidatie, misschien incarneert het 
in het leven.4  In elk geval kan men nu eerst 
recht vaststellen dat wij hier in Nederland, in 

6 

West-Europa, leven in een christelijke cultuur. 
Het is geen wonder, dat in deze tijd juist be-
langstelling ontstaat voor een schoolvak als ge-
schiedenis van de christelijke cultuur, want de 
mens wil de wortels van zijn cultuur juist leren 
kennen als hij er geen direct contact meer mee 
waarneemt. Zeker de openbare school heeft 
hierin een positieve taak. 

Positieve taak 

De openbare school moet bij Voortduring alge-
meen blijven, d.i. niet-verzuild en zo zal in 
de doelstelling van het openbaar onderwijs ken-
nis van ons „cultuur-patroon" onderdeel van de 
opvoeding moeten zijn. De openbare school 
moet voorts gelegenheid blijven geven tot een 
ontmoeting van de overtuigingen, opvoeden tot 
verdraagzaamheid en eerbied voor de persoon-
lijkheid, maar ze moet zowel apartheid als mas- 

sificatie tegengaan. Zal dit in onze tijd in de 
wet in enigerlei vorm vastgelegd worden, of 
zullen de voorstanders van de algemene school 
hun toevlucht moeten nemen tot de voordelen 
die de mogelijkheid van bijzonder onderwijs• ook 
voor hen in dezen bevat? Indien inderdaad het 
voorlopig verslag over dit wetsontwerp voor de 
zomer van dit jaar verschijnt, zal er spoedig meer 
bekend zijn over de mening van de leden van 
de Tweede Kamer in dezen. Ook indien de 
reactie van onze volksvertegenwoordiging te-
leurstellend voor de voorstanders van het open-
baar onderwijs mocht zijn, is het nog niet te 
laat, want voor begin 1961 zal men de openba-
re behandeling van dit zo veelomvattende wets-
ontwerp wel niet mogen verwachten. 

J. Hoogteijling 

4 zie Friedrich Heer in Glaube und Un-
glaube, 1959. 
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echt en fatsoen 
De Weleerwaarde Heer Soetendorp, rabbijn bij 
de Liberaal Joodse Gemeente te Amsterdam, 
heeft een 

'
,Open Brief aan Minister Beerman" 

gericht in Het Parool. Dit naar aanleiding van 
het betoog van de Minister in de Eerste Ka-
nter ten aanzien van het gratiebeleid van de 
vier in Nederland (nog!) in gevangenschap ver-
toevende Duitse oorlogsmisdadigers. De heer 
Soetendorp vraagt het Nederlandse Volk: „Is 
de stem van de Minister van Justitie ook uw 
stem?" Laten wij de heer Soetendorp geruststel-
len. Ik ben nog geen medeburgers tegengeko-
men in mijn omgeving, die het in dezen met 
de Minister eens waren. De Minister heeft met 
zijn slappe houding niet alleen onze Joodse me-
deburgers op het hart getrapt, maar ook vele 
weldenkende mensen uit alle lagen der bevol-
king. 

Er heerst na de oorlog een kwalijke tendens 
ten opzichte van de berechting van misdadigers. 
De straffen, die tegenwoordig worden uitge-
deeld appelleren in het geheel niet meer aan het 
gezonde rechtsgevoel. De taak van de justitie 
is grotendeels overgenomen door allerlei in-
stanties, zoals Reclassering, Maatschappelijk 
Werk, Psychiaters etc. De Rechter heeft dank 
zij inmenging van deze onbevoegden, dikwijls 
weinig meer in te brengen. Deze reclasseer-
ders, psychiaters e.d. staan al bij voorbaat klaar 
om misdadigers door dik en dun te helpen, ter-
wijl zij zich maar heel weinig bekommeren om 
diens slachtoffers. Het is mode geworden een 
misdadiger ontoerekeningsvatbaar te verklaren, 
hetgeen niet wegneemt, dat zo'n individu bin-
nen betrekkelijk korte tijd weer op de gemeen-
schap wordt losgelaten. Het is best mogelijk, 
dat er oorzaken zijn aan te wijzeil voor zijn 
ontsporing, maar dat is nog geen reden, on-
schuldige mensen weer het slachtoffer te laten 
worden van zijn praktijken. Laat men ze in ie-
der geval niet loslaten voor men er zeker van is, 
dat ze inderdaad genezen zijn. 

