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Kerk en humanisme 

Het mag wel een van de sekundaire ken-
merken genoemd worden van het mo-

derne, autonome humanisme, zoals het, na de 
tweede wereldoorlog vorm heeft gekregen in 
en werfkracht door het H.V., dat er geen of 
bijna geen behoefte bestaat om het kristelijke 
geloof en de kerken te bestrijden. Er is geen 
enkele publikatie, uitgaande van het H.V., 
waaruit een agressieve ressentimentsmentaliteit 
blijkt. Alleen waar onvriendelijke, onjuiste, leu-
genachtige of lasterlijke bestrijdingsmetoden van 
de zijde der kerken werden gebruikt moest het 
H.V. van repliek dienen. 

Deze soort van konfrontatie werd nooit ge-
schuwd maar ook nooit gezocht. Hier ligt juist 
een der belangrijkste verschilpunten met de in 
dit opzicht typisch 19e eeuwse „Dageraad". Het 
moet helaas gezegd worden, dat de unfaire be-
strijdingsmetoden verre de waardige hebben 
overtroffen in aantal. Verheugend is het daarom 
om een geschrift onder ogen te krijgen van een 
overtuigd gelovig kristen, die het humanisme 
au serieux neemt; ernstig tracht het te begrijpen 
en het zo onpartijdig mogelijk konfronteert met 
het kristelijke geloof. Ik doel op het boekje 
Kerk en Humanisme, geschreven door prof. dr. 
H. Kraemer.1) Het boekje is een uitwerking, 
omwerking en deels vernieuwing van een essay 
dat onder dezelfde titel in 1945 verscheen. 

Kraemer is een even edele als kundige tegen-
stander. Objektief, rustig, zakelijk en indruk- 
wekkend ademt dit geschrift een geest van ver- 
draagzaamheid en respekt voor de menselijke 
waardigheid van de tegenstander, die de lezer 
de verzuchting doet slaken: waren zo alle tegen-
standers. Over de bestrijdingsmetoden van ver-
schillende zijde schrijft Kraemer het volgende: 

„De vulgaire kritiek, waarop wij ... duidden, 
kan en zal waarschijnlijk de humanist ergeren, 
doch in elk geval zal de kristen, die zich, met 
de humanisten mede verantwoordelijk en tot 
medearbeid geroepen voelt voor de hele samen- 
leving en kultuur van Nederland, bedroeven en 
tot beschaming strekken. Tot beschaming, om- 

dat hij, ondanks zijn droefheid over de vulgari-
teit en onzakelijkheid der kritiek, toch zijn ver-
bondenheid met deze mede-kristenen, met wie hij 
zo diepgaand in mening verschilt, niet wil ver-
loochenen. De droefheid en de schaamte be-
treffen echter meer dan de vulgariteit en 
onzakelijkheid, die het epiteton „kristelijk" 
degraderen en de uitwisseling en het botsen 
der geestesstromingen blokkeren. Dat „meer" 
slaat op de argumentatie, waaruit helaas blijkt 
dat in vele „kristelijke" kringen, in het gigantisch 
geweld van de strijd der geesten, men in zielige 
bevangenheid tobt, of op zijn minst op ver-
keerde wijze tobt, over vragen als sport op 
zondag e.d." 

De schrijver uit het vermoeden dat er in de 
toekomst „een gigantische ontmoeting 

van kerk en humanisme op til is, waarvan nog 
weinig humanisten en kristenen een idee heb-

ben." 
In de vijfde van de stellingen, die de kern-

punten van het- betoog samenvatten pleit Krae-
mer voor een „geregelde, georganiseerde kon-
taktopname tussen belijdende kristenen en lei-
dende humanisten" ... in de geest van een 
„loffelijke wedijver om elkaar in verdiensten 
te evenaren of te overtreffen". 

„Mens en Wereld" is niet de plaats om dit 
boekje van Kraemer te bespreken op een niveau 
en in een lengte die de aard eist, dat zal wtlliCht 
in Rekenschap geschieden. In ieder geval zal, 
van de zijde van het H.V. ernstig geantwoord 
worden op de vragen die Kraemer stelt. 
Dit artikel dient alleen om de leden van 
het H.V. en de andere lezers van M. en W. 
te wijzen op deze publikatie, die, zonder aarze-
len gezegd, de allerbeste is die in de tien jaar 
van het bestaan van het H.V. van kerkelijke 
zijde geschreven is over het Humanistisch Ver- 

bond. 	 B. 

1) Verschenen in de reeks  Kerk en Wereld, 
bij het boekencentrum in Den Haag. 

Toen een „biologische" vriend van 
nij lange tijd door een mikroskoop, 

getuurd had naar een minimaal stukje 
konijnehersens, schoof hij plotseling het 
instrument ter zijde, zijn eigen bril op 
het voorhoofd en zei: „God, god, wat 
zijn die beesten dom". Als hij. een slor-
dige vijfenzeventigduizend jaar geleden 
de hersens van een Gorgosaurus had 
kunnen onderzoeken, had hij nog veel 
krachtiger termen moeten bezigen. U ziet 
hier het skelet van een Gorgosaurus; de 
witjas kijkt het gegeven paard nauwlet-
tend in de bek. Er was blijkbaar voor 
allerlei plaats in dit wezen, maar alleen 
een noodruimte voor hersens. Dit dier 
was te dom om zijn eigen belang te kun-
nen dienen; het heeft niets kunnen vin-
den om, als de omstandigheden zich wat 
wijzigden, zich aans‘te passen. Het beest 
had geen domheidsmacht maar dom-
heidsivakte. Het soort werd, als onbe-
leerbaar, 3/4it de cirkulatie genomen en 
met dit beest talrijke andere domoren, 
even groot als dom. Met alle mogelijke 
vliegende, kruipende en zwemmende we-
zens zijn proeven genomen, maar het 
ging eenvoudig niet. Enkele soorten red-
den het, konden een plan maken, een in-
strument hanteren, iets mededelen, zich 
beschermen, iets bedenken. Zij zijn een 
heel eind gevorderd om die omstandig-
heden, waardoor de domme broers en 
zusters te gronde gingen, wat om te bui-
gen, een tikje te beheersen, maar het wil 
nog niet erg onderling, onder elkaar. Wat 
voor deze Gorgosaurus, regen, koude en 
voedselschaarste was, is voor de mens 
— en nu ben ik op dat wezen terecht ge-
komen — de andere mens. Tenminste zo 
kan hij zijn als de Gorgosaurus — maar 
nu lang niet dom — nog in hem spookt. 
Hij kan ook anders. Geen reden tot opti-
misme, ook niet tot pessimisme, even-
min een reden tot trots of verachting. 
Wel een reden om zich eindeloos te ver-
wonderen over het mysterie van het be-
staan waarin wij allen zijn opgenomen. 
Kijkt u nog eens naar het wezen dat dit 
andere wezen bekijkt en denk eens over 
uzelf en uw situatie. Een heerlijk en af-
schuwelijk, groots en benauwd avontuur, 
dit bestaan. 
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E en dorpje 80 km ten zuiden 
van New Delhi is een nieu-

we bedevaartplaats geworden, 
sinds een tijd geleden zich daar 
een jonge Rajpoet-vrouw, in na-
volging van haar voorouders, te-
gelijk met haar overleden man 
heeft laten-verbranden. Dit oude 
gebruik is bij de wet verboden. 
Een menigte van 15.000 personen 
belette de politie tussenbeide te 
komen, toen Soni Bai, moeder van 
vier kinderen, rustig op de brand-
stapel zat, terwijl zij het hoofd 
van haar overleden man in haar 
schoot hield. Zij was in haar 
mooiste met juwelen getooide kle-
ren gekleed. De politie heeft der-
tien van haar familieleden gear-
resteerd, die haar bij de voorbe-
reiding geholpen hebben. 

Uit dergelijke berichten blijkt 
wel, dat de moderne progressieve 
geest, die het bewind van Nehroe 
kenmerkt, nog weinig is doorge-
drongen in bepaalde streken, waar 
allerlei oude geloofstradities zich 
hardnekkig handhaven. 

De aarde bevindt zich nu tus-
sen twee ijstijden in, zo 

luidt de mening van Ewing (direk-
teur van het Columbia University's 
Lamont Geological Observatory) 
en Donn (hoogleraar aan het 
Brooklyn College). Een nieuwe 
aanwas der gletsjers mogen wij 
binnen enkele honderden jaren,  
verwachten. Over enige eeuwen 
zullen temperatuurdalingen het be-
gin van nieuwe ijstijd inluiden. 
Tegen die tijd zal wonderlijk ge-
noeg de Noordelijke llszee, die nu 
reeds wat warmer is geworden, 
geheel ijsvrij zijn! 

I n het augustusnummer - van 
„Kosmos" is van de hand van 

Heberer een artikel getiteld: 100 
Jahre Neandertaler Forschung, 
verschenen. Zeer terecht merkte 
hij op, dat na de vondst van de 
neanderdalmens de menselijke 
prehistorie op een feitelijke en 
wetenschappelijke basis was ko-
men te liggen. Bekend mag wor-
den verondersteld, dat deze mens, 
die tussen 100.000 en 60.000 jaar 
voor onze jaartelling in ons we-
relddeel heeft geleefd, heel primi-
tief en aapachtig aandoet (dikke 
schedelbeenderen, overwelvende 
wenkbrauwbogen en sterk naar 
achter wijkende voorhoofdsbeen-
deren). Latere mensentypen, die 
waarschijnlijk uit de neanderdaler 
waren ontstaan, vertoonden even-
wel meer menselijke trekken. 
Geen wonder, zo zal men wel 
hebben gedacht, want de evolutie 
heeft de neanderdaler immers in 
de loop der eeuwen „bijgeschaafd" 
tot een recent type. Maar het 
wonderlijke is, dat sommige oude-
re menselijke brokstukken heel 
wat anders verraden! Wij denken 
bv. aan de fossielen van Swans-
combe en Van Steinheim (onge-
veer 250.000 jaar oud!), die merk-
waardig genoeg niet eens zo primi- 

tief (laat staan primitiever) zijn 
als die van de neanderdaler. Wij 
hebben hier zelfs te maken met 
tamelijk recente, sapiensachtige 
typen! Zou de Homo sapiens 
(d.i. de tegenwoordige mens) dan 
reeds zo oud zijn? Zijn ze na een 
goede 100.000 jaar dan primitief 
resp. neanderdalachtig geworden 
om later weer sapiensachtig te 
worden? Of zou. de neanderdal-
mens een zijtak zijn in de stam-
geschiedkundige ontwikkeling van 
de mens? 

Het probleem is nog lang niet 
opgelost. 

on Weaver, predikant van 
de onafhankelijke kerk van 

Kentucky, heeft voor een menigte 
van ongeveer 1000 mensen te Ge-
neva (bij het Amerikaanse Hen-
derson) verklaard, dat het Ameri-
kaanse opperste gerechtshof niet 
op de beste wijze de belangen van 
het land heeft gediend, toen het 
zich uitsprak tegen de rassen-
scheiding, aldus „Het Vrije Volk". 

,,God heeft dat niet zo gewild," 
zo zei hij. (Hoe weet hij dat?) Ter-
wijl hij bad om ,,goddelijke bij-
stand bij het plaatselijke rassen-
vraagstuk," hoorde men hier en 
daar „amen" zeggen. Leidende 
voorstanders van de rassenschei-
ding riepen de hu eens biddende 
en dan weer juichende menigte op, 
om zich te blijven verzetten tegen 
de opheffing van de rassenschei-
ding op de Weaverton School in 
Geneva. 

E R is van de zijde van de 
ouderen tegenwoordig (en 

was het vroeger eigenlijk anders?) 
veel kritiek op de jongeren. Er is 
ook, volgens prof. Lindeboom in 
„Vrije Geluiden", veel „sentimen-
tele belangstelling". 

Deze hoogleraar merkt hier-
over op: 

„En men hoort en leest tegen-
woordig nog al eens over jeugd 
in nood, jeugd in krisis, opper-
vlakkige jeugd, jeugd tegenover 
een onbekende, duistere wereld. 
Maar laat ons met deze uitingen 
van belangstelling voorzichtig zijn. 
Die uitdrukkingen dreigen zo 
licht gemeenplaatsen te worden. 
Is hierin niet veel van wat oude-
ren in de jeugd menen te zien, 
zonder dat het er is, een projek-
tie van eigen gevoelens en teo-
rieën? Hier dreigt een ongezonde 
belangstelling, die gerust senti-
menteel kan worden genoemd. 
Jeugd heeft geloof in de toekomst 
verloren, heet het — waren de 
ouderen van nu, was de jeugd ooit,  
zo bezig met de toekomst? Jeugd 
ziet geen weg voor zich — is het 
wel zo, waar tegenwoordig de 
jongeren overvloed van goed be-
taalde banen aangeboden, opge-
drongen krijgen, en gingen de 
ouderen van nu niet vaak veel 
meer gebukt onder de zorg of ze 
wel ooit behoorlijk aan de slag 
zouden komen? Jeugd weet geen  

raad in deze wereld, las• ik on-
langs — ligt het eigenlijk wel ooit 
in de aard van de jeugd echt ra-
deloos te- zijn? 'k Geloof er niets 
van, dat de jeugd het zó moeilijk 
heeft in deze tijd. Men zal hier-
tegen opmerken: dat is juist de 
grote moeilijkheid, dat ze zich 
van. dié moeilijkheid niet of zo 
weinig bewust zijn, dat ze die ver.-
bergen onder onverschilligheid en 
eigengereidheid. Maar is zij zich 
wel ooit van die moeilijkheid be-
wust geweest?" 

Tot zover prof. Lindeboom. 
„Jeugd weet geen raad in deze 

wereld" citeert de schrijver. We-
ten de ouderen het dan wèl? zo 
vragen wij ons af. 

nderstaand kritisch stukje, 
waarmee wij van harte in-

stemmen, knipten wij uit het libe-
rale weekblad „Vrijheid en De-
mocratie": 

„Met veel belangstelling heb-
ben wij kennisgenomen van een 
verslag in de „N.R.C." over de 
vorige week gehouden achtste 
noordelijke u.l.o.-konferentie te 
Grollo. Deze „achtste" konferen-
tie was evenwel ook weer „eerste" 
konferentie t.w. de eerste konfe-
rentie waaraan alleen leerkrach-
ten van openbare u.l.o.-scholen 
deelnamen. De kollega's van het 
kristelijk u.l.o. met wie op zeven 
konferenties steeds prettig werd 
samengewerkt, wensten hun eigen 
konferenties te organiseren. Wel-
nu, daar kunnen wij inkomen. 
Waarom echter de samenwerking 
met anderen, die steeds zeer vlot 
verliep moest worden verbroken, 
is ons een raadsel. Het één sluit 
het andere niet uit. Dat men in 
eigen kring ook eens van gedach-
ten wil wisselen, nogmaals, daar-
voor kunnen wij begrip hebben. 
Dat men echter een gegroeide sa-
menwerking met andersdenken-
den zo plotseling verbreekt, is 
minder begrijpelijk. Met een der-
gelijke houding kan het onderwijs 
allerminst gediend zijn. Overigens 
een typisch staaltje van de na-
oorlogse ontwikkeling in Neder- 

land. In de koncentratiekampen 
werd er eerlijk en oprecht zo an-
ders over gedacht. Maar ja, dat is 
ook al weer zo lang geleden!" 

Voor de natuurbescherming 
was 1956 een moeilijk jaar, 

dit blijkt uit het jaarverslag van de 
kontaktkommissie voor Natuur- en 
Landschapsbescherming. 

Het ruilverkavelingswerk nam 
een enorme omvang aan. Er werd 
o.a. verkaveling aangevraagd voor 
het ruim 40.000 ha•  grote water-
schap van de Berkel. Het karakter 
van het Achterhoekse landschap 
wordt hierdoor bedreigd. 

Mooi natuurgebied zal verloren 
gaan, als de afsluitdijk in het 
Haringvliet wordt gemaakt vol-
gens het geprojekteerde tracé. De 
vogelplaat de Scheelhoek bij Stel-
lendam zal dan verdwijnen en het 
natuurmonument van het Kwak-
jeswater op Voorne zal zonder 
twijfel ook schade lijden. 

Grote ongerustheid ontstond 
over het plan, achter het vogel-
reservaat De Beer een oliehaven 
te graven. Veel gevaarlijker is ech-
ter het nu nog vage plan voor een 
overslaghaven voor olie en ertsen 
op de Maasvlakte, dus aan de 
zuidzijde van De Beer. 