Er zijn echter misdadigers, die altijd ge-

vaarlijk zullen blijven. Dit is nu het geval met 
de vier oorlogsmisdadigers, wier lot de Minister 
zo ter harte gaat. 

De dag ligt voor ons 

De zes bij elkaar behorende radiovoordrach-
ten van onze voorzitter, gebundeld in dit jong-
ste vlugschrift van het H.V. bevatten een schets 
van het humanistische wereldbeeld. De toevoe-
ging humanistisch heeft geen andere pretentie 
dan te doen uitkomen, dat het een uiteraard 
voorlopige en dus steeds voor herziening vat-
bare samenvatting is van wat menselijk weten 
en menselijk inzicht te zeggen heeft op de 

vragen: „Wat is die wereld waarin wij leven 
eigenlijk? Hoe is zij ontstaan en geworden, zo-
als zij zich nu aan ons voordoet en welke 'zijn 
haar toekomstmogelijkheden? Een antwoord in 
enkele grote lijnen, dat de spreker gegoten 
heeft in een vorm, die de lezer het begrijpen 
vergemakkelijkt: eenvoudig van woordkeus en 
stijl, levendig door terzake dienende onder-

brekingen, duidelijke voorbeelden en spreken- 
de toelichtingen. 

Na het inleidende woord, waarin de vragen 
scherp gesteld worden: een blik in de won-
derbouw van het heelal, een beeld van de 

evolutie van leven en vorm, een beschouwing 
over wat de mens typeert, anders gezegd wat 
hem, bij alle verwantschap, onderscheidt van 
de andere levende wezens en gedachten over 

Het is voor de kinderen van die misdadiger 
erger, dat hij in de gevangenis zit, dan wanneer 
hij dood was. Maar dan ligt het voor de hand, 
dat de doodstraf indertijd beter voltrokken had 
kunnen worden. Dan waren de kinderen er 
even goed aan toe als de kinderen van hun 
slachtoffers, die vermoord werden. Zo verder 
redenerend hoeft elke misdadiger slechts te 
zorgen, dat hij voldoende kinderen heeft om vrij-
uit te gaan. Een ding is zeker: Mussert en 
Blokzijl zijn na de oorlog geen probleem meer 
geweest. Lages, KotMla, Fischer en Aus der 
Flirtten wel. Niemand zou bij hun terecht-
stelling een traan gelaten hebben. Zij lijken al-
leen uiterlijk op mensen. De doodstraf zou wel 
mild geweest zijn voor hen, die een kleine hon-
derdduizend mannen, vrouwen en kinderen* 
doodgefolterd hebben. Zelfs het oog-om-oog, 
tand-om-tand zou nog mild geweest zijn. 

Een klein handjevol van hun soort heeft in-
dertijd in Duitsland de kans gekregen, straffe-
loos millioenen onschuldige mensen uit te 
roeien. Over de slachtoffers bewaart men liever 
het stilzwijgen. Het zou goed zijn als Minister 
Beerman de film „Opmars naar de Galg" eens 
ging zien. Het zou zeer leerzaam zijn. 

Het is nu wel gebleken wat de uitspraak 
„doodstraf" betekent. Het komt neer op 10 á 15 
jaar gevangenisstraf. Dat is geen Recht, dat is 
Verraad. 

Al te lankmoedig 

Wat moet er omgaan in een vader of moeder 
als de moordenaar van hun kind na korte tijd 
weer vrijkomt? Heeft men- daar wel eens bij 
stilgestaan? Het is onbegrijpelijk, dat de fat-
soenlijke mensen zo lankmoedig zijn. 

Enkele eeuwen geleden waren de mensen 
nog gewapend om zich te kunnen verdedigen 
tegen misdadigers. Omdat dit geen ideale toe-
stand was, heeft de Overheid de taak van be-
veiliging van zijn burgers overgenomen, het-
geen gepaard ging met een verbod van wapens. 
Dit was prachtig en beter, zolang de Over-
heid deze beveiliging metterdaad garandeerde. 
Het ziet er nu echter naar uit, dat zij daartoe 
niet meer in staat of bereid is. Als men op dit 
hellende vlak verder gaat, is het niet moeilijk 

de voorgeschiedenis en de uit docuMenten af-
leesbare historie van de mensheid. 

Humanistisch is deze brochure nog in een 
heel andere betekenis. Want telkens als Van 
Praag maar even de kans krijgt, wijst hij op de 
taak van de mens in deze wereld. Uiteraard zijn 
het vooral de laatstgenoemde twee onderwer-
pen, die hem de gelegenheid daartoe gaven. 
Blijkbaar vond hij dit niet voldoende. In de zes-
de voordracht „Eten om te leven" wordt direct 
de vraag gesteld: Leven, hoe? „Want het gaat 
om de hoedanigheid... van het menselijk leven." 
Dat de situatie waarin wij nu leven, geenszins 
bevredigend is, dat ze vele afschuwelijke mo-
gelijkheden ten kwade insluit, het wordt hier 
duidelijk uitgesproken. Maar niet alleen dit, ook 
de opgave „de verantwoordelijkheid, die wij in 
feite dragen te leren erkennen èn aanvaarden" 
krijgt de volle nadruk. En een voorzichtig opti-
misme, dat iedere lezer, die nog niet bezweken 
is voor de pessimistische geest van de tijd, welda-
dig aan zal doen krijgt het laatste woord. „De 
dag (tegenstelling van de ochtendschemering) 
is nog ongeboren. We zijn net opgedoken uit 
de zes miljard jaar van het heelal." 

„De dag ligt nog v66r ons". 
Leden en vrienden van ons humanistisch stre-
ven, zorgt dat deze bladzijden door velen gele- 
zen worden! 	 PR.  

te voorspellen, waar het in de toekomst weer 
naar toe gaat. 

De maatschappij bestaat gelukkig nog voor 
het grootste gedeelte uit fatsoenlijke mensen. 
Werkelijke sadisten en moordenaars van pro-
fessie zullen hoogstwaarschijnlijk minder dan 
0.1% van de bevolking uitmaken. Dit zeer klei-
ne percentage komt echter altijd bovendrijven 
en het schijnt, dat de fatsoenlijke mensen er niet 
tegen opgewassen zijn. Men ziet het in alle 
dictatoriale staten waar dit kleine aantal de 
macht in handen krijgt. Men kent ook de gang-
sterbenden in Amerika en de slavenhandelaars in 
Europa en Afrika. Als men ze rustig hun gang 
laat gaan, zien zij kans om honderdduizenden 
onschuldigen te vermoorden, te verminken of op 
andere wijze ongelukkig te maken. Waarom deze 
gevaarlijke misdadigers ontzien? 

Iedere tuinier roeit het onkruid uit, voor het 
de goede planten kan overwoekeren. Dat is de 
enige goede manier om iets goeds te kweken. 
Hetzelfde geldt voor het onkruid onder de 
mensen. Het hele kleine percentage sadisten 
en consorten, dat de fatsoenlijke mensen en 
zelfs de wereldvrede bedreigt, is niet de moeite 
waard om lang bij stil te staan. Onschadelijk 
maken en voor goed, is hier geboden. 

De mensheid worstelt steeds met problemen 
van religie en rassen-discriminatie. Om een 
betere wereld te krijgen heeft men slechts één 
probleem en dat is af te rekenen met derge-
lijke schurken, die onder elk volk, ongeacht 
ras of geloof, te vinden zijn. 

Hier past slechts één slagzin: Fatsoenlijke 
mensen aller landen verenigt u, om aan het 
bestaan van deze bedreigers der mensheid eens 
en vooral een eind te maken! 

Ir. W. F. van Gils 
Vlaardingen. 

Lezingen voor de radio 
24 april, 9.45 uur (VARA): prof. dr. T. T. ten 

Have: „Luisteren". 

1 mei, 9.45 uur (VARA): dr. H. Banger: „Waar 
het op aan komt". 

8 mei, 9.45 uur (VARA): dr. J. van Praag: 
„De beste wereld die mogelijk is". 

15 mei, 9.45 uur (VARA): dr. D. H. Prins: 
„Een briefwisseling". 

22 mei, 9.45 uur (VARA): prof. dr. G. Stui-
veling: „Uit Humanistisch oogpunt". 