Ook de kwestie van verdere in-
poldering van de Biesbosch is weer 
aktueel geworden en het gevaar 
dat een waardevol rekreatiegebied 
hierdoor verdwijnt, is niet denk-
beeldig. 

Lichtpunten waren echter, dat 
aan de uitbreiding van militaire 
oefenterreinen een einde kwam. 

L o Soei-tsjing, de Chinese mi-
nister van openbare veilig-

heid heeft toegegeven, dat de Chi-
nese kommunisten enige mensen 
„per vergissing" terechtgesteld 
hebben. Hij zei „Een klein aan-
tal kontra-revolutionairen werd 
terechtgesteld, waar doodvonnis-
sen misschien niet noodzakelijk 
waren geweest." 

„Vergissen is menselijk," luidt 
een gezegde, maar vergissen in 
China vinden wij toch bepaald 
on-menselijk. 

KERSTMIS 
Voor deze dagen dient een huis van ouders 
waar het mahonie glanst en het gordijn zwaar hangt 
en als een arm om onze schouders 
de oude genegenheid ons vangt. 

Waar men ons niet vraagt hoe wij leven 
'het hele jaar door, noch voor welke wind 
en onder welke lucht wij werden uitgedreven, 
of wat ons langs de wegen bindt. 

Men hoeft niet al te veel van ons te houden, 
het oud verband is wel genoeg, 
dat sprakeloos als steeds zich vouwde 
om wie, voor kort misschien, het vroeg. 

Een enkele slechts is dit gegeven. 
Meestal blijkt door afwezigheid 
alleen wat wrevel nagebleven — 
Er wordt geen kerstvuur meer bereid. 

CLARA EGGINK 

Uit: „De rand van de horizon" (uitg.: N.V. de Arbeiderspers, 
A'dam 1954) 
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om wie, voor kort misschien, het vroeg. 
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Er wordt geen kerstvuur meer bereid. 

CLARA EGGINK 

Uit: „De rand van de horizon" (uitg.: N.V. de Arbeiderspers, 
A'dam 1954) 

22 december 1956 

E en dorpje 80 km ten zuiden 
van New Delhi is een nieu-

we bedevaartplaats geworden, 
sinds een tijd geleden zich daar 
een jonge Rajpoet-vrouw, in na-
volging van haar voorouders, te-
gelijk met haar overleden man 
heeft laten-verbranden. Dit oude 
gebruik is bij de wet verboden. 
Een menigte van 15.000 personen 
belette de politie tussenbeide te 
komen, toen Soni Bai, moeder van 
vier kinderen, rustig op de brand-
stapel zat, terwijl zij het hoofd 
van haar overleden man in haar 
schoot hield. Zij was in haar 
mooiste met juwelen getooide kle-
ren gekleed. De politie heeft der-
tien van haar familieleden gear-
resteerd, die haar bij de voorbe-
reiding geholpen hebben. 

Uit dergelijke berichten blijkt 
wel, dat de moderne progressieve 
geest, die het bewind van Nehroe 
kenmerkt, nog weinig is doorge-
drongen in bepaalde streken, waar 
allerlei oude geloofstradities zich 
hardnekkig handhaven. 

DD e aarde bevindt zich nu tus-
sen  twee ijstijden in, zo 

luidt de mening van Ewing (direk-
teur van het Columbia University's 
Lamont Geological 'Observatory) 
en Donn (hoogleraar aan het 
Brooklyn College). Een nieuwe 
aanwas der gletsjers mogen wij 
binnen enkele honderden jaren,  
verwachten. Over enige eeuwen 
zullen temperatuurdalingen het be-
gin van nieuwe ijstijd inluiden. 
Tegen die tijd zal wonderlijk ge-
noeg de Noordelijke IJszee, die nu 
reeds  wat warmer is geworden, 
geheel ijsvrij zijn! 

I n het augustusnummer • van 
„Kosmos" is van de hand van 

Heberer een artikel getiteld: 100 
Jahre Neandertaler Forschung, 
verschenen. Zeer terecht merkte 
hij op, dat na de vondst van de 
neanderdalmens de menselijke 
prehistorie op een feitelijke en 
wetenschappelijke basis was ko-
men te liggen. Bekend mag wor-
den verondersteld, dat deze mens, 
die tussen 100.000 en 60.000 jaar 
voor onze jaartelling in ons we-
relddeel heeft geleefd, heel primi-
tief en aapachtig aandoet (dikke 
schedelbeenderen, overwelvende 
wenkbrauwbogen en sterk naar 
achter wijkende voorhoofdsbeen-
deren). Latere mensentypen, die 
waarschijnlijk uit de neanderdaler 
waren ontstaan, vertoonden even-
wel meer menselijke trekken. 
Geen wonder, zo zal men wel 
hebben gedacht, want de evolutie 
heeft de neanderdaler immers in 
de loop der eeuwen „bijgeschaafd" 
tot een recent type. Maar het 
wonderlijke is, dat sommige oude-
re menselijke brokstukken heel 
wat anders verraden! Wij denken 
bv. aan de fossielen van Swans-
combe en Van Steinheim (onge-
veer 250.000 jaar oud!), die merk-
waardig genoeg niet eens zo primi- 
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tief (laat staan primitiever) zijn 
als die van de neanderdaler. Wij 
hebben hier zelfs te maken met 
tamelijk recente, sapiensachtige 
typen! Zou de Homo sapiens 
(d.i. de tegenwoordige mens) dan 
reeds zo oud zijn? Zijn ze na een 
goede 100.000 jaar dan primitief 
resp. neanderdalachtig  geworden 
om later weer sapiensachtig te 
worden? Of zou. de neanderdal-
mens een zijtak zijn in de stam-
geschiedkundige ontwikkeling van 
de mens? 

Het probleem is nog lang niet 
opgelost. 

Don Weaver, predikant van 
de onafhankelijke kerk van 

Kentucky, heeft voor een menigte 
van ongeveer 1000 mensen te Ge-
neva (bij het Amerikaanse Hen-
derson) verklaard, dat het Ameri-
kaanse opperste gerechtshof niet 
op de beste wijze de belangen van 
het land heeft gediend, toen het 
zich uitsprak tegen de rassen-
scheiding, aldus „Het Vrije Volk". 

,,God heeft dat niet zo gewild," 
zo zei hij. (Hoe weet hij dat?) Ter-
wijl hij bad om „goddelijke bij-
stand bij het plaatselijke rassen-
vraagstuk," hoorde men hier en 
daar „amen" zeggen. Leidende 
voorstanders van de rassenschei-
ding riepen de nu eens biddende 
en dan weer juichende menigte op, 
om zich te blijven verzetten tegen 
de opheffing van de rassenschei-
ding op de Weaverton School in 
Geneva. 

E R is van de zijde van de 
ouderen tegenwoordig (en 

was het vroeger eigenlijk anders?) 
veel kritiek op de jongeren. Er is 
ook, volgens prof. Lindeboom in 
„Vrije Geluiden", veel „sentimen-
tele belangstelling". 

Deze hoogleraar merkt hier-
over op: 

„En men hoort en leest tegen-
woordig nog al eens over jeugd 
in nood, jeugd in krisis, opper-
vlakkige jeugd, jeugd tegenover 
een onbekende, duistere wereld. 
Maar laat ons met deze uitingen 
van belangstelling voorzichtig zijn. 
Die uitdrukkingen dreigen zo 
licht gemeenplaatsen te worden. 
Is hierin niet veel van wat oude-
ren in de jeugd menen te zien, 
zonder dat het er is, een projek-
tie van eigen gevoelens en teo-
rieën? Hier dreigt een ongezonde 
belangstelling, die gerust senti-
menteel kan worden genoemd. 
Jeugd heeft geloof in de toekomst 
verloren, heet het — waren de 
ouderen van nu, was de jeugd ooit 
zo bezig met de toekomst? Jeugd 
ziet geen weg voor zich — is het 
wel zo, waar tegenwoordig de 
jongeren overvloed van goed be-
taalde banen aangeboden, opge-
drongen krijgen, en gingen de 
ouderen van nu niet vaak veel 
meer gebukt onder de zorg of ze 
wel ooit behoorlijk aan de slag 
zouden komen? Jeugd weet geen  

raad in deze wereld, las• ik on-
langs — ligt het eigenlijk wel ooit 
in de aard van de jeugd echt ra-
deloos te- zijn? 'k Geloof er niets 
van, dat de jeugd het z6 moeilijk 
heeft in deze tijd. Men zal hier-
tegen opmerken: dat is juist de 
grote moeilijkheid, dat ze zich 
van. dié moeilijkheid niet of zo 
weinig bewust zijn, dat ze die ver-
bergen onder onverschilligheid en 
eigengereidheid. Maar is zij zich 
wel ooit van die moeilijkheid be-
wust geweest?" 

Tot zover prof. Lindeboom. 
„Jeugd weet geen raad in deze 

wereld" citeert de schrijver. We-
ten de ouderen het dan wèl? zo 
vragen wij ons af. 

nderstaand kritisch stukje, 
waarmee wij van harte in-

stemmen, knipten wij uit het libe-
rale weekblad „Vrijheid en De-
mocratie": 

„Met veel belangstelling heb-
ben wij kennisgenomen van een 
verslag in de „N.R.C." over de 
vorige week gehouden achtste 
noordelijke u.l.o.-konferentie te 
Grollo. Deze „achtste" konferen-
tie was evenwel ook weer „eerste" 
konferentie t.w. de eerste kolde-
rende waaraan alleen leerkrach-
ten van openbare u.l.o.-scholen 
deelnamen. De kollega's van het 
kristelijk u.l.o. niet wie op zeven 
konferenties steeds prettig werd 
samengewerkt, wensten hun eigen 
konferenties te organiseren. Wel-
nu, daar kunnen wij inkomen. 
Waarom echter de samenwerking 
met anderen, die steeds zeer vlot 
verliep moest worden verbroken, 
is ons een raadsel. Het één sluit 
het andere niet uit. Dat men in 
eigen kring ook eens van gedach-
ten wil wisselen, nogmaals, daar-
voor kunnen wij begrip hebben. 
Dat men echter een gegroeide sa-
menwerking met andersdenken-
den zo plotseling verbreekt, is 
minder begrijpelijk. Met een der-
gelijke houding kan het onderwijs 
allerminst gediend zijn. Overigens 
een typisch staaltje van de na-
oorlogse ontwikkeling in Neder- 

land. In de koncentratiekampen 
werd er eerlijk en oprecht zo an-
ders over gedacht. Maar ja, dat is 
ook al weer zo lang geleden!" 

Voor de natuurbescherming 
was 1956 een moeilijk jaar, 

dit blijkt uit het jaarverslag van de 
kontaktkommissie voor Natuur- en 
Landschapsbescherming. 

Het ruilverkavelingswerk nam 
een enorme omvang aan. Er werd 
o.a. verkaveling aangevraagd voor 
het ruim 40.000 ha grote water-
schap van de Berkel. Het karakter 
van het Achterhoekse landschap 
wordt hierdoor bedreigd. 

Mooi natuurgebied zal verloren 
gaan, als de afsluitdijk in het 
Haringvliet wordt gemaakt vol-
gens het geprojekteerde tracé. De 
vogelplaat de Scheelhoek bij Stel-
lendam zal dan verdwijnen en het 
natuurmonument van het Kwak-
jeswater op Voorne zal zonder 
twijfel ook schade lijden. 

Grote ongerustheid ontstond 
over het plan, achter het vogel-
reservaat De Beer een oliehaven 
te graven. Veel gevaarlijker is ech-
ter het nu nog vage plan voor een 
overslaghaven voor olie en ertsen 
op de Maasvlakte, dus aan de 
zuidzijde van De. Beer. 

Ook de kwestie van verdere in-
poldering van de Biesbosch is weer 
aktueel geworden 'en het gevaar 
dat een waardevol rekreatiegebied 
hierdoor verdwijnt, is niet denk-
beeldig. 

Lichtpunten waren echter, dat 
aan de uitbreiding van militaire 
oefenterreinen een einde kwam. 

L o Soei-tsjing, de Chinese mi-
nister van openbare veilig-

heid heeft toegegeven, dat de Chi-
nese kommunisten enige mensen 
„per vergissing" terechtgesteld 
hebben. Hij zei „Een klein aan-
tal kontra-revolutionairen werd 
terechtgesteld, waar doodvonnis-
sen misschien niet noodzakelijk 
waren geweest." 

„Vergissen is menselijk," luidt 
een gezegde, maar vergissen in 
China vinden wij toch bepaald 
on-menselijk. 



,,Niet zo lang geleden," schrijft ons een 
militair; hoorde ik een pseudo-psycho-

loog de militaire dienst analyseren. Het was, 
volgens hem, een onproduktieve arbeidstera-
pie, die dwingend was opgelegd aan alle man-
nelijke staatsburgers van een bepaalde leeftijd." 

„Hij maakte daarbij een vergelijking tussen 
het leger en een ploeg geestelijk gestoorden, 
die hij eens een tuin had zien omwerken. Zij 
werkten daarbij in drie ploegen: een ploeg, 
die aan de ene' kant van het terrein ijzeren 
kruiwagentjes volgooide, een ploeg die deze 
kruiwagentjes leeggooide aan de andere kant 
van het terrein en een derde ploeg, die daar de 
kruiwagentjes weer vulde. De tweede ploeg gooi-
de dan het gat, dat de eerste ploeg maakte, weer 
vol. Dit was volgens hem een prachtig voor-
beeld van de onproduktieve arbeidsterapie. Een 
geneeswijze was het zeker; dat toonden de re-
sultaten aan. 

„Zo is ook het leger, zei hij. Er is maar 
één verschil, en dat is, dat men in dienst werkt 
met niet-geestelijk gestoorden." 

„Het is voor mij, als dienstplichtig soldaat, 
niet 'vreemd een dergelijke karikatuur te zien 
schetsen. Een karikatuur is het ongetwijfeld; 
het kan geen beeld zijn van de militaire dienst, 
juist omdat het alle details omzeilt en alle 
grote lijnen sarkastisch verwrongen weergeeft. 
Het is slechts een beeld, waaraan de lauw-geme-
lijke stemming, waarin vele militairen leven, 
kan worden opgehangen. 

„In alle legerplaatsen hangt deze gemelijke 
sfeer. Een logisch gevolg van het opeenhopen 
van honderden jonge mannen, voor wie het niet 
mogelijk is iets anders te doen dan de werk-
houding aannemen, gedurende vele uren. Een 
logisch gevolg van de geestdodende exercitie, 
de uniformiteit, van het eindeloos wachten. 

„Een man, die niets doet, heeft in zijn vrije 
uren geen fut meer. De dag is een sleur, de 
avond is een sleur, alles is een eindeloze sleur. 
Alleen de geestelijk sterken en zij, die door 
een gelukkig toeval zinvolle arbeid hebben ge-
kregen, waarin zij kunnen opgaan gedurende 
de diensturen, studeren 's avonds. Dat zijn er 
slechts weinigen. De anderen hangen op hun 
kribben, maken flauwe grappen; verdrinken 
hun leed met bier. Zij zullen later, enkele we-
ken na hun afzwaaien misschien al, wanneer 
zij weer zijn opgenomen in een andere sleur, 
die lichamelijk vermoeiender is, met genoegen 
terug zien op hun diensttijd. Dan pas zien zij 
het als een vakantie, waarin zij zo lekker niets 
mochten doen. 

„En dit is dan de sfeer, waaruit de dienst-
plichtigen komen, die een vierdaagse bijeen- 
komst meemaken in „De Ark" te Nunspeet, het 
Vormingscentrum van het Humanistisch Thuis-
front. Vier dagen lang diskussiëren zij fel over 
door henzelf aangesneden vraagstukken. Vier 
dagen lang voelen zij zich weer mens. Er is 
geen sergeant van de week, die de namen no-
teert van hen, die om zes uur nog niet uit 
hun bed zijn. Het ontbijt is tussen acht en ne-
gen uur. Men eet niet uit blikjes, snijdt geen 
brood op houten tafels, die eens schoon waren. 
Men eet met mes en vork, van borden. En men 
praat. Men praat met gelijken, met mensen, 
al hebben ze strepen, sterren of balken. 

35  En dan blijkt, dat zij kunnen praten, dat 
er onderwerpen zijn waarover zij willen 

praten. Op vragen als: Is de doodstraf ver-
antwoord?, Is- geslachtelijk verkeer tussen man 
en vrouw voor het huwelijk verantwoord?, Ver-
vlakt de jeugd?, Wat \is de waarde van de 
psycho-analytische test, en ook: Wat is huma-
nisme?, trachten zij een antwoord te vinden. 

„De vraag over het humanisme is niet over- 

bodig, want het is verkeerd te denken, dat 
alleen zij, die het humanisme kennen, lid zijn 
van het Humanistisch Verbond of er mee sym-
patiseren, naar „De Ark" komen. Per 25 man 
komen er gemiddeld vier protestanten en een 
of twee rooms-katolieken. De anderen hebben 
vaak ternauwernood van het humanisme ge-
hoord. 

„Op deze vragen komen dan antwoorden. 
Niet in de eerste plaats van de heer H. J. J. 
Lips, het hoofd van de geestelijke verzorging 
van het Humanistisch Thuisfront, en direkteur 
van het Vormingscentrum. Hij tracht de mili-
tairen zelf aan het praten te krijgen. Langs de 
weg van zèlf denken en het onderling diskus-
siëren moet in het Humanistisch Vormingscen-
trum de meningsvorming ontstaan. Op deze wij-
ze waren er nu al 44 bijeenkomsten. De eerste 
was in november 1952. De militairen zeggen 
graag hun mening over al deze problemen. Ze 
zijn het fel oneens of roerend eens met elkaar; 
na de debat-uren lopen zij nog luidruchtig door 
filosoferend in de prachtige • omgeving rond. 

„Er zijn enkele vaste punten in het program-
ma: een bezoek aan het rijksmuseum Kriiller-
Miiller in het natuurreservaat „De Hoge Velu-
we", is er een van. De heer Van der Brink 
houdt dan de avond er voor een praatje over 
wat daar te zien is. Ook de heer Koning is 
een regelmatige gast; hij zingt negro-spirituals 
en vertelt er over. De heer Zuiderhoek komt 
soms over de architektuur, de heer Polak over 
Israël vertellen. Natuurlijk komen al deze he-
ren niet op dezelfde bijeenkomst. Dan zou er 
immers geen avond vrij zijn voor het luisteren 
naar een grammofoonplaten-programma van 
klassieke muziek, en voor de film. 

„Ik heb de bijeenkomst van 22 tot 25 okto-
ber meegemaakt. Een van de meest opvallende 
gebeurtenissen vond ik, dat een vrij groot aan-
tal jongens na de filmvertoning nog vroeg 
om klassieke muziek. We hebben stil geluisterd. 
Er werd Mozart gespeeld. 

„Uiteraard is het publiek, dat deze bijeen-
komsten bijwoont geselekteerd. De deelnemers 
hebben zich immers zelf aangemeld. Toch was 
het publiek zeer gevarieerd. Er waren jongens 
die voor hun inlijving onderwijzer of student 
waren; er waren er ook, die in de fabriek werk- 
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'..  Diskussie tijdens een vormings- en bezin-
ningsbijeenkonist in ,,De Ark". Geheel links: 
de heer H. Lips. 

ten. Deze keer was er geen enkele officier e, 
geen' enkele beroeps-militair. Toch komen di 
ook. Eenmaal is zelfs een bijeenkomst gehoudei 
voor alleen maar beroepsmilitairen; administra 
teurs uit Kampen. En allen, die er komen, heb 
ben een ruime belangstelling voor de proble 
men, die de mensheid beheersen. 
„Een oude sergeant-majoor zei eens tegen mij 

„Soldaten zitten niet op stoelen, soldaten zit 
ten op banken." En hij meende het, want hi 
liet alle stoelen van de soldatenkamers verwij 
deren. Zolang deze mentaliteit nog bestaat, zo 
lang iemand in een rang en met een zekere ver 
antwoordelijkheid voor de aan hem toevertrouw 
de jonge Nederlanders nog zo iets durft zeg 
gen in volle ernst, zijn de bijeenkomsten var 
het Humanistisch Thuisfront geen luxe. 
„Het Thuisfront doet er goed aan deze bijeen 

komsten te_ organiseren. Het doet er goed aar 
de militair er aan te helpen herinneren, dat hij 
een mens is, die een eigen leven leidt, zeil 
denkt, zelf beslist." 

D i, is dus de reaktie van een militair di 
één van de bijeenkomsten in „De Ark' 

meemaakte. We laten deze uiteenzetting graag 
voor verantwoordelijkheid van de schrijver, 
sommige dingen zouden wij graag anders heb-
ben geïnterpreteerd, maar daar gaat het nu niet 
om. Hoofdzaak is dat uit deze reaktie gekonklu-
deerd mag worden dat onze bijeenkomsten door 
de militairen die er aan deelnemen gevoed wor-
den als een mogelijkheid tot geestelijke verfris-
sing en verrijking. Daar ligt dan ook de bete-
kenis van ons werk. In deze tijd van bedreigde 
vrijheid en demokratie is het voor alles nodig 
de jonge mensen die nu, als dat ooit nodig 
mocht worden, de vrijheid metterdaad zullen 
moeten verdedigen en die straks als gerijpte 
volwassenen deze vrije wereld mee moeten dra-
gen, te doordringen van de behoefte om als 
zelfstandige, vrije, zelf denkende mensen te 
handelen. 

Daarom stelt het Humanistisch Thuisfront 
t.a.v. de Nederlandse regering de eis dat het 
zijn werk van geestelijke verzorging onder de 
militairen kan uitbreiden op basis van gelijk-
berechtigdheid met de andere geestelijke stro-
mingen. Daarom stelt het Humanistisch Thuis-
front ook aan geestverwanten de klemmende 
vraag: „Wilt u ons helpen dit werk te hand-
haven en uit te breiden?" Het verblijf van 
een militair in „De Ark" gedurende vier dagen 
kost ons f 17,50. Als ut ons dit bedrag of een 
deel daarvan toezendt maakt u ons werk mo-
gelijk. Wij danken u bij voorbaat. Het gironum-
mer van het Thuisfront is: 523634 te Amster-
dam. 

Namens het hoofdbestuur Humanistisch 
Thuisfront, 

H. LIPS 
Hoofd geestelijke verzorging 
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3Niet zo lang geleden," schrijft ons een 
militair; hoorde ik een pseudo-psycho-

loog de militaire dienst analyseren. Het was, 
volgens hem, een onproduktieve arbeidstera-
pie, die dwingend was opgelegd aan alle man-
nelijke staatsburgers van een bepaalde leeftijd." 

„Hij maakte daarbij een vergelijking tussen 
het leger en een ploeg geestelijk gestoorden, 
die hij eens een tuin had zien omwerken. Zij 
werkten daarbij in drie ploegen: een ploeg, 
die aan de eng kant van het terrein ijzeren 
kruiwagentjes volgooide, een ploeg die deze 
kruiwagentjes leeggooide aan de andere kant 
van het terrein en een derde ploeg, die daar de 
kruiwagentjes weer vulde. De tweede ploeg gooi-
de dan het gat, dat de eerste ploeg maakte, weer 
vol. Dit was volgens hem een prachtig voor-
beeld van de onproduktieve arbeidsterapie. Een 
geneeswijze• was het zeker; dat toonden de re-
sultaten aan. 

„Zo is ook het leger, zei hij. Er is maar 
één verschil, en dat is, dat men in dienst werkt 
met niet-geestelijk gestoorden." 	• 

„Het is voor mij, als dienstplichtig soldaat, 
niet 'vreemd een dergelijke karikatuur te zien 
schetsen. Een karikatuur is het ongetwijfeld; 
het kan geen beeld zijn van de militaire dienst, 
juist omdat het alle details omzeilt en alle 
grote lijnen sarkastisch verwrongen weergeeft. 
Het is slechts een beeld, waaraan de lauw-geme-
lijke stemming, waarin vele militairen leven, 
kan worden opgehangen. 

„In alle legerplaatsen hangt deze gemelijke 
sfeer. Een logisch gevolg van het opeenhopen 
van honderden  jonge mannen, voor wie het niet 
mogelijk is iets anders te doen dan de werk-
houding aannemen, gedurende vele uren. Een 
logisch gevolg van de geestdodende exercitie, 
de uniformiteit, van het eindeloos wachten. 

„Een man, die niets doet, heeft in zijn vrije 
uren geen fut meer. De dag is een sleur, de 
avond is een sleur, alles is een eindeloze sleur. 
Alleen de geestelijk sterken en zij, die door 
een gelukkig toeval zinvolle arbeid hebben ge-
kregen, waarin zij kunnen opgaan gedurende 
de diensturen, studeren 's avonds. Dat zijn er 
slechts weinigen. De anderen hangen op hun 
kribben, maken flauwe grappen; verdrinken 
hun leed met bier. Zij zullen later, enkele we-
ken na hun afzwaaien misschien al, wanneer 
zij weer zijn opgenomen • in een andere sleur, 
die lichamelijk vermoeiender is, met genoegen 
terug zien op hun diensttijd. Dan pas zien zij 
het als een vakantie, waarin zij zo lekker niets 
mochten doen. 

„En dit is dan de sfeer, waaruit de dienst-
plichtigen komen, die een vierdaagse bijeen-
komst meemaken in „De Ark" te Nunspeet, het 
Vormingscentrum van het Humanistisch Thuis-
front. Vier dagen lang diskussiëren zij fel over 
door henzelf aangesneden vraagstukken. Vier 
dagen lang voelen zij zich weer mens. Er is 
geen sergeant van, de week, die de namen no-
teert van hen, die om zes uur nog niet uit 
hun bed zijn. Het ontbijt is tussen acht en ne- 
gen uur. Men eet niet uit blikjes, snijdt geen 
brood op houten tafels, die eens schoon waren. 
Men eet met mes en vork, van borden. En men 
praat. Men praat met gelijken, met mensen, 
al hebben ze strepen, sterren of balken. 

',E n dan blijkt, dat zij kunnen praten, dat 
er onderwerpen zijn waarover zij willen 

praten. Op vragen als: Is de doodstraf ver-
antwoord?, Is geslachtelijk verkeer tussen man 
en vrouw voor het huwelijk verantwoord?, Ver-
vlakt de jeugd?, Wat is de waarde van de 
psycho-analytische test, en ook: Wat is huma-
nisme?, trachten zij een antwoord te vinden. 

„De vraag over het humanisme is niet over- 

bodig, want het is verkeerd te denken, dei 
alleen zij, die het humanisme kennen, lid zijn 
van het Humanistisch Verbond of er mee sym-
patiseren, naar „De Ark" komen. Per 25 man 
komen er gemiddeld vier protestanten en een 
of twee rooms-katolieken. De anderen hebben 
vaak ternauwernood van het humanisme ge-
hoord. 

„Op deze vragen komen dan antwoorden. 
Niet in de eerste plaats van de heer H. J. J. 
Lips, het hoofd van de geestelijke verzorging 
van het Humanistisch Thuisfront, en direkteur 
van het Vormingscentrum. Hij tracht de mili-
tairen zelf aan het praten te krijgen. Langs de 
weg van zèlf denken en het onderling diskus-
siëren moet in het Humanistisch Vormingscen-
trum de meningsvorming ontstaan. Op deze wij-
ze waren er nu al 44 bijeenkomsten. De eerste 
was in november 1952. De militairen zeggen 
graag hun mening over al deze problemen. Ze 
zijn het fel oneens of roerend eens met elkaar; 
na de debat-uren lopen zij nog luidruchtig door 
filosoferend in de prachtige • omgeving rond. 

„Er zijn enkele vaste punten in het program-
ma: een bezoek aan het rijksmuseum Kriiller-
Wier in het natuurreservaat „De Hoge Velu-
we", is er een van. De heer Van der Brink 
houdt dan de avond er voor een praatje over 
wat daar te zien is. Ook de heer Koning is 
een regelmatige gast; hij zingt negro-spirituals 
en vertelt er over. De heer Zuiderhoek komt 
soms over de architektuur, de heer Polak over 
Israël vertellen. Natuurlijk komen al deze he-
ren niet op dezelfde bijeenkomst. Dan zou er 
immers geen avond vrij zijn voor het luisteren 
naar een grammofoonplaten-programma van 
klassieke muziek, en voor de film. 

„Ik heb de bijeenkomst van 22 tot 25 okto-
ber meegemaakt. Een van de meest opvallende 
gebeurtenissen vond ik, dat een vrij groot aan-
tal jongens na de filmvertoning nog vroeg 
om klassieke muziek. We hebben stil geluisterd. 
Er werd Mozart gespeeld. 

„Uiteraard is het publiek, dat deze bijeen-
komsten bijwoont geselekteerd. De deelnemers 
hebben zich immers zelf aangemeld. Toch was 
het publiek zeer gevarieerd. Er waren jongens 
die voor hun inlijving onderwijzer of student 
waren; er waren er ook, die in de fabriek werk- 

r

."  Diskussie tijdens een vormings- en bezin-
ningsbijeenkomst in ,,De Ark". Geheel links: 
de heer H. Lips. 

ten. Deze keer was er geen enkele officier en 
geen' enkele beroeps-militair. Toch komen die 
ook. Eenmaal is zelfs een bijeenkomst gehouden 
voor alleen maar beroepsmilitairen; administra-
teurs uit Kampen. En allen, die er komen, heb-
ben een ruime belangstelling voor de proble-
men, die de mensheid beheersen. 
„Een oude sergeant-majoor zei eens tegen mij: 

„Soldaten zitten niet op stoelen, soldaten zit-
ten op banken." En hij meende het, want hij 
liet alle stoelen van de soldatenkamers verwij-
deren. Zolang deze mentaliteit nog bestaat, zo-
lang iemand in een rang en met een zekere ver-
antwoordelijkheid voor de aan hem toevertrouw-
de jonge Nederlanders nog zo iets durft zeg-
gen in volle ernst, zijn de bijeenkomsten van 
het Humanistisch Thuisfront geen luxe. 
„Het Thuisfront doet er goed aan deze bijeen-

komsten te._ organiseren. Het doet er goed aan 
de militair er aan te helpen herinneren, dat hij 
een mens is, die een eigen leven leidt, zelf 
denkt, zelf beslist." 

D ir is dus de reaktie van een militair die 
één van de bijeenkomsten in „De Ark" 

meemaakte. We laten deze uiteenzetting graag 
voor verantwoordelijkheid van de schrijver, 
sommige dingen zouden wij graag anders heb- 
ben geïnterpreteerd, maar daar gaat het nu niet 
om. Hoofdzaak is dat uit deze reaktie gekonklu-
deerd mag worden dat onze bijeenkomsten door 
de militairen die er aan deelnemen gevoed wor- 
den als een mogelijkheid tot geestelijke verfris-
sing en verrijking. Daar ligt dan ook de bete- 
kenis van ons werk. In deze tijd van bedreigde 
vrijheid en demokratie is het voor alles nodig 
de jonge mensen die nu, als dat ooit nodig 
mocht worden, de vrijheid metterdaad zullen 
moeten verdedigen en die straks als gerijpte 
volwassenen deze vrije wereld mee moeten dra-
gen, te doordringen van de behoefte om als 
zelfstandige, vrije, zelf denkende mensen»  te 
handelen. 

Daarom stelt het Humanistisch Thuisfront 
t.a.v. de Nederlandse regering de eis dat het 
zijn werk van geestelijke verzorging onder de 
militairen kan uitbreiden op basis van gelijk-
berechtigdheid met de andere geestelijke stro-
mingen. Daarom stelt het Humanistisch Thuis-
front ook aan geestverwanten de klemmende 
vraag: „Wilt u ons helpen dit werk te hand-
haven en uit te breiden?" Het verblijf van 
een militair in „De Ark" gedurende vier dagen 
kost ons f 17,50. Als zi ons dit bedrag of een 
deel daarvan toezendt maakt u ons werk mo-
gelijk. Wij danken u bij voorbaat. Het gironum-
mer van het Thuisfront is: 523634 te Amster-
dam. 

Namens het hoofdbestuur Humanistisch 
Thuisfront, 

H. LIPS 
Hoofd geestelijke verzorging 
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Juist, Wilhelm Busch, de dichter en tekenaar 
van „Max und Moritz" en de „Fromme 

Helene" („De vrome Helena")! Het is wel 
wat brutaal de aandacht te vragen voor een 
man, die kinderboekjes tekende en de bemoeie-
nissen van ons, volwassenen, niet al te serieus 
nam! 