U kunt zich op de wekelijks verschijnende teksten 
van de lezingen abonneren door overschrijving 
van f 4,— per jaar op giro no. 58 t.n.v. de Huma-
nistische Luisterkring, Oudegracht 152, Utrecht. 
Voor leden van de luisterkring f 3,— per jaar. 
Losse nummer f 0,25. 
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verschijnt om de veenden dagen 
Hoofdredacteur: P. W. van der Vliet; 
Redactiesecretaris: 
H. P. Danz, Schieweg 87c, Rotterdam 4, 
telefoon 80641 

Administratie, abonnementen en advertenties: 
Oudegracht 152, Utrecht, 
telefoon 10163; postgiro 304960 t.n.v. 
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Kleine advertenties f 0,20 per woord 
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Wacht en fatsoen 
De Weleerwaarde Heer Soetendorp, rabbijn bij 
de Liberaal Joodse Gemeente te Amsterdam, 
heeft een 

'
,Open Brief aan Minister Beerman" 

gericht in Het Parool. Dit naar aanleiding van 
het betoog van de Minister in de Eerste Ka-
mer ten aanzien van het gratiebeleid van de 
vier in Nederland (nog!) in gevangenschap ver-
toevende Duitse oorlogsmisdadigers. De heer 
Soetendorp vraagt het Nederlandse Volk: „Is 
de stem van de Minister van Justitie ook uw 
stem?" Laten wij de heer Soetendorp geruststel-
len. Ik ben nog geen medeburgers tegengeko-
men in mijn omgeving, die het in dezen met 
de Minister eens waren. De Minister heeft met 
zijn slappe houding niet alleen onze Joodse me-
deburgers op het hart getrapt, maar ook vele 
weldenkende mensen uit alle lagen der bevol-
king. 

Er heerst na de oorlog een kwalijke tendens 
ten opzichte van de berechting van misdadigers. 
De straffen, die tegenwoordig worden uitge-
deeld appelleren in het geheel niet meer aan het 
gezonde rechtsgevoel. De taak van de justitie 
is grotendeels overgenomen door allerlei in-
stanties, zoals Reclassering, Maatschappelijk 
Werk, Psychiaters etc. De Rechter heeft dank 
zij inmenging van deze onbevoegden, dikwijls 
weinig meer in te brengen. Deze reclasseer-
ders, psychiaters e.d. staan al bij voorbaat klaar 
om misdadigers door dik en dun te helpen, ter-
wijl zij zich maar heel weinig bekommeren om 
diens slachtoffers. Het is mode geworden een 
misdadiger ontoerekeningsvatbaar te verklaren, 
hetgeen niet wegneemt, dat zo'n individu bin-
nen betrekkelijk korte tijd weer op de gemeen-
schap wordt losgelaten. Het is best mogelijk, 
dat er oorzaken zijn aan te wijzen voor zijn 
ontsporing, maar dat is nog geen reden, on-
schuldige mensen weer het slachtoffer te laten 
worden van zijp praktijken. Laat men ze in ie-
der geval niet loslaten voor men er zeker van is, 
dat ze inderdaad genezen zijn. 

Er zijn echter misdadigers, die altijd ge-
vaarlijk zullen blijven. Dit is nu het geval met 
de vier oorlogsmisdadigers, wier lot de Minister 
zo ter harte gaat. 

11~~11111~1 11.1. 

De dag ligt voor ons 

De zes bij elkaar behorende radiovoordrach-
ten van onze voorzitter, gebundeld in dit jong-
ste vlugschrift van het H.V. bevatten een schets 
van het humanistische wereldbeeld. De toevoe-
ging humanistisch heeft geen andere pretentie 
dan te doen uitkomen, dat het een uiteraard 
voorlopige en dus steeds voor herziening vat-
bare samenvatting is van wat menselijk weten 
en menselijk inzicht te zeggen heeft op de 
vragen: „Wat is die wereld waarin wij leven 
eigenlijk? Hoe is zij ontstaan en geworden, zo-
als zij zich nu aan ons voordoet en welke 'zijn 
haar toekomstmogelijkheden? Een antwoord in 
enkele grote lijnen, dat de spreker gegoten 
heeft in een vorm, die de lezer het begrijpen 
vergemakkelijkt: eenvoudig van woordkeus en 
stijl, levendig door terzake dienende onder-
brekingen, duidelijke voorbeelden en spreken- 
de toelichtingen. 