Ik zou hierop kunnen antwoorden, dat het 
niet de schuld van Busch is, dat de wereld hem 
alleen kent als de vader van Max en Moritz 
en niet ook als de geniale schilder, tekenaar 
en filosofische schrijver. Het is ook niet mijn 
bedoeling, hierop de aandacht te vestigen. Reeds 
in zijn bekendste „Bildergeschichten" doet 
Busch zich als fel antiklerikaal kennen. Pate-
tisch en stichtelijk waren zijn strijdmiddelen niet 
en ik zie het nog niet zo direkt gebeuren, dat 
men mij voor zondagochtendbijeenkomsten uit-
nodigt om verzen van Busch (door Bertus Aaf-
jes voortreffelijk vertaald) voor te dragen en 
lantaarnplaatjes van zijn kostelijke karikaturen 
te vertonen. 

Busch, die uit een godsdienstig boeren-milieu 
afkomstig was en later in een klein dorpje 
bij een predikantneef woonde, was tot zijn 
dood een felle tegenstander van iedere georga-
niseerde godsdienst. Hij was in 1832 gebo-
ren en zijn tijd was beheerst door de schijn-
baar onoplosbare tegenstelling van geloof en 
wetenschap. Busch was een hartstochtelijke be-
wonderaar van de vrijdenker Darwin en de 
ateïst Schopenhauer. Zijn lievelingsbroer, dr. 
Otto BusCh, schreef in de, jaren zestig een 
boek over Schopenhauer: „Beitrag zu einer 

, Dogmatik der Religionslosen". („Bijdrage tot 
een dogmatiek van de ongodsdienstigen"). En 
terwijl Busch andere maatschappelijke proble-
men voorzichtig uit de weg ging, heeft hij de 
kerken en de „Pfaffen" (priesters) telkens en 
telkens aangevallen en zijn snijdend sarkasme 
op hen botgevierd. 

Nu denke men niet, dat Busch wijsgerig 
materialist was Of socialistische neigingen had,  

integendeel: hij vereerde Bismarck en was ook 
verder in alles een uitgesproken exponent van 
de burgerlijke klasse. Wanneer wij kennis ne-
men van de polemische literatuur dier dagen, 
beseffen wij pas goed, hoezeer de tegenstellingen 
tussen kerkelijk geloof en humanistisch „onge-
loof" verzwakt er genivelleerd zijn. Een pam-
flet zoals b.v. „Pater Filucius", dat Busch ge-
durende die ,Kulturkampf" (1872) tegen de 
jezuïten schreef en tekende, was van een weer-
galoze scherpte en hatelijkheid. Het boekje zou 
te onzent bezwaarlijk een uitgever vinden en 
ieder humanist en vrijdenker zou er zich van 
distanciëren. Maar voorzover mij bekend heeft 
Busch met al zijn aanvallen op kerken en pries-
ters in zijn gedichten, prozageschriften en Bil-
dergeschichten — beeldverhalen dus zoals 
,Knopp als Junggeselle (vrijgezel), Fronune 
'Helene enz. — nooit narigheden met die over-
heid ondervonden. Dit gebeurde alleen naar 
aanleiding van z'n „Heilige Antonius von Pa-
dua" (1870), die eigenlijk de minst hatelijke 
aantijging van het katolicisme is en waarit1 
zeer zeker het uitgesproken komische het sar-
kastische overheerst en verzacht. 

Laat ik eerst iets uit de inhoud vertellen, 
— de tekeningen kan ik er helaas niet aan toe-
voegen. In een woord vooraf klaagt de ver-
teller over de goddeloze tijden: 

„Ach ja ja! — so seufz' ich immer —; 
Denn die Zeit wird schlimm und schlimmer." 

Hij kan alleen maar zuchten, dat de tijd 
steeds erger wordt. De „ICIerisei" (geestelijk-
heid) moet ook al belasting betalen, 

„Wehe! Selbst i,n guten Oester — 
Reiche tadelt man die Kleister — 
Und so weiter und so weiter — 
Doch das Ende is nicht heiter! 

Zelfs in Oostenrijk maakt men het de kloos-
ters al lastig, maar het einde is niet opwekkend: 
op een groot fornuis bakken de verdoemden  

en een voor zijn funktie uitermate berekende 
duivel blaast in het vuur! 

Hoe prettig is het, in zulke tijden het zich 
heiliger voorgeslacht te herinneren. Daar 

hebben wij de Heilige Antonius: „Auch unser 
Toni zeigte fr0h Zum Heiligen mancherlei 
Genie," — vroeg reeds vertoonde hij zijn veel-
vuldige talenten: voor werken heeft hij een 
natuurlijke afkeer, te eten vind je links en 
rechts meer dan genoeg. En wanneer de kleine 
aspirant-heilige een kippenhok geplunderd heeft, 
zalft de ontroerde kronist: 

„Hier seizen wir, 
Dass selbst das unverniiniege Tier 
Mit sonst gedankenlosen werken 
Den Frommen Mrdern muss und stiirken." 

Hier zien wij, dat zelfs stomme beesten met 
hun gedachteloze werken de vrome helpen •moe-
ten. „Gesegnet sind die Frommen! Ihnen — Muss 
jedes Ding zum Besten dienen!" 

Na een wat dilettanterige stap op het pad 
der liefde en zonde gaat onze „Toni" in het 
klooster, wordt schilder en verwerft zich de 
dankbare genegenheid van de moeder Gods 
door een prachtig portret. Dit komt hem zeer 
ten goede, als hij met een aantrekkelijke zus-
ter en het kloosterzilver er van door wil gaan; 
ook bij een geweldig onweer neemt zij hem in 
bescherming. Zoetjes aan begint hij nu wonde-
ren te doen. Wanneer in de klooster-kelder 
brand uitbreekt, bidt hij: 

„Ave Maria, mundi spes! 
Erhalte uns armen Mlinchen — 
Du weisst es ja, wir brauchen es — 
Den Wein in unsern nnnchen." 

Maria, hoop der wereld, bewaar ons arme 
monniken — je weet immers, dat wij hem 
nodig hebben — de wijn in onze tonnetjes! 
Het vuur dooft meteen uit en een onbeschrij-
felijke kollectie dronken monniken jubelt: 

„Der Saft, der aus der Traube quoll, 
Kann heut ja wohl nicht schaden!,  
Juchhe! wir sind ja wieder voll, 
Ja wieder voller Gnaden." 

(Waarbij men weten moet, dat „voll sein" 
in het Duits zo veel betekent als „dronken 
zijn") 

Er volgen nog sterkere verhalen, waar Boc-
caccio, Rabelais of Voltaire zeer zeker veel -
plezier in gehad zouden hebben. Ook verschrik- 

(Zie verder pag. 9) 

IN VERDACHT GEZELSCHAP: 

Vilein" Busch 

afsche'd van Van Si 
O p medisch advies heeft de redaktie-

sekretaris van M. en W. zijn funktie 
moeten opgeven. Het nummer dat u voor u 
heeft is het laatste dat door hem verzorgd 
is. Het is de redaktie van M. en W. een be-
hoefte om op deze plaats openlijk Van 
Straten dank te zeggen voor alles wat hij 
voor het blad in drie jaar gedaan heeft en 
uiting te geven aan de spijt dat hij zijn 
funktie heeft moeten opgeven, om gezond-
heidsredenen. 

Het is niet teveel gezegd wanneer wij 
beweren dat Van Straten geleefd heeft voor 
M. en W. Op elk uur van de dag — als het 
moest van de nacht — zwoegde hij voor het 
'blad. Onnoemelijk veel brieven gingen uit, 
onnoemelijk veel telefoongesprekken van-
uit Utrecht bouwden aan de inhoud en het 
uiterlijk van Mens en Wereld, onnoemelijk 
veel gesprekken en konferenties werden ge- 

houden op zijn initiatief. Hij paarde een 
overweldigend entoesiasme, gedegen vakken-
nis aan intense toewijding en grote akkura-
tesse, en het nieuwe uiterlijk van het blad, 
de staf van medewerkers, de illustraties en 
een aantal nieuwe rubrieken, het is in hoofd-
zaak zijn werk. 

Er bestaat een diepzinnig gezegde, stam-
mend uit de klassieke oudheid: „De goden 
schenken de stervelingen niets dan na in-
tense inspanning". Die inspanning heeft hij 
zich getroost, intens en voortdurend. Het 
moet voor Van Straten een voldoening zijn 
ce bemerken dat het blad een belangrijke 
plaats heeft  gekregen in het leven van het 
H.V., dat het, ook buiten de kringen van 
het Verbond, gelezen wordt en, tenslotte, 
dat het financiële resultaat niet ongunstig 
genoemd mag worden. 

Dit afscheidswoord is gelukkig niet defi- 

nitief. Van Straten zal, als lid van de redak-
tie-raad, zijn journalistieke gaven aan M. en 
W. blijven schenken. De vele plannen, die 
in zijn hóofd zitten, zullen wellicht tot wer-
kelijkheid kunnen komen, mits het aantal 
abonnementen drastisch zal toenemen, en 
dat is het werk van de lezers van M. en W. 

Alleen insiders weten hoeveel werk, niet 
aflatende zorg en vasthoudendheid vereist 
wordt om te zorgen dat de lezers elke veer-
tien dagen het blad in de bus krijgen. Van 
Straten heeft dat werk verzet, die zorg ge-
had en die vasthoudendheid bezeten. Onze 
dank is groot. 

Als zijn opvolger is benoemd de heer H. 
Danz uit Rotterdam. Wij wensen hem veel 
geluk en veel voldoening bij zijn werk en 
wij hopen en vertrouwen dat M. en W. bij 
hem in even goede en zorgzame handen zal 
zijn als bij de scheidende sekretaris. 
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nis aan intense toewijding en grote akkura-
tesse, en het nieuwe uiterlijk van het blad, 
de staf van medewerkers, de illustraties en 
een aantal nieuwe rubrieken, het is in hoofd-
zaak zijn werk. 

Er bestaat een diepzinnig gezegde, stam-
mend uit de klassieke oudheid: „De goden 
schenken de stervelingen niets dan na in-
tense inspanning". Die inspanning heeft hij 
zich getroost, intens en voortdurend. Het 
moet voor Van Straten een voldoening zijn 
ce bemerken dat het blad een belangrijke 
plaats heeft  gekregen in het leven van het 
H.V., dat het, ook buiten de kringen van 
het Verbond, gelezen wordt en, tenslotte, 
dat het financiële resultaat niet ongunstig 
genoemd mag worden. 

Dit afscheidswoord is gelukkig niet defi- 

nitief. Van Straten zal, als lid van de redak-
tie-raad, zijn journalistieke gaven aan M. en 
W. blijven schenken. De vele plannen, die 
in zijn hóofd zitten, zullen wellicht tot wer-
kelijkheid kunnen komen, mits het aantal 
abonnementen drastisch zal toenemen, en 
dat is het werk van de lezers van M. en W. 

Alleen insiders weten hoeveel werk, niet 
aflatende zorg en vasthoudendheid vereist 
wordt om te zorgen dat de lezers elke veer-
tien dagen het blad in de bus krijgen. Van 
Straten heeft dat werk verzet, die zorg ge-
had en die vasthoudendheid bezeten. Onze 
dank is groot. 

Als zijn opvolger is benoemd de heer H. 
Danz uit Rotterdam. Wij wensen hem veel 
geluk en veel voldoening bij zijn werk en 
wij hopen en vertrouwen dat M. en W. bij 
hem in even goede en zorgzame handen zal 
zijn als bij de scheidende sekretaris. 

DE REDAKTIE 
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Als ons geheugen ons niet bedriegt, is 
het sekretaris Coenders geweest, die 

in ditzelfde blad enkele jaren geleden 
gepleit heeft voor aktieve deelname van 
alle leden der gemeenschappen aan het 
werk. Omdat de ervaring leert, dat men 
niet kan doorgaan met roofbouw te ple-
gen op de vrije tijd van enkelen, deed hij 
de suggestie aan de hand, dat ieder lid van 
het Verbond tenminste gedurende twee 
jaar een taak op zich zou nemen, hetzij 
als bestuurder of wel zich zou belasten 
met een der vele werkzaamheden, die de 
groeiende omvang van onze aktiviteit met 
zich brengt. 

Nu in de verschillende besturen met het 
oog op de nader komende jaarvergaderin-
gen het bezetten van openkomende plaat-
sen weer de aandacht vraagt en de erVa-
ring leert, dat dit karwei in de meeste ge-
vallen niet eenvoudig is op te knappen, is 
er alle aanleiding het „plan-Coenders" 
nog eens onder de aandacht te brengen. 
Maar al te veel leden weten zich aan elke 
medewerking te onttrekken met argumen-
ten, die geen hout snijden. Gebrek aan tijd 
b.v. is een geliefkoosde verontschuldiging, 
die het altijd wel doet. Een veel gehoorde 
opmerking is ook, dat de zittende be-
stuursleden het zo voortreffelijk doen, zo 
onmisbaar zijn en er zelf zo veel plezier 
in hebben, dat het niet aangaat hen te 
vervangen. 

Ongetwijfeld zit er in dit alles een 
grond van waarheid. Er zijn mensen, die 
slaaf van hun agenda zijn geworden. Zij 
nemen een plaats in het leven in, die hun 
eenvoudig geen enkele speling meer toe-
staat. Het verschijnsel neemt zulke afme-
tingen aan, dat er langzamerhand een hele 
literatuur over bestaat, waarin het ver-
schijnsel van alle kanten benaderd wordt. 
Overigens zijn het dikwijls juist deze men-
sen, die geleerd hebben met hun tijd te 
woekeren en in staat zijn er altijd nog wat 
bij te doen. 

Maar we denken niet in de eerste plaats 
aan hen. In een artikel in „Elsevier" van 
11 augustus wijst dr. W. F. Wassink, de 
bekende kankerspecialist erop, dat de 
strijd tegen deze ziekte in Amerika vooral 
gesteund wordt door een enorme groep 
van vrijwilligers. In het land van de dollar 
bestaat een sterke neiging zich voor hu- 
manitaire doeleinden in te zetten, ver- 
klaarbaar misschien als tegenwicht, maar 
ook door het feit, dat het dagelijkse werk 
te weinig van geest en gemoed vraagt. Bo-
vendien krijgt men met de verder gaande 
mechanisering meer vrije tijd, voor de 
vrouw wordt de gezinstaak eenvoudiger, 
de gezinnen zijn kleiner geworden en vele 
vrouwen hebben op hun 45e jaar hun 
handen wat meer vrij. 

Zonder nu toch altijd mank gaande ver-
gelijkingen te trekken lijkt ons toch de 
konklusie gewettigd, dat ook in ons land 
de strijd voor het dagelijks brood wat 
minder tijd vraagt. Het vraagstuk van de 
vrije-tijdsbesteding is dan ook in hoge 
mate aktueel, ook voor de ouderen, die 
geen plaats meer in het arbeidsproces be-
hoeven in te nemen. 

Voor de werkers van ons Verbond be-
staat dat vraagstuk niet. Zij weten best, 
waaraan zij een groter of kleiner deel van 
hun vrije tijd kunnen gebruiken en zij 
doen dat zonder het gevoel te hebben 
zware offers te brengen. Maar dat wil 
helemaal niet zeggen, dat een deel van 
hen het niet graag eens aan een ander zou 
willen overgeven of zou zien, dat een stuk 
werk, dat tot nu moest blijven liggen, 
werd aangepakt. Met de groei van het Ver-
bond breidt ook het werk zich uit, en het 
is het chronische gebrek aan mankracht, 
dat deze uitbreiding remt. Daarom is het 
nodig, dat ook zij, die tot nu toe vonden, 
dat het zo wel goed ging, in het nieuwe  
jaar de wacht aflossen, om na enige tijd 
tot de ontdekking te komen, dat zij door 
dit werk hun eigen leven verrijkt hebben. 

Th. P. 

Het Erasmushuis 

U hebt al eerder gehoord over de Stichting 
Erasmushuis? 

Deze Stichting is met medewerking van het 
hoofdbestuur door de gemeenschap Utrecht op-
gericht. De Stichting heeft een groot huis aan de 
Oudegracht 152 te Utrecht aangekocht, waarin 
een aantal zalen zal worden ingericht en waar 
de landelijke biblioteek en het Centraal Bureau 
van het Verbond gevestigd zullen worden. U 
zult begrijpen, dat voor de koopsom, de ver-
bouwingskosten en de inrichtingskosten een zeer 
grote som geld nodig is. 