Na het inleidende woord, waarin de vragen 
scherp gesteld worden: een blik in de won-
derbouw van het heelal, een beeld van de 
evolutie van leven en vorm, een beschouwing 
over wat de mens typeert, anders gezegd wat 
hem, bij alle verwantschap, onderscheidt van 

de andere levende wezens en gedachten over  

AI te lankmoedig 

Wat moet er omgaan in een vader of moeder 
als de moordenaar van hun kind na korte tijd 
weer vrijkomt? Heeft men_ daar wel eens bij 
stilgestaan? Het is onbegrijpelijk, dat de fat-
soenlijke mensen zo lankmoedig zijn. 

Enkele eeuwen geleden waren de mensen 
nog gewapend om zich te kunnen verdedigen 
tegen misdadigers. Omdat,  dit geen ideale toe-
stand was, heeft de Overheid de taak van be-
veiliging van zijn burgers overgenomen, het-
geen gepaard ging met een verbod van wapens. 
Dit was prachtig en beter, zolang de Over-
heid deze beveiliging metterdaad garandeerde. 
Het ziet er nu echter naar uit, dat zij daartoe 
niet meer in staat of bereid is. Als men op dit 
hellende vlak verder gaat, is het niet moeilijk 

de voorgeschiedenis en de uit docuMenten af-
leesbare historie van de mensheid. 

Humanistisch is deze brochure nog in een 
heel andere betekenis. Want telkens als Van 
Praag maar even de kans krijgt, wijst hij op de 
taak van de mens in deze wereld. Uiteraard zijn 
het vooral de laatstgenoemde twee onderwer-
pen, die hem de gelegenheid daartoe gaven. 
Blijkbaar vond hij dit niet voldoende. In de zes-
de voordracht „Eten om te leven" wordt direct 
de vraag gesteld: Leven, hoe? „Want het gaat 
om de hoedanigheid... van het menselijk leven." 
Dat de situatie waarin wij nu leven, geenszins 
bevredigend is, dat ze vele afschuwelijke mo-
gelijkheden ten kwade insluit, het wordt hier 
duidelijk uitgesproken. Maar niet alleen dit, ook 
de opgave „de verantwoordelijkheid, die wij in 
feite dragen te leren erkennen èn aanvaarden" 
krijgt de volle nadruk. En een voorzichtig opti-
misme, dat iedere lezer, die nog niet bezweken 
is voor de pessimistische geest van de tijd, welda-
dig aan zal doen krijgt het laatste woord. „De 
dag (tegenstelling van de ochtendschemering) 
is nog ongeboren. We zijn net opgedoken uit 
de zes miljard jaar van het heelal." 

„De dag ligt nog v66r ons". 
Leden en vrienden van ons humanistisch stre-
ven, zorgt dat deze bladzijden door velen gele- 
zen worden! 	 PR.  

te voorspellen, waar het in de toekomst weer 
naar toe .gaat. 

De maatschappij bestaat gelukkig nog voor 
het grootste gedeelte uil fatsoenlijke mensen. 
Werkelijke sadisten en moordenaars van pro-
fessie zullen hoogstwaarschijnlijk minder dan 
0.1% van de bevolking uitmaken. Dit zeer klei-
ne percentage komt echter altijd bovendrijven 
en het schijnt, dat de fatsoenlijke mensen er niet 
tegen opgewassen zijn. Men ziet het in alle 
dictatoriale staten waar dit kleine aantal de 
macht in handen krijgt. Men kent ook de gang-
sterbenden in Amerika en de slavenhandelaars in 
Europa en Afrika. Als men ze rustig hun gang laaf gaan, zien zij kans om honderdduizenden 
onschuldigen te vermoorden, te verminken of op 
andere wijze ongelukkig te maken. Waarom deze 
gevaarlijke misdadigers ontzien? 

Iedere tuinier roeit het onkruid uit, voor het 
de goede planten kan overwoekeren. Dat is de 
enige goede manier om iets goeds te kweken. 
Hetzelfde geldt voor het onkruid onder de 
mensen. Het hele kleine percentage sadisten 
en consorten, dat de fatsoenlijke mensen en 
zelfs de wereldvrede bedreigt, is niet de moeite 
waard om lang bij stil te staan. Onschadelijk 
maken en voor goed, is hier geboden. 