Het Stichtingsbestuur is er in geslaagd, dank 
zij de medewerking van velen, vrijwel het gehele 
benodigde bedrag bijeen te brengen. Er ont-
breekt nog circa f 15.000,—. 

Het Stichtingsbestuur doet een beroep op u te 
zorgen dat ook dit ontbrekende bedrag er komt, 
door een gift te doen of deel te nemen aan de 
4 pct. obligatielening, die de Stichting heeft uit-
geschreven in coupures van f 100,—. Het is ook 
mogelijk een of meer onder-obligaties te ver-
krijgen van f 10,—. 

Werkt mee aan het tot stand komen van dit 
eerste gemeenschapshuis, dat ook een grote 
landelijke betekenis zal krijgen. 

Uw toezegging kunt u richten aan het sekre-
tariaat der Stichting Erasmushuis, Oudegracht 
152, Utrecht. Het postgironummer is 319316 
ten name van de Stichting. 

In „Mens en Wereld' .  van ij augustus 
stond bij een artikel over het Erasmushuis 
deze foto afgedrukt. Inmiddels is, niet 
alleen „Van Gend en Loos" van de gevel 
verdwenen, maar ook binnenin het een 
en ander veranderd. Gaat u maar eens 
kijken, als u in Utrecht bent. 

Aflossing van de wacht 
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opmerking is ook, dat de zittende be-
stuursleden het zo voortreffelijk doen, zo 
onmisbaar zijn en er zelf zo veel plezier 
in hebben, dat het niet aangaat hen te 
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Ongetwijfeld zit er in dit alles een 
grond van waarheid. Er zijn mensen, die 
slaaf van hun agenda zijn geworden. Zij 
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eenvoudig geen enkele speling meer toe-
staat. Het verschijnsel neemt zulke afme-
tingen aan, dat er langzamerhand een hele 
literatuur over bestaat, waarin het ver-
schijnsel van alle kanten benaderd wordt. 
Overigens zijn het dikwijls juist deze men-
sen, die geleerd hebben met hun tijd te 
woekeren en in staat zijn er altijd nog wat 
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11 augustus wijst dr. W. F. Wassink, de 
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klaarbaar misschien als tegenwicht, maar 
ook door het feit, dat het dagelijkse werk 
te weinig van geest en gemoed vraagt. Bo-
vendien krijgt men met de verder gaande 
mechanisering meer vrije tijd, voor de 
vrouw wordt de gezinstaak eenvoudiger, 
de gezinnen zijn kleiner geworden en vele 
vrouwen hebben op hun 45e jaar hun 
handen wat meer vrij. 

Zonder nu toch altijd mank gaande ver-
gelijkingen te trekken lijkt ons toch de 
konklusie gewettigd, dat ook in ons land 
de strijd voor het dagelijks brood wat 
minder tijd vraagt. Het vraagstuk van de 
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hun vrije tijd kunnen gebruiken en zij 
doen dat zonder het gevoel te hebben 
zware offers te brengen. Maar dat wil 
helemaal niet zeggen, dat een deel van 
hen het niet graag eens aan een ander zou 
willen overgeven of zou zien, dat een stuk 
werk, dat tot nu moest blijven liggen, 
werd aangepakt. Met de groei van het Ver-
bond breidt ook het werk zich uit, en het 
is het chronische gebrek aan mankracht, 
dat deze uitbreiding remt. Daarom is het 
nodig, dat ook zij, die tot nu toe vonden, 
dat het zo wel goed ging, in het nieuwe 
jaar de wacht aflossen, om na enige tijd 
tot de ontdekking te komen, dat zij door 
dit werk hun eigen leven verrijkt hebben. 

Th. P. 

Het Erasmushuis 

U hebt al eerder gehoord over de Stichting 
Erasmushuis? 

Deze Stichting is met medewerking van het 
hoofdbestuur door de gemeenschap Utrecht op-
gericht. De Stichting heeft een groot huis aan de 
Oudegracht 152 te Utrecht aangekocht, waarin 
een aantal zalen zal worden ingericht en waar 
de landelijke biblioteek en het Centraal Bureau 
van het Verbond gevestigd zullen worden. U 
zult begrijpen, dat voor de koopsom, de ver-
bouwingskosten en de inrichtingskosten een zeer 
grote som geld nodig is. 

Het Stichtingsbestuur is er in geslaagd, dank 
zij de medewerking van velen, vrijwel het gehele 
benodigde bedrag bijeen te brengen. Er ont-
breekt nog circa f 15.000,—. 

Het Stichtingsbestuur doet een beroep op u te 
zorgen dat ook dit ontbrekende bedrag er komt, 
door een gift te doen of deel te nemen aan de 
4 pct. obligatielening, die de Stichting heeft uit-
geschreven in coupures van f 100,—. Het is ook 
mogelijk een of meer onder-obligaties te ver-
krijgen van f 10,—. 

Werkt mee aan het tot stand komen van dit 
eerste gemeenschapshuis, dat ook een grote 
landelijke betekenis zal krijgen. 

Uw toezegging kunt u richten aan het sekre-
tariaat der Stichting Erasmushuis, Oudegracht 
152, Utrecht. Het postgironummer is 319316 
ten name van de Stichting. 
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stond bij een artikel over hèt Erasmushuis 
deze foto afgedrukt. Inmiddels is, niet 
alleen „Van Gend en Loos" van de gevel 
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Een vraag 

en 

het antwoord? 
I n een drietal opstellen (respektievelijk 

verschenen in In en Om van septem-
ber en oktober en in dit nummer) hebben 
wij u een globaal overzicht gegeven van 
enkele belangrijke aktiviteiten van ons . 
Verbond, in het biezonder met betrekking 
tot de financiële zijde. 

Gaan wij een en ander nu samenvatten, 
dan blijken de besproken onderdelen de 
volgende ronde sommen te vergen: 

Centraal Bureau f 40.000 
Organisatie algemeen „ 15.000 
Praktisch Humanisme „ 25.000 

Totaal f 80.000 

Aangezien het hier uitsluitend gaat om 
jaarlijks weerkerende vaste lasten, zullen 
deze totale uitgaven in beginsel moeten 
worden bestreden uit vaste inkomsten, 
waarop ieder jaar kan worden gerekend. 
Dit zijn voorlopig voor ons. Verbond de 
kontributies van de leden. 

Ook de gemeenschappen moeten, naar 
u zult begrijpen, over inkomsten beschik-
ken ter financiering van hun werkzaam-
heden. Reglementair is dan ook bepaald, 

Kontribu 

dat ruwweg 40% van de kontributies in 
de plaatselijke kas vloeit, terwijl 60% ten 
goede komt aan de landelijke kas. 

Willen wij de bovenstaande uitgaven 
dekken, dan leert een eenvoudig reken-
sommetje, dat daarvoor bruto aan kon-
tributies moet worden ontvangen een be-
drag van niet minder dan f 135.000,-. In 
1956 werd echter niet meer ontvangen dan 
rond f 80.000,-, waaruit u duidelijk zal 
blijken, dat de financiële situatie uiterst 
pijnlijk is. 

Wat doen wij daaraan? Er is, dunkt ons, 
geen andere mogelijkheid dan zo spoedig 
mogelijk het kontributiebedrag hoger te 
maken en daarvoor hebben wij uiteraard 
uw medewerking nodig. Het kongres van 
dit jaar heeft besloten een nieuwe kontri-
butieschaal vast te stellen, die u hieronder 
aantreft. Aan u vragen wij nu deze schaal 
nog eens nauwgezet te bestuderen en met 
de daad te bewijzen, dat het humanisme u 
iets waard is, weliswaar ieder naar zijn 
krachten, maar dan toch ook tot het uiterst 
mogelijke. Onnodig te zeggen, dat de 
schaal slechts de minimum kontributie 
aangeeft. 

Wij weten dat van vele zijden en veelal 
met reden een beroep op u wordt gedaan, 
maar laat de strijd voor en de versterking 
van onze overtuiging in deze wereld niet 
zonder voldoende materiële middelen. 
Geef het Humanistisch Verbond, uw Ver-
bond, de handen om mee te werken! 

. 	W. C. KOPPENBERG 

Penningmeester 

ierege_ing 

Op de valreep 

T oen in 1952 De Ark in gebruik werd ge-
nomen, werd aan het toch al niet krap 

bemeten arbeidsterrein van het Verbond een 
stuk werk toegevoegd, dat geheel nieuwe aspek-
ten meebracht. Zonder te zeggen dat alle moge-
lijkheden reeds ten volle zijn uitgebuit en alle 
moeilijkheden volkomen zijn overwonnen, mag 
wel worden vastgesteld, dat dit biezondere ge-
bouwenkomplex in nauwelijks vier jaren een 
onmisbare plaats in het Verbondsleven heeft 'in-
genomen. 

Wie deze biezondere plaats nader wil aandui-
den voert in de eerste plaats de geheel eigen 
sfeer aan, die kenmerkend is voor De Ark, maar 
verklaart dan nog niet zoveel meer, nademaal 
juist een begrip als sfeer bijna volkomen aan 
iedere beschouwing ontsnapt en eerst in de be-
leving tot haar recht komt. 

Maar zij wordt dan ook ten volle beleefd in 
onze ark en hoewel voor zoiets ongrijpbaars als 
sfeer ook de dingen een rol spelen - de kamers 
en kamertjes van allerlei ongekende vormen, de 
verbijsterende sortering van trappen en trapjes 
b.v. - zijn het toch vooral de mensen, die een 
oord als dit zijn eigen kachet geven en wel in 
het biezonder zij, die er permanent verblijven, 
dus de staf. 

Die eigen sfeer is vooral in de eerste jaren, 
wanneer alles nog zijn weg moet vinden, geen 
vanzelfsprekende zaak. Voor De Ark is in dit 
opzicht de weg gevonden, al is het nu ook weer 
niet zo, dat deze weg al geheel in kaart is ge-
bracht, hetgeen voor een dergelijk vaartuig trou-
wens ook weinig gebruikelijk is. 

Er is een gerede aanleiding dit alles vast te 
stellen, nu de heer J. G. Eekman zijn funktie 
als beheerder neer gaat leggen om in dienst te 
treden bij de stichting Jeugd en Muziek. Hij 
heeft immers vanaf het begin een groot aandeel 
gehad in de opbouw van dit biezondere Ver-
bondswerk, dat vooral de eerste jaren en steeds 
in het hoogseizoen het uiterste van de medewer-
kers vroeg. 

Nu de eerste kapitein van boord gaat mag 
ook in dit ledenorgaan een hartelijk woord van 
dank niet ontbreken met de wens, dat de nieu-
we,  werkkring in alle opzichten bevrediging mag 
schenken. 	 W. COENDERS 

1. De leden betalen een kontributie overeenkomstig htm inkomen, met dien verstande, dat echtpa-
ren hetzelfde betalen als alleenstaande personen. 

2. De leden stellen hun kontributie vast volgens onderstaande schaal: 

INKOMEN MINIMUM-KONTRIBUTIE 

per week per maand per jaar per week per maand per jaar 
t/m 	f 	80,- f 340,- f 	4.000,- f 0,20 f 0,85 f 10,- 

32 	„ 100,- „ 425,- „ 	5.000,- „ 0,30 „ 1,25 „ 15,- 
)7 	„ 120,- „ 510,- „ 	6.000,- „ 0,40 „ 1,70 „ 20,- 
„ 	„ 160,- „ 680,- „ 	8.000,- „ 0,60 „ 2,55 „ 30,- 
„ 	„ 200,- . „ 850,- „ 10.000,- „ 0,80 „ 3,40 „ 40,- 

boven „ 200,- „ 850,- „ 10.000,- „ 1,- „ 4,25 „ 50,- 

Ontvangen in oktober en november 1956 

Opbouwfonds 

H. V. te N. f 9,-; D. G. te H. f 3,-.
' 
 E. L. te 

B. 	20,-; H. V. te H. 	7,-; P. J. K. te R. 
25,-; G. B.W. W. te T. f 6,-; H. V. te 's-G. 

f 22,50; J. A. H.-K. te H. f  20,-; M. v. N. te 
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Ons pra ise werk 

Bij het praktische humanistische werk, dat 
op dit ogenblik door het Verbond wordt 

gedaan valt te onderscheiden tussen het werk, 

komt. 

Tot et overheidssteun wordt uitgevoerd en 
het werk, dat geheel voor onze eigen rekening 

Tot het eerste valt te rekenen het werk in 
de arbeiderskampen en het werk in de gevan-
genissen. Verreweg het grootste deel van de 
uitgaven hiervoor neemt de overheid voor zijn 
rekening. Gezien echter de betekenis van de 
geestelijke verzorging van medemensen, die in 
de biezondere omstandigheden waaronder zij 
leven, daaraan juist de grootste behoefte heb-
bén, is het vanzelfsprekend, dat wij als huma-
nisten daaraan ook onze geldelijke bijdrage heb-
ben te leveren. Het werk in de arbeiderskam-
pen kost het Verbond dan ook een bedrag van 
rond f 6500.- en dat in de gevangenissen 
f 1000,-, welk laatste bedrag uiteraard veel te 
laag is, doch verklaard wordt door het feit, dat 
het nog maar sedert kort aan de gang is. Een 
verhoging is aanstaande. 

Daarnaast kennen wij ons eigen geestelijk 
verzorgingswerk. Voor de organisatie daarvan 
heeft het Verbond de commissie praktisch hu-
manisme, kortweg Coprahu. 

In het biezonder wordt daarin aandacht be-
steed aan het ziekenhuisbezoek, het werk in de 
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3. In afwijking van het bepaalde in lid 2 bedraagt de minimumkontributie voor gepensioneerden 
of daarmee gelijk te stellen personen met een inkomen beneden f 40,- per week, f 170,- per 
maand of f 2.000,- per jaar: 
f 0,06 per week, f 0,25 per maand. 

-4. Bovendien kan het gemeenschapsbestuur in biezondere.gevallen de kontributie bepalen op ten-
minste f 0,12 per week, f 0,50 per maand. 

Verantwoording giften 

J. f 6,-. Totaal inklusief vorige 
7.565,33. 

Fonds Geestelijke Verzorging 
M. M. te A. f 500,-; J. R. v. 

H. P. te A. f 1000,-; W. K. te 
Totaal inklusief vorige 

f 3.330,50. 

verantwoording 

 

D. te H. f 500; 
H. f 1000,-. 
verantwoording 
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tot de financiële zijde. 

Gaan wij een en ander nu samenvatten, 
dan blijken de besproken onderdelen de 
volgende ronde sommen te vergen: 

Centraal Bureau f 40.000 
Organisatie algemeen „ 15.000 
Praktisch Humanisme „ 25.000 

Totaal f 80.000 

Aangezien het hier uitsluitend gaat om 
jaarlijks weerkerende vaste lasten, zullen 
deze totale uitgaven in beginsel moeten 
worden bestreden uit vaste inkomsten, 
waarop ieder jaar kan worden gerekend. 
Dit zijn voorlopig voor ons. Verbond de 
kontributies van de leden. 

Ook de gemeenschappen moeten, naar 
u zult begrijpen, over inkomsten beschik-
ken ter financiering van hun werkzaam-
heden. Reglementair is dan ook bepaald, 

Kontribu 

dat ruwweg 40% van de kontributies in 
de plaatselijke kas vloeit, terwijl 60% ten 
goede komt aan de landelijke kas. 

Willen wij de bovenstaande uitgaven 
dekken, dan leert een eenvoudig reken-
sommetje, dat daarvoor bruto aan kon-
tributies moet worden ontvangen een be-
drag van niet minder dan f 135.000,-. In 
1956 werd echter niet meer ontvangen dan 
rond f 80.000,-, waaruit u duidelijk zal 
blijken, dat de financiële situatie uiterst 
pijnlijk is. 

Wat doen wij daaraan? Er is, dunkt ons, 
geen andere mogelijkheid dan zo spoedig 
mogelijk het kontributiebedrag hoger te 
maken en daarvoor hebben wij uiteraard 
uw medewerking nodig. Het kongres van 
dit jaar heeft besloten een nieuwe kontri-
butieschaal vast te stellen, die u hieronder 
aantreft. Aan u vragen wij nu deze schaal 
nog eens nauwgezet te bestuderen en met 
de daad te bewijzen, dat het humanisme u 
iets waard is, weliswaar ieder naar zijn 
krachten, maar dan toch ook tot het uiterst 
mogelijke. Onnodig te zeggen, dat de 
schaal slechts de minimum kontributie 
aangeeft. 