De mensheid worstelt steeds met problemen 
van religie en rassen-discriminatie. Om een 
betere wereld te krijgen heeft men slechts één 
probleem en dat is af te rekenen met derge-
lijke schurken, die onder elk volk, ongeacht 
ras of geloof, te vinden zijn. 

Hier past slechts één slagzin: Fatsoenlijke 
mensen aller landen verenigt u, om aan het 
bestaan van deze bedreigers der mensheid eens 
en vooral een eind te maken! 

Ir. W. F. van Gils 
Vlaardingen. 

Lezingen voor de radio 
24 april, 9.45 uur (VARA): prof. dr. T. T. ten 

Have: „Luisteren". 

1 mei, 9.45 uur (VARA): dr. H. Bonger: „Waar 
het op aan komt". 

8 mei, 9.45 uur (VARA): dr. J. van Praag: 
„De beste wereld die mogelijk is". 

15 mei, 9.45 uur (VARA): dr. D. H. Prins: 
„Een briefwisseling". 

22 mei, 9.45 uur (VARA): prof. dr. G. Stui-
veling: „Uit Humanistisch oogpunt". 

U kunt zich op de wekelijks verschijnende teksten 
van de lezingen abonneren door overschrijving 
van f 4,— per jaar op giro no. 58 t.n.v. de Huma-
nistische Luisterkring, Oudegracht 152, Utrecht. 
Voor leden van de luisterkring f 3,— per jaar. 
Losse nummer f 0,25. 
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Het is voor de kinderen van die misdadiger 
erger, dat hij in de gevangenis zit, dan wanneer - 
hij dood was. Maar dan ligt het voor de hand, 
dat de doodstraf indertijd beter voltrokken had 
kunnen worden. Dan waren de kinderen er 
even goed aan toe als de kinderen van hun 
slachtoffers, die vermoord werden. Zo verder 
redenerend hoeft elke misdadiger slechts te 
zorgen, dat hij voldoende kinderen heeft om vrij-
uit te gaan. Een ding is zeker: Mussert en 
Blokzijl zijn na de oorlog geen probleem meer 
geweest. Lages, Kothlla, Fischer en Aus der 
Fiinten wel. Niemand zou bij hun terecht-
stelling een traan gelaten hebben. Zij lijken al-
leen uiterlijk op mensen. De doodstraf zou wel 
mild geweest zijn voor hen, die een kleine hon-
derdduizend mannen, vrouwen en kinderen'  
doodgefolterd hebben. Zelfs het oog-om-oog, 
tand-om-tand zou nog mild geweest zijn. 

Een klein handjevol van hun soort heeft in-
dertijd in Duitsland de kans gekregen, straffe-
loos millioenen onschuldige mensen uit te 
roeien. Over de slachtoffers bewaart men liever 
het stilzwijgen. Het zou goed zijn als Minister 
Beerman de film „Opmars naar de Galg" eens 
ging zien. Het zou zeer leerzaam zijn. 

Het is nu wel gebleken wat de uitspraak 
„doodstraf" betekent. Het komt neer op 10 á 15 
jaar gevangenisstraf. Dat is geen Recht, dat is 
Verraad. 

 

7 No. 8 - 23 april 1960 



REKENSCHAP 
DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT voor wetenschap en cultuur, 

wil een blad zijn voor de verdieping van de 
humanistische overtuiging 

Redactie: Prof. Dr. H. Freudenthal, F. P. Huygens, Dr. B. W. Schaper, 

Prof. Dr. G. Stuiveling, Prof. Dr. Libbe van der Wal, 

Prof. Mr. A. D. Belinfante en Prof. Dr. T. T. Ten Have 

Abonnementsprijs: f 7.50 per jaar (voor donateurs en contribuanten van 
Socrates en voor studenten f 6.— per jaar). 

Het abonnement kan ieder kwartaal ingaan. 

HUMANISTISCHE STICHTING 

SOCRATES 

Oudegracht 152, Utrecht 

Giro 5822 93 

HUMANISTISCHE LUISTERKRING 

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

zoals de kerken die hebben. 

Ruim 24.000 
personen gaven zich reeds op als lid van de humanistische luisterkring om 

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

Aanmeldingen door middel van: storting of overschrijving van 	op 

girorekening 58 t.n.v. Hum. Luisterkring ,,Het Woord van de Week,' of per 
briefkaart of aanmeldingsformulier met f 1,— extra porto. 