Wij weten dat van vele zijden en veelal 
met reden een beroep op u wordt gedaan, 
maar laat de strijd voor en de versterking 
van onze overtuiging in deze wereld niet 
zonder voldoende materiële middelen. 
Geef het Humanistisch Verbond, uw Ver-
bond, de handen om mee te werken! 

W. C. KOPPENBERG 

Penningmeester 

lerege ing 

Op de valreep 

T oen in 1952 De Ark in gebruik werd ge-
nomen, werd aan het toch al niet krap 

bemeten arbeidsterrein van het Verbond een 
stuk werk toegevoegd, dat geheel nieuwe aspek-
ten meebracht. Zonder te zeggen dat alle moge-
lijkheden reeds ten volle zijn uitgebuit en alle 
moeilijkheden volkomen zijn overwonnen, mag 
wel worden vastgesteld, dat dit biezondere ge-
bouwenkomplex in nauwelijks vier jaren een 
onmisbare plaats in het Verbondsleven heeft in-
genomen. 

Wie deze biezondere plaats nader wil aandui-
den voert in de eerste plaats de geheel eigen 
sfeer aan, die kenmerkend is voor De Ark, maar 
verklaart dan nog niet zoveel meer, nademaal 
juist een begrip als sfeer bijna volkomen aan 
iedere beschouwing ontsnapt en eerst in de be-
leving tot haar recht komt. 

Maar zij wordt dan ook ten volle beleefd in 
onze ark en hoewel voor zoiets ongrijpbaars als 
sfeer ook de dingen een rol spelen - de kamers 
en kamertjes van allerlei ongekende vormen, de 
verbijsterende sortering van trappen en trapjes 
b.v. - zijn het toch vooral de mensen, die een 
oord als dit zijn eigen kachet geven en wel in 
het biezonder zij, die er permanent verblijven, 
dus de staf. 

Die eigen sfeer is vooral in de eerste jaren, 
wanneer alles nog zijn weg moet vinden, geen 
vanzelfsprekende zaak. Voor De Ark is in dit 
opzicht de weg gevonden, al is het nu ook weer 
niet zo, dat deze weg al geheel in kaart is ge-
bracht, hetgeen voor een dergelijk vaartuig trou-
wens ook weinig gebruikelijk is. 

Er is een gerede aanleiding dit alles vast te 
stellen, nu de heer J. G. Eekman zijn funktie 
als beheerder neer gaat leggen om in dienst te 
treden bij de stichting Jeugd en Muziek. Hij 
heeft immers vanaf het begin een groot aandeel 
gehad in de opbouw van dit biezondere Ver-
bondswerk, dat vooral de eerste jaren en steeds 
in het hoogseizoen het uiterste van de medewer-
kers vroeg. 

Nu de eerste kapitein van boord gaat mag 
ook in dit ledenorgaan een hartelijk woord  van 
dank niet ontbreken met de wens, dat de nieu-
we' werkkring in alle opzichten bevrediging mag 
schenken. 	 W. COENDERS 

1. De leden betalen een kontribUtie overeenkomstig hun inkomen, met dien verstande, dat echtpa-
ren hetzelfde betalen als alleenstaande personen. 

2. De leden stellen hun kontributie vast volgens onderstaande schaal: 

per week 
INKOMEN 

per maand per jaar 
MINIMUM-KONTRIBUTIE 

per week 	per maand per jaar 
t/m f 80,- 340,- 4.000,- f 0,20 0,85 10,- 

>I „ 100,- „ 425,- „ 5.000,- „ 0,30 „ 1,25 „ 15,- 
„ „ 120,- „ 510,- „ 6.000,- „ 0,40 „ 1,70 „ 20,- 
„ „ 160,- „ 680,- „ 8.000,- „ 0,60 „ 2,55 „ 30,- 
„ „ 200,- „ 850,- „ 10.000,- „ 0,80 „ 3,40 „ 40,- 

boven „ 200,- „ 850,- „ 10.000,- „ 1,-- „ 4,25 „ 50,- 

3. In afwijking van het bepaalde in lid 2 bedraagt de minimumkontributie voor gepensioneerden 
of daarmee gelijk te stellen personen met een inkomen beneden f 40,- per week, f 170,- per 
maand of f 2.000,- per jaar: 

f 0,06 per week, f 0,25 per maand. 

-4. Bovendien kan het gemeenschapsbestuur in biezondere.gevallen de kontributie bepalen op ten-
minste f 0,12 per week, f 0,50 per maand. 

6 

ons praktise ie werk 

Bij het praktische humanistische werk, dat 
	 op dit ogenblik door het Verbond wordt 
gedaan valt te onderscheiden tussen het werk, 
dat met overheidssteun wordt uitgevoerd en 
het werk, dat geheel voor onze eigen rekening 
komt. 

Tot het eerste valt te rekenen het werk in 
de arbeiderskampen en het werk in de gevan-
genissen. Verreweg het grootste deel van de 
uitgaven hiervoor neemt de overheid voor zijn 
rekening. Gezien echter de betekenis van de 
geestelijke verzorging van medemensen, die in 
de biezondere omstandigheden waaronder zij 
leven, daaraan juist de grootste behoefte heb-
bén, is het vanzelfsprekend, dat wij als huma-
nisten daaraan ook onze geldelijke bijdrage heb-
ben te leveren. Het werk in de arbeiderskam-
pen kost het Verbond dan ook een bedrag van 
rond f 6500.- en dat in de gevangenissen 
f 1000,-, welk laatste bedrag uiteraard veel te 
laag is, doch verklaard wordt door het feit, dat 
het nog maar sedert kort aan de gang is. Een 
verhoging is aanstaande. 

Daarnaast kennen wij ons eigen geestelijk 
verzorgingswerk. Voor de organisatie daarvan 
heeft het Verbond de commissie praktisch hu-
manisme, kortweg Coprahu. 

In het biezonder wordt daarin aandacht be-
steed aan het ziekenhuisbezoek, het werk in de 
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Filosofische diskussierdiriek 

Het wetenschappelijke 
wereldbeeld 

De bijdragen in „In en Om" over dit onder-
werp geven mij het volgende in de pen. 

E en voor een „filosofische diskussierubriek" 
voldoend eenvoudige omschrijving van 

een humanistisch wereldbeeld lijkt mij deze, dat 
we in dat beeld onderscheiden wat we eenvou-
digheidshalve hier kunnen noemen: stof, leven 
en geest. 

Onder stof verstaan we dan, bij deze schei-
ding, de „dode" stof, onder leven iets, dat we 
praktisch nimmer ontmoeten los van die dode 
stof, maar dat daar soms bij komt en dan het 
aanzijn geeft aan „levende" materie: stof + 
leven. Dit omvat: plant, dier en mens. Onder 
geest verstaan we iets, dat we praktisch nooit 
ontmoeten zonder leven, maar méér inhoudt 
dan dit alleen. Dit is geestelijk leven: leven + 
geest, of stof + leven + geest. We vinden het 
bij de mens. Alles in het wereldbeeld heeft dus 
iets stoffelijks. Voor een deel daarvan komt 
daar nog iets bij, wat we leven noemen. Voor 
een deel dáárvan komt er weer iets bij, wat we 
geest noemen. Het is een kwestie van onder-
scheiding, wanneer we van „dode" materie, 
„levende" materie, en „geestelijk levende mate-
rie" spreken. 

Wij kunnen hier (vooralsnog) in het midden 
laten, wat nu precies onder „stof", „leven" en 
„geest" moet worden verstaan en waaruit ze 
bestaan. Dus ook, in hoeverre de stof wezen-
lijk stoffelijk is, het leven, zo mogelijk, minder 
stoffelijk, de geest zo mogelijk nog minder. 

Ook kunnen we hier (voorshands) in het mid-
den laten, of deze onderscheiding in stof, leven 
en geest een absolute of een graduele is, en of 
er een „rechte weg" bestaat die van de stof 
naar het leven, en van het leven naar de geest 
zou leiden. Bekend is, dat er twijfel bestaat 
over de vraag, of een virus tot de dode of de 

sanatoria, voor de emigranten en de bureaus 
voor levens- en gezinsmoeilijkheden, terwijl de 
kommissie tevens kontakt-orgaan is voor de 
geestelijke verzorging in de arbeiderskampen en 
de gevangenissen. Ten behoeve van de voor-
lichting van de werkers (onbezoldigd!) op het 
gebied van dit praktisch humanisme geeft de 
kommissie een periodiek uit, getiteld „Puntjes 
op de I". Onze centrale geestelijke raadsman 
heeft als onbezoldigd funktionaris een belang-
rijk aandeel in het werk van de Coprahu, waar-
naast hij in het biezonder nog belast is met de 
geestelijke verzorging in de gemeenschappen via 
een steeds groeiend apparaat van plaatselijke 
geestelijke raadslieden. Dank zij het feit, dat 
een overgroot deel van al dit werk onbezoldigd 
geschiedt, belopen de kosten niet meer dan 
rond f 17.500,—, hetgeen overigens als een vol-
komen ontoereikend bedrag moet beschouwd 
worden, zelfs ongeacht de zo noodzakelijke uit-
breiding van aktiviteiten, ook op andere terrei-
nen dan de reeds genoemde. 

Alles bij elkaar geeft het Verbond dus jaar-
lijks de ronde som van f 25.000,— uit voor al 
dit geestelijk verzorgingswerk, een betreurens-
waardig klein bedrag, als men de vele te leni-
gen noden in aanmerking neemt. Niettemin 
moge dit een bewijs zijn, dat het Verbond naast 
woorden ook daden weet te stellen. Mogen die 
zich met uw hulp snel uitbreiden. 

w. C. KOPPENBERG 
Penningmeester  

levende stof behoort, en er is diskussie mogelijk 
over de vraag, of een mensaap of een hond iets 
hebben, wat we „geest" mogen noemen. Dit 
zijn meer aangelegenheden van begripsomschrij-
ving, dan dat zij van-  grote betekenis zijn voor 
ons wereldbeeld in zijn eenvoudigste vorm. Van 
méér betekenis voor dat wereldbeeld is, dat wij 
geen geest kennen zonder lichaam, geen leven 
zonder stof. 

Ten slotte is denkbaar, dat men ook in 
„dode" materie iets van leven (b.v. zijn kring-
loop, zijn levensloop) en in plantaardig en dier-
lijke leven iets van de geest (b.v. zijn schoon-
heid) zou kunnen onderkennen. 

Het wetenschappelijke wereldbeeld wordt op-
gebouwd met behulp van de wetenschap. Men 
kan nu weer, naar analogie van de voorge-
noemde onderscheidingen, in de wetenschap 
verschillende takken van wetenschap onder-
scheiden, al naar het onderwerp, waarop zij zich 
in het bijzonder richt(en), het deel van de we-
reld, waarmede zij zich in het bijzonder bezig 
houden. Men krijgt dan, als ik het wel heb, 
exakte wetenschappen en toegepaste weten-
schappen. De laatste zijn wetenschappen, in het 
bijzonder toegepast op de materie, het leven of 
de geest, meer nauwkeurig en speciaal: -de dode 
materie, het plantaardig en dierlijke leven, en 
het menselijk en geestelijk leven. Voorbeeld van 
het eerste is b.v. de kernfysika, van het tweede 
de biologie (botanie en zoologie), van het derde 
zijn voorbeelden: de psychologie, de sociologie, 
de ekonomie, de geschiedenis. 

Het is geen wonder, dat de wetenschap, toe-
gespitst op plant en dier, telkens terugvoert 
naar de wetenschap, toegepast op de materie: 
die is immers een deel van plant en dier (fysio-
logie en chemie). Het is geen wonder, dat de 
wetenschappen, toegespitst op de mens — de 
geesteswetenschappen — telkens terugvoeren 
naar wetenschappen, toegepast op plant en dier 
en materie: dat zijn immers elementen van en 
in de mens. Het lijkt alleen niet juist, dat zij 
volledig daarop terug zouden voeren. 

De wetenschappen, toegepast op de stof, zijn 
oud, althans het meest beoefend. De weten-
schappen, toegepast op plant en dier, zijn jon-
ger, althans minder beoefend. De wetenschap-
pen, toegespitst op de mens, zijn nog jonger, 
althans nog minder beoefend. Daarom is het 
geen wonder, dat in de eerste groep verreweg 
het meeste is bereikt, in de tweede minder, in 
de derde het minste. Het zou belangwekkend 
zijn, na te gaan waarom men eerst de materie, 
daarna het leven, eerst daarna de geest weten-
schappelijk heeft benaderd, maar dat zou hier 
te ver voeren. Voldoende zij, vast te stellen dat 
het wetenschappelijke wereldbeeld overwegend 
materialistisch is, maar ook, dat het dit niet 
uitsluitend is, noch, dat dit zo behoeft te blij-
ven, naarmate levenswetenschappen en geestes-
wetenschappen naar verhouding méér zouden 
bereiken. Men kan wellicht stellen, dat de we-
tenschappen van de stof „makkelijker" zijn. Dat 
is geen reden, ze meer te beoefenen. Het is de 
vraag, of ze voor ons levensgeluk vruchtbaar-
der zijn. 

Hier boven is gesteld, dat alle wetenschappen 
reeds wat hebben bereikt, vruchten hebben af-
geworpen. Welke zijn dat? Het zijn, om met de 
dode en de levende materie te beginnen, de 
z.g. natuurwetten, in het algemeen wetmatig-
heden, beter gezegd regelmatigheden, in wier 

Korrektie. In het artikel „Zeep en geestelijk 
leven" in het vorige nummer heeft een storende 
fout gestaan. In de twaalfde regel van de twee-
de kolom staat „kinder-rijke ijdelkeid". Dit 
moest natuurlijk zijn „kinder-lijke".  

omschrijving men min of meer geslaagd is. De 
exakte wetenschappen, in het biezonder de wis- 
kunde, hebben de taal gelev-erd, waarin die re- 
gelmatigheden het beste en het meest algemeen 
omschreven kunnen worden. Wij kunnen hier 
(voorshands) in het midden laten, of die regel-
matigheden absoluut of relatief zijn. Wij mogen 
echter vaststellen, dat zij een verband aanwijzen 
tussen verschijnselen, of groepen verschijnselen 
(omstandigheden), in de loop van de tijd. 

De wetenschappen, die zich met de materie 
alleen bezig houden, wijzen nu op een invloed 
van omstandigheden, die zich, gezien in de tijd 
zoals die zich aan ons voordoet, vroeger voor-
deden, op omstandigheden, die zich daarna 
voordeden. Wij noemen dit verband „kausaal" 
(oorzakelijk) en die wetten de wetten der kausa-
liteit. 

De wetenschappen, die zich met het leven 
bezig houden, leverden inzicht op in een ander 
verband. Wat wij leven noemen, leek geken-
merkt door de wet, dat het zich zelf in leven 
„wil" houden, voortplanten en uitbreiden. Dit 
wijst op een bepaaldheid van huidige omstan-
digheden door andere, die, gezien in de tijd 
zoals deze zich aan ons voordoet, later zullen 
komen. Een plant groeit b.v. op in het voor-
jaar en zal daarom in de zomer een ontwik-
keling bereiken die haar in staat stelt, zich juist 
dan voort te planten omdat eerst dan de om-
standigheden daarvoor aanwezig zijn. Men 
noemt het leven „vitaal", en dit verband de wet 
van d'e vitaliteit. Duidelijk is, dat zoals leven 
niet bestaat zonder materie, ook de vitaliteit 
niet bestaat zonder de kausaliteit, nóch daarmee 
in strijd is: de plant gehoorzaamt aan beide 
soorten van „wetten" tegelijkertijd: aan die van 
de „dode" stof èn aan die van het leven, te-
samen aan die van de levende materie. Moge-
lijk zijn de wetten der vitaliteit een bijzondere 
vorm van die der kausaliteit: slechts de tijd 
komt ons daarin voor, in andere richting te 
moeten worden gemeten. 

De wetenschappen, die zich met de mens be-
zig houden, leveren ook reeds regelmatigheden 
op. Zo b.v. dat de mens steeds handelt overeen-
komstig een gevoel van eigen waarde. Hij lijkt 
zijn persoonlijkheid, dat wat zijn persoon uit-
maakt, zijn geestelijke zelfstandigheid, niet al-
leen te willen handhaven, maar die persoon 
belangrijk en steeds belangrijker te willen zien\ 
worden. Er is een verband tussen zijn toekom-
stige persoonlijkheid en zijn handelen thans. Hij 
handelt voorts naar een idee, die hem los van 
de tijd lijkt, naar idealen waarvan hij zich geen 
scherp beeld kan vormen. Wij hebben voor dit 
verband, dat mij los lijkt van het begrip „tijd", 
nog geen woord. Men zou kunnen spreken van 
een wet van personaliteit, idealiteit of mentali-
teit. Het ligt voor de hand, dat deze niet los 
staan van die der kausaliteit en vitaliteit, daar-
mede niet in strijd zijn, maar er wellicht een 
bijzondere vorm van zijn, b.v. ene waarin de 
tijd niet veel te betekenen heeft. 

Het voorgaande verklaart, dat ons weten-
schappelijke wereldbeeld nog primitief is, dat 
het (nog) overwegend materialistisch getint is. 
De verschijnselen der dode materie zijn (al) vrij 
eenvoudig (kausaal) te omschrijven, die der le-
vende materie minder eenvoudig (kausaal èn 
vitaal), die van de geest nog minder eenvoudig 
(kausaal, vitaal en mentaal). De eenvoud van 
de materiële wereld maakt op de oppervlakkige 
beschouwer méér indruk dan de meerdere ver-
wevenheid van het vitale en mentale, maar dit 
laatste vormt een onverbrekelijk deel van het 
wereldbeeld. 

Zegt men nu, dat het wetenschappelijke we-
reldbeeld dat is van de anorganische wereld, 
en de rest „dromerij'', dan is het eerste onjuist, 
want onvolledig, en lokt het tweede de opmer-
king uit,. dat die dromerij ook een wezenlijk 
bestanddeel moet vormen van dat wereldbeeld. 
Het is in het bijzonder verbonden aan het leven 
en de mens, en dit is reeds een aanloop tot een 
waarde-oordeel door ons mensen. 

P. K. VAN MEURS 
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Filosofische diskussierdiriek 

Het wetenschappelijke 
wereldbeeld 

De bijdragen in „In en Om" over dit onder-
werp geven mij het volgende in de pen. 

E en voor een „filosofische diskussierubriek" 
voldoend eenvoudige omschrijving van 

een humanistisch wereldbeeld lijkt mij deze, dat 
we in dat beeld onderscheiden wat we eenvou-
digheidshalve hier kunnen noemen: stof, leven 
en geest. 

Onder stof verstaan we dan, bij deze schei-
ding, de „dode" stof, onder leven iets, dat we 
praktisch nimmer ontmoeten los van die dode 
stof, maar dat daar soms bij komt en dan het 
aanzijn geeft aan „levende" materie: stof + 
leven. Dit omvat: plant, dier en mens. Onder 
geest verstaan we iets, dat we praktisch nooit 
ontmoeten zonder leven, maar méér inhoudt 
dan dit alleen. Dit is geestelijk leven: leven + 
geest, of stof + leven + geest. We vinden het 
bij de mens. Alles in het wereldbeeld heeft dus 
iets stoffelijks. Voor een deel daarvan komt 
daar nog iets bij, wat we leven noemen. Voor 
een deel dáárvan komt er weer iets bij, wat we 
geest noemen. Het is een kwestie van onder-
scheiding, wanneer we van „dode" materie, 
„levende" materie, en „geestelijk levende mate-
rie" spreken. 

Wij kunnen hier (vooralsnog) in het midden 
laten, wat nu precies onder „stof", „leven" en 
„geest" moet worden verstaan en waaruit ze 
bestaan. Dus ook, in hoeverre de stof wezen-
lijk stoffelijk is, het leven, zo mogelijk, minder 
stoffelijk, de geest zo mogelijk nog minder. 

Ook kunnen we hier (voorshands) in het mid-
den laten, of deze onderscheiding in stof, leven 
en geest een absolute of een graduele is, en of 
er een „rechte weg" bestaat die van de stof 
naar het leven, en van het leven naar de geest 
zou leiden. Bekend is, dat er twijfel bestaat 
over de vraag, of een virus tot de dode of de 

sanatoria, voor de emigranten en de bureaus 
voor levens- en gezinsmoeilijkheden, terwijl de 
kommissie tevens kontakt-orgaan is voor de 
geestelijke verzorging in de arbeiderskampen en 
de gevangenissen. Ten behoeve van de voor-
lichting van de werkers (onbezoldigd!) op het 
gebied van dit praktisch humanisme geeft de 
kommissie een periodiek uit, getiteld „Puntjes 
op de I". Onze centrale geestelijke raadsman 
heeft als onbezoldigd funktionaris een belang-
rijk aandeel in het werk van de Coprahu, waar-
naast hij in het biezonder nog belast is met de 
geestelijke verzorging in de gemeenschappen via 
een steeds groeiend apparaat van plaatselijke 
geestelijke raadslieden. Dank zij het feit, dat 
een overgroot deel van al dit werk onbezoldigd 
geschiedt, belopen de kosten niet meer dan 
rond f 17.500,—, hetgeen overigens als een vol-
komen ontoereikend bedrag moet beschouwd 
worden, zelfs ongeacht de zo noodzakelijke uit-
breiding van aktiviteiten, ook op andere terrei-
nen dan de reeds genoemde. 

Alles bij elkaar geeft het Verbond dus jaar-
lijks de ronde som van f 25.000,— uit voor al 
dit geestelijk verzorgingswerk, een betreurens-
waardig klein bedrag, als men de vele te leni-
gen noden in aanmerking neemt. Niettemin 
moge dit een bewijs zijn, dat het Verbond naast 
woorden ook daden weet te stellen. Mogen die 
zich met uw hulp snel uitbreiden. 

w. C. KOPPENBERG 
Penningmeester  

levende stof behoort, en er is diskussie mogelijk 
over de vraag, of een mensaap of een hond iets 
hebben, wat we „geest" mogen noemen. Dit 
zijn meer aangelegenheden van begripsomschrij-
ving, dan dat zij van-  grote betekenis zijn voor 
ons wereldbeeld in zijn eenvoudigste vorm. Van 
méér betekenis voor dat wereldbeeld is, dat wij 
geen geest kennen zonder lichaam, geen leven 
zonder stof. 

Ten slotte is denkbaar, dat men ook in 
„dode" materie iets van leven (b.v. zijn kring-
loop, zijn levensloop) en in plantaardig en dier-
lijke leven iets van de geest (b.v. zijn schoon-
heid) zou kunnen onderkennen. 

Het wetenschappelijke wereldbeeld wordt op-
gebouwd met behulp van de wetenschap. Men 
kan nu weer, naar analogie van de voorge-
noemde onderscheidingen, in de wetenschap 
verschillende takken van wetenschap onder-
scheiden, al naar het onderwerp, waarop zij zich 
in het bijzonder richt(en), het deel van de we-
reld, waarmede zij zich in het bijzonder bezig 
houden. Men krijgt dan, als ik het wel heb, 
exakte wetenschappen en toegepaste weten-
schappen. De laatste zijn wetenschappen, in het 
bijzonder toegepast op de materie, het leven of 
de geest, meer nauwkeurig en speciaal: -de dode 
materie, het plantaardig en dierlijke leven, en 
het menselijk en geestelijk leven. Voorbeeld van 
het eerste is b.v. de kernfysika, van het tweede 
de biologie (botanie en zoologie), van het derde 
zijn voorbeelden: de psychologie, de sociologie, 
de ekonomie, de geschiedenis. 

Het is geen wonder, dat de wetenschap, toe-
gespitst op plant en dier, telkens terugvoert 
naar de wetenschap, toegepast op de materie: 
die is immers een deel van plant en dier (fysio-
logie en chemie). Het is geen wonder, dat de 
wetenschappen, toegespitst op de mens — de 
geesteswetenschappen — telkens terugvoeren 
naar wetenschappen, toegepast op plant en dier 
en materie: dat zijn immers elementen van en 
in de mens. Het lijkt alleen niet juist, dat zij 
volledig daarop terug zouden voeren. 

De wetenschappen, toegepast op de stof, zijn 
oud, althans het meest beoefend. De weten-
schappen, toegepast op plant en dier, zijn jon-
ger, althans minder beoefend. De wetenschap-
pen, toegespitst op de mens, zijn nog jonger, 
althans nog minder beoefend. Daarom is het 
geen wonder, dat in de eerste groep verreweg 
het meeste is bereikt, in de tweede minder, in 
de derde het minste. Het zou belangwekkend 
zijn, na te gaan waarom men eerst de materie, 
daarna het leven, eerst daarna de geest weten-
schappelijk heeft benaderd, maar dat zou hier 
te ver voeren. Voldoende zij, vast te stellen dat 
het wetenschappelijke wereldbeeld overwegend 
materialistisch is, maar ook, dat het dit niet 
uitsluitend is, noch, dat dit zo behoeft te blij-
ven, naarmate levenswetenschappen en geestes-
wetenschappen naar verhouding méér zouden 
bereiken. Men kan wellicht stellen, dat de we-
tenschappen van de stof „makkelijker" zijn. Dat 
is geen reden, ze meer te beoefenen. Het is de 
vraag, of ze voor ons levensgeluk vruchtbaar-
der zijn. 

Hier boven is gesteld, dat alle wetenschappen 
reeds wat hebben bereikt, vruchten hebben af-
geworpen. Welke zijn dat? Het zijn, om met de 
dode en de levende materie te beginnen, de 
z.g. natuurwetten, in het algemeen wetmatig-
heden, beter gezegd regelmatigheden, in wier 

Korrektie. In het artikel „Zeep en geestelijk 
leven" in het vorige nummer heeft een storende 
fout gestaan. In de twaalfde regel van de twee-
de kolom staat „kinder-rijke ijdelkeid". Dit 
moest natuurlijk zijn „kinder-lijke".  

omschrijving men min of meer geslaagd is. De 
exakte wetenschappen, in het biezonder de wis- 
kunde, hebben de taal gelev-erd, waarin die re- 
gelmatigheden het beste en het meest algemeen 
omschreven kunnen worden. Wij kunnen hier 
(voorshands) in het midden laten, of die regel-
matigheden absoluut of relatief zijn. Wij mogen 
echter vaststellen, dat zij een verband aanwijzen 
tussen verschijnselen, of groepen verschijnselen 
(omstandigheden), in de loop van de tijd. 

De wetenschappen, die zich met de materie 
alleen bezig houden, wijzen nu op een invloed 
van omstandigheden, die zich, gezien in de tijd 
zoals die zich aan ons voordoet, vroeger voor-
deden, op omstandigheden, die zich daarna 
voordeden. Wij noemen dit verband „kausaal" 
(oorzakelijk) en die wetten de wetten der kausa-
liteit. 

De wetenschappen, die zich met het leven 
bezig houden, leverden inzicht op in een ander 
verband. Wat wij leven noemen, leek geken-
merkt door de wet, dat het zich zelf in leven 
„wil" houden, voortplanten en uitbreiden. Dit 
wijst op een bepaaldheid van huidige omstan-
digheden door andere, die, gezien in de tijd 
zoals deze zich aan ons voordoet, later zullen 
komen. Een plant groeit b.v. op in het voor-
jaar en zal daarom in de zomer een ontwik-
keling bereiken die haar in staat stelt, zich juist 
dan voort te planten omdat eerst dan de om-
standigheden daarvoor aanwezig zijn. Men 
noemt het leven „vitaal", en dit verband de wet 
van d'e vitaliteit. Duidelijk is, dat zoals leven 
niet bestaat zonder materie, ook de vitaliteit 
niet bestaat zonder de kausaliteit, nóch daarmee 
in strijd is: de plant gehoorzaamt aan beide 
soorten van „wetten" tegelijkertijd: aan die van 
de „dode" stof èn aan die van het leven, te-
samen aan die van de levende materie. Moge-
lijk zijn de wetten der vitaliteit een bijzondere 
vorm van die der kausaliteit: slechts de tijd 
komt ons daarin voor, in andere richting te 
moeten worden gemeten. 

De wetenschappen, die zich met de mens be-
zig houden, leveren ook reeds regelmatigheden 
op. Zo b.v. dat de mens steeds handelt overeen-
komstig een gevoel van eigen waarde. Hij lijkt 
zijn persoonlijkheid, dat wat zijn persoon uit-
maakt, zijn geestelijke zelfstandigheid, niet al-
leen te willen handhaven, maar die persoon 
belangrijk en steeds belangrijker te willen zien\ 
worden. Er is een verband tussen zijn toekom-
stige persoonlijkheid en zijn handelen thans. Hij 
handelt voorts naar een idee, die hem los van 
de tijd lijkt, naar idealen waarvan hij zich geen 
scherp beeld kan vormen. Wij hebben voor dit 
verband, dat mij los lijkt van het begrip „tijd", 
nog geen woord. Men zou kunnen spreken van 
een wet van personaliteit, idealiteit of mentali-
teit. Het ligt voor de hand, dat deze niet los 
staan van die der kausaliteit en vitaliteit, daar-
mede niet in strijd zijn, maar er wellicht een 
bijzondere vorm van zijn, b.v. ene waarin de 
tijd niet veel te betekenen heeft. 

Het voorgaande verklaart, dat ons weten-
schappelijke wereldbeeld nog primitief is, dat 
het (nog) overwegend materialistisch getint is. 
De verschijnselen der dode materie zijn (al) vrij 
eenvoudig (kausaal) te omschrijven, die der le-
vende materie minder eenvoudig (kausaal èn 
vitaal), die van de geest nog minder eenvoudig 
(kausaal, vitaal en mentaal). De eenvoud van 
de materiële wereld maakt op de oppervlakkige 
beschouwer méér indruk dan de meerdere ver-
wevenheid van het vitale en mentale, maar dit 
laatste vormt een onverbrekelijk deel van het 
wereldbeeld. 

Zegt men nu, dat het wetenschappelijke we-
reldbeeld dat is van de anorganische wereld, 
en de rest „dromerij'', dan is het eerste onjuist, 
want onvolledig, en lokt het tweede de opmer-
king uit,. dat die dromerij ook een wezenlijk 
bestanddeel moet vormen van dat wereldbeeld. 
Het is in het bijzonder verbonden aan het leven 
en de mens, en dit is reeds een aanloop tot een 
waarde-oordeel door ons mensen. 

1'. K. VAN MEURS 
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Open brief 
Aan het hoofdbestuur van het 
Humanistisch Verbond 

Dames en Heren! 

Ge hebt, blijkens de publikaties in ons or-
gaan, in de algemene pers en door de radio, 
gemeend een verklaring te moeten afleggen naar 
aanleiding van de gebeurtenissen die zich in de 
laatste week van oktober en de eerste week 
van november hebben afgespeeld. Volkomen 
juist gedacht; het Nederlandse volk, en zeker 
het buitenkerkelijk deel, heeft er recht op te 
weten hoe het hoofdbestuur van de grootste 
humanistische organisatie over deze schokkende 
gebeurtenissen denkt. 

Ge vangt aan met het uitspreken van uw 
ontsteltenis en woede over de gebeurtenissen in 
Hongarije en over het verdriet dat u vervult 
om de ellende van het Hongaarse volk. Alweer, 
volkomen terecht! Maar dames en heren, ner-
gens in uw verklaring lees ik iets over de 
woede die u heeft bevangen toen het drama 
van de overval op Egypte zich voltrok of over 
de ontzaglijke ellende die de Fransen over Al-
gerije, waar reeds 300.000 mensen in hun be-
vrijdingsstrijd zijn omgekomen, hebben ge-
bracht, noch over de streek van de Franse 
machthebbers om Algerijnse onderhandelaars,' 
die met medeweten en goedkeuring van de 
Franse regering van Marokko naar Tunis vlo-
gen, te onderscheppen, en gevankelijk naar 
Frankrijk te voeren. Waarom dit meten met 
twee maten? 

Het is juist, zoals ge opmerkt: „In beide 
gevallen gaat de strijd om de politieke macht, 
maar in Hongarije wordt de geestelijke vrijheid 
systematisch neergeslagen". Het is echter niet 
juist, „dat de demokratische wereld onver-
bloemd haar eigen fouten kritiseert, wanneer 
menselijke waarden gevaar lopen" en het is 
evenmin juist „dat onder de diktatuur de stilte 
van de dood heerst". Om met het laatste te 
beginnen. 

Laren—Blaricum heeft een geheel nummer 
van het gemeenschapsblad „Gooise Grenspost" 
gewijd aan de gebeurtenissen in Hongarije. 
Andere gemeenschappen bepaalden zich tot het 
afdrukken van de verklaring van het hoofd-
bestuur en tot het opwekken van de leden om 
steun te verlenen waar dit mogelijk was. 

Leiden vierde het 10-jarig bestaan met een 
goed geslaagde feestavond, waar dr. J. C. 
Brandt Corstius de feestredenaar was. 

Ook in Groningen en Hengelo werd in de 
pers en op bijeenkomsten de betekenis van tien 
jaren humanistische aktiviteit herdacht. 

Schiedam heeft het gemeenschapsorgaan in 
een nieuw jasje gestoken en het ziet er inder-
daad fleurig uit. 

Utrecht gaf met een forumavond de leden 
gelegenheid vragen te stellen op levensbeschou-
welijk en praktisch terrein, waarop ze natuur-
lijk ook antwoord verwachtten. 

Nunspeet meende dat de aktuele gebeurte-
nissen in Hongarije en Egypte belangrijk ge-
noeg waren om er een zondagmorgenbijeen-
komst aan te besteden. Een paar gesprekken in 
kleinere kring zullen er wel op volgen. 

Amsterdam heeft in de wijkgemeenschappen 
een reeks van bijeenkomsten vastgesteld ter be-
spreking van het rapport „De laagontwikkelde 
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Gedurende de laatste 	jaar, na de dood 
van Stalin is er èn in Rusland èn in de satelliet-
landen zeer duidelijk een en ander veranderd. 
Over de mate waarin die verandering heeft 
plaats gegrepen valt te twisten, de verandering 
ontkennen betekent geen deel hebben aan het 
werkelijke leven. De gebeurtenissen in Polen 
en in Hongarije zijn er een duidelijk voorbeeld 
van. Dat de Hongaarse gewapende opstand met 
geweld is neergeslagen bewijst niet, dat er geen 
diepgaande veranderingen plaats hebben ge-
vonden. Het bestaan van Rusland werd be-
dreigd (zie het hoofdartikel in „Trouw" van 
10-11-1956, waarin dit onomwonden wordt toe-
gegeven) en het bedreigde Rusland sloeg toe, 
zoals Nederland in twee koloniale oorlogen te-
rugsloeg 1), toen het meende dat ook zijn be-
staan bedreigd werd, zoals Engeland in Kenia, 
Brits-Guyana, Cyprus en nu in Egypte toe-
slaat, zoals Frankrijk in Indo-China, Tunis, Ma-
dagascar, Marokko, Algiers en Egypte heeft 
toegeslagen en toeslaat, omdat ze meenden dat 
hun bestaan als grote mogendheden bedreigd 
werd en wordt. 
• Wat de Westerse demokratie betreft, men 
zou al even blind moeten zijn, als men de 
voordelen van deze, lang niet volmaakte, demo-
kratie zou ontkennen, als wanneer men elke 
ontwikkeling in demokratische zin in Rusland 
en de satellietlanden ontkent. 

Ik neem graag uw zinsnede over: wendt u af 
van een politiek die onmenselijkheid tot metode 
maakt. Dat is niet alleen met de Russische, 
doch praktisch met elke koloniale politiek het 
geval! Dit laatste mis ik in uw verklaring. Gij 
richt uw aanval vrijwel geheel op één kant en 
verzuimt op te merken dat de demokratie in het 
Westen in groot gevaar verkeert. 

Toen uw verklaring ontstond wist ge van de 
vernielingen door jongeren en ouderen aange-
bracht in de winkels, drukkerijen en panden 
waar kommunisten huisden of men meende dat 
er kommunisten woonden. Vernielen en vooral: 
boeken verbranden, uiting van fel anti-demo-
kratische wildheid. Waarom daar geen woord 
over gezegd? Hebt ge de redevoeringen op 4 

gebieden". Het maandblad „be Loopmare" dat 
er weer uitstekend verzorgd uitziet, vertelt ook 
iets over de vorderingen bij de bouw van de 
A. H. Gerhardstichting, het toekomstige tehuis 
voor buitenkerkelijke bejaarden, dat in het 
nieuwe westen van Amsterdam verrijst. 

Den Haag bewijst met een lijstje van maar 
liefst 39 namen dat de groei van het Verbond 
gestadig doorgaat. 

Arnhem geeft haar blad thans in druk uit in 
samenwerking met Humanitas. De belangstel-
ling voor de bijeenkomsten zal er hopelijk door 
toenemen. 

Leeuwarden bespreekt op huiskamerbijeen-
komsten een aantal onderwerpen, die met de 
praktijk van het dagelijkse leven samenhangen. 
Titels, o.a. „De handelingsbekwaamheid van de 
gehuwde vrouw", „Oud worden en gelukkig 
zijn" en „Het verzekeringswezen". Een voor-
beeld om na te doen. 

Baarn/Soest houdt ook dit jaar een kerstbij-
eenkomst. In meerdere gemeenschappen is dit 
het geval, anderen beleggen op oudejaar een 
korte samenkomst. 

Hiermede besluiten we dit overzicht in de 
hoop, dat volgend jaar alle gemeenschappen 
regelmatig nieuwtjes zullen doorgeven.  

en 5 november door de radio gehoord, ook die, 
uitgesproken op de nationale demonstratie op 
de Dam, speciaal door de laatste spreker? Die 
laatste rede was in één woord ontstellend, één 
kweken van oorlogspsychose, één opzetten van 
de ene volkerengroep tegen de andere, ramp-
zalig. De uitbarstingen van vernielzucht en de 
hamsterrage zijn zeker niet uit de lucht komen 
vallen. De grote en kleinere pers, week- en 
dagbladen — de goede niet te na gesproken —
beijveren zich om de vredesbewegingen, voor-
al de Derde Weg, te bedelven onder hele en 
halve leugens, maar de gelegenheid de onwaar-
heden recht te zetten werd en wordt niet gebo-
den. Is demokratie alleen van kracht voor men-
sen en groeperingen die geld hebben? Met de 
radio is het precies zo gesteld. De vredesorga-
nisaties hebben geen zendtijd, de Vrijdenkers-
radio (V.R.O.) is 20 jaar geleden op aanspo-
ring van de N.S.B.! verboden en nog steeds 
heeft geen enkel demokratisch kabinet de moed 
gehad dit onrecht te herstellen. 

In Frankrijk is tegen prof. Henri Marrou on-
middellijk een strafvervolging ingesteld „wegens 
het verraden van geheimen", omdat hij in „Le 
Monde" de misdadige metoden van de Fransen 
in Algerije onthulde. Hetzelfde lot trof de be-
roemde verzetsstrijdster Claude Georgette Ge-
rard, nadat ze haar ervaringen in Algerije aan 
de regering had meegedeeld en in „Demain" ge-
publiceerd. Om slechts twee voorbeelden te 
noemen. 

Het Hongaarse volk heeft met de wapens ge-
streden en voelt zich nameloos verraden door 
het Westen, omdat de gewapende hulp die ge-
suggereerd was, gelukkig, niet is gekomen. Ge-
lukkig, omdat er een derde wereldoorlog uit 
voortgevloeid zou zijn, een oorlog, we weten 
het, die de vernietiging van alle partijen zou 
betekenen. 

Waarom wijst uw verklaring niet op het fa-
tale van deze suggesties? Iedereen kon en moest 
weten dat een gewapende strijd van Hongarije 
tegen Rusland op een nederlaag zou uitlopen. 

Natuurlijk moeten de Hongaren geholpen 
worden waar nodig is. Maar niet de Egyptena-
ren en niet de Algerijnen? Waarom niet alle 
slachtoffers van het militair geweld? Vergist u 
zich niet. In Azië en Afrika worden deze ge-
beurtenissen geheel anders bezien dan hier, 
wordt Rusland niet beschouwd als de brenger 
van alle ellende, maar worden die demokra-
tische landen als Engeland en Frankrijk ten 
tonele gevoerd als de verraders van hun eigen demokratische principes. Ook in deze landen, 
met name Frankrijk, kan de ontwikkeling ge-
heel anders lopen dan we denken en hopen. 
„Dat het Hongaarse drama de kommunisten 
hier te lande (Frankrijk) veel kwaad zal hebben 
gedaan is nog helemaal niet gezegd... Men kan 
toch moeilijk verwachten dat de gemiddelde 
kommunist nu opeens in de socialistische armen 
zou vallen om Mollet en de zijnen van harte 
geluk te wensen met „de vuile oorlog in Alge-
rije" (N.R.Ct. 12-11-'56). 
Wij steunen de Hongaren en alle onderdrukten 
op de lange duur het beste door het geweld als 
middel ter oplossing van politieke (en andere) 
problemen vierkant af te wijzen en de geesten 
rijp te maken voor redelijk overleg. Het is met 
groot verdriet en teleurstelling dat ik moet kon-
stateren dat uw verklaring niet in deze richting 
werkt. Door uw eenzijdige beoordeling en ver-
oordeling verzwakt ge zelf de konstruktiéve 
krachten die gij en ik zo nodig achten. „Het 
staat voor ons vast, dat de mens anders moet en anders kan", inderdaad, maar dan zal hij de demokratje ook tot de wezenlijke grondslag van zijn gehele maatschappelijke leven moeten ma-
ken, nationaal en internationaal, niet alleen met 
woorden, maar ook met daden. 

P. SCHUT 
1
) Mag ik de brochure van Prof. Teeuw „Het 

konflikt met Indonesië als spiegel voor Neder- 
land" in uw aandacht aanbevelen? Uitg. 	van Hoeve, Den Haag.  

GEHOORD EN GELEZEN 
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Open brief 
Aan het hoofdbestuur van het 
Humanistisch Verbond 

Dames en Heren! 
Ge hebt, blijkens de publikaties in ons or-

gaan, in de algemene pers en door de radio, 
gemeend een verklaring te moeten afleggen naar 
aanleiding van de gebeurtenissen die zich in de 
laatste week van oktober en de eerste week 
van november hebben afgespeeld. Volkomen 
juist gedacht; het Nederlandse volk, en zeker 
het buitenkerkelijk deel, heeft er recht op te 
weten hoe het hoofdbestuur van de grootste 
humanistische organisatie over deze schokkende 
gebeurtenissen denkt. 

Ge vangt aan met het uitspreken van uw 
ontsteltenis en woede over de gebeurtenissen in 
Hongarije en over het verdriet dat u vervult 
om de ellende van het Hongaarse volk. Alweer, 
volkomen terecht! Maar dames en heren, ner-
gens in uw verklaring lees ik iets over de 
woede die u heeft bevangen toen het drama 
van de overval op Egypte zich voltrok of over 
de ontzaglijke ellende die de Fransen over Al-
gerije, waar reeds 300.000 mensen in hun be-
vrijdingsstrijd zijn omgekomen, hebben ge-
bracht, noch over de streek van de Franse 
machthebbers om Algerijnse onderhandelaars,-
die met medeweten en goedkeuring van de 
Franse regering van Marokko naar Tunis vlo- 
gen, te onderscheppen, en gevankelijk naar 
Frankrijk te voeren. Waarom dit meten met 
twee maten? 

Het is juist, zoals ge opmerkt: „In beide 
gevallen gaat de strijd om de politieke macht, 
maar in Hongarije wordt de geestelijke vrijheid 
systematisch neergeslagen". Het is echter niet 
juist, „dat de demokratische wereld onver-
bloemd haar eigen fouten kritiseert, wanneer 
menselijke waarden gevaar lopen" en het is 
evenmin juist 

'
,dat onder de diktatuur de stilte 

van de dood heerst". Om met het laatste te 
beginnen. 

Laren—Blaricum heeft een geheel nummer 
van het gemeenschapsblad „Gooise Grenspost" 
gewijd aan de gebeurtenissen in Hongarije. 
Andere gemeenschappen bepaalden zich tot het 
afdrukken van de verklaring van het hoofd-
bestuur en tot het opwekken van de leden om 
steun te verlenen waar dit mogelijk was. 

Leiden vierde het 10-jarig bestaan met een 
goed geslaagde feestavond, waar dr. J. C. 
Brandt Corstius de feestredenaar was. 

Ook in Groningen en Hengelo Imerd in de 
pers en op bijeenkomsten de betekenis van tien 
jaren humanistische aktiviteit herdacht. 

Schiedam heeft het gemeenschapsorgaan in 
een nieuw jasje gestoken en het ziet er inder-
daad fleurig uit. 

Utrecht gaf met een forumavond de leden 
gelegenheid vragen te stellen op levensbeschou-
welijk en praktisch terrein, waarop ze natuur-
lijk ook antwoord verwachtten. 

Nunspeet meende dat de aktuele gebeurte-
nissen in Hongarije en Egypte belangrijk ge-
noeg waren om er een zondagmorgenbijeen-
komst aan te besteden. Een paar gesprekken in 
kleinere kring zullen er wel op volgen. 

Amsterdam heeft in de wijkgemeenschappen 
een reeks van bijeenkomsten vastgesteld ter be-
spreking van het rapport „De laagontwikkelde  

Gedurende de laatste 	jaar, na de dood 
van Stalin is er èn in Rusland èn in de satelliet-
landen zeer duidelijk een en ander veranderd. 
Over de mate waarin die verandering heeft 
plaats gegrepen valt te twisten, de verandering 
ontkennen betekent geen deel hebben aan het 
werkelijke leven. De gebeurtenissen in Polen 
en in Hongarije zijn er een duidelijk voorbeeld 
van. Dat de Hongaarse gewapende opstand met 
geweld is neergeslagen bewijst niet, dat er geen 
diepgaande veranderingen plaats hebben ge-
vonden. Het bestaan van Rusland werd be-
dreigd (zie het hoofdartikel in „Trouw" van 
10-11-1956, waarin dit onomwonden wordt toe-
gegeven) en het bedreigde Rusland sloeg toe, 
zoals Nederland in twee koloniale oorlogen te-
rugsloeg 1), toen het meende dat ook zijn be-
staan bedreigd werd, zoals Engeland in Kenia, 
Brits-Guyana, Cyprus en nu in Egypte toe-
slaat, zoals Frankrijk in Indo-China, Tunis, Ma-
dagascar, Marokko, Algiers en Egypte heeft 
toegeslagen en toeslaat, omdat ze meenden dat 
hun bestaan als grote mogendheden bedreigd 
werd en wordt. 
• Wat de Westerse demokratie betreft, men 
zou al even blind moeten zijn, als men de 
voordelen van deze, lang niet volmaakte, demo-
kratie zou ontkennen, als wanneer men elke 
ontwikkeling in demokratische zin in Rusland 
en de satellietlanden ontkent. 

Ik neem graag uw zinsnede over: wendt u af 
van een politiek die onmenselijkheid tot metode 
maakt. Dat is niet alleen met de Russische, 
doch praktisch met elke koloniale politiek het 
geval! Dit laatste mis ik in uw verklaring. Gij 
richt uw aanval vrijwel geheel op één kant en 
verzuimt op te merken dat de demokratie in het 
Westen in groot gevaar verkeert. 

Toen uw verklaring ontstond wist ge van de 
vernielingen door jongeren en ouderen aange-
bracht in de winkels, drukkerijen en panden 
waar kommunisten huisden of men meende dat 
er kommunisten woonden. Vernielen en vooral: 
boeken verbranden, uiting van fel anti-demo-
kratische wildheid. Waarom daar geen woord 
over gezegd? Hebt ge de redevoeringen op 4 

gebieden". Het maandblad „be Loopmare" dat 
er weer uitstekend verzorgd uitziet, vertelt ook 
iets over de vorderingen bij de bouw van de 
A. H. Gerhardstichting; het toekomstige tehuis 
voor buitenkerkelijke bejaarden, dat in het 
nieuwe westen van Amsterdam verrijst. 

Den Haag bewijst met een lijstje van maar 
liefst 39 namen dat de groei van het Verbond 
gestadig doorgaat. 

Arnhem geeft haar blad thans in druk uit in 
samenwerking met Humanitas. De belangstel-
ling voor de bijeenkomsten zal er hopelijk door 
toenemen. 

Leeuwarden bespreekt op huiskamerbijeen-
komsten een aantal onderwerpen, die met de 
praktijk van het dagelijkse