Dame, 55 jaar, repr. verschijning, belangstelling 
Vergeletto-Ticino — 900 m. Bij Locarno. Kamers naar verschillende zijden, zoekt levenspartner. 

met gebruik van keuken 1 juni-27 juli. J. Wei- 	Brieven onder no. april 2 aan het bureau van 
land, 1-1ndelstr. 32, Arnhem. Tel. 08300-26569. 	dit blad. 

Bezoekt op Hemelvaartsdag 1960 Landdag Wageningen in „Junushoff". 

Openingsrede door Dr. C. van Rijsinge, kleurenfilm, declamatie, naar keuze excursies land-
bouwhogeschool, wandelen of gespreksgroepen (voor kinderen toneelstukje). 

Deelnemerskosten (inclusief 2 consumpties) f 1,50 per persoon. 

Spoedige aanmelding bij gemeenschaps- of gewestbesturen voorkomt teleurstelling. 

14°. 8  - 23 april 198° 

Gevr.: Gemeub. flat of iets dergelijks, liefst aan 
zee, met min. 2 sl. kamers, van 3-12 juni, door 
Hum. gezin met 3 kinderen, waarvan vader 
plaatselijk magistraat (J.P.) en moeder arts. Zou 
gedurende die tijd gaarne Ned. Hum. gezin ont-
moeten met soortgelijke interessen. Br. in het 
Engels aan T. G. Robson, Robson Street, Stoke-
on-Trent, England. 

Flinke jongeman, 38 jr., arb. st. zoekt een 
serieuze levenspartner, evt. kinderen geen be-
zwaar. Brieven onder no. april 1 aan het bureau 
van dit blad. 

Weduwe, 61, wonende in 't Gooi, zoekt vriend-
schap met eenv. heer t/m 66 jaar. Brieven 
onder no. april 3 aan het bureau van dit blad.  

75-jar. dame van g. gezondheid m. twee zelfst. 
inwoonsters, een heel huis bewonend, zoekt 
tegen 1 mei of eerder, nette betr. hulp i/d 
huish. boven 40 j., Intern. Goede mondel. 
referenties. 
Adres: Mevr. Van der Willigen, Oranjelaan 40, 
Rotterdam. 

Gevraagd een beschaafde jonge vrouw, leeftijd 
ca. 30 jaar in gezin met 4 kinderen van 1 tot 7 
jaar, waarvan de moeder langdurig bedlegerig 
is. Brieven onder opgave van referenties aan 
Mr. P. J. Boersma, Van Houtenlaan 102, Gro-
ningen. 
Nadere inlichtingen kunnen telefonisch door 
hem worden gegeven tijdens kantoortijd tel. 
05900-34341. 

VR E DESACTI E 
Radicaal Pacifistisch Maandblad 

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

Administratie-adres: Postbus 246, Rotterdam 

Postgiro 445129 • Abonnementsprijs f 5,— per jaar 

Niet alleen de kerkelijken hebben 

hun wezenverzorging. 

De Weezenkas 
Vereniging tot opvoeding en verzor-

ging op humanistische grondslag 

neemt op zich de verzorging van de 

wezen der buitenkerkelijken 

Sluit U daarom aan bij deze vereniging 

Inlichtingen omtrent lidmaatschap 

bij de Secretaris: J. de Leeuw, 

Herengracht 62, Amsterdam-C. 

CREMATIE 
is 

waardig en piëteitvol 

Inlichtingen worden U gaarne verstrekt 

door de 

VERENIGING VOOR FACULTATIEVE CREMATIE 
Riouwstraat 186 — 's-Gravenhage 

Tel. 55.47.97/070 

LIDMAATSCHAP: f 2.— PER JAAR 

Adresveranderingen 
U kunt de administratie veel werk besparen, 
door bij verhuizing tijdig uw adreswijziging op 
te geven aan het Centraal Bureau Humanistisch 
Verbond, Oudegracht 152, Utrecht. 
Leden-abonnees in Amsterdam kunnen hun 
adresverandering opgeven aan de Ledenadmini-
stratie Amsterdam, Rooseveltlaan 128 III, Am-
sterdam-Z. 
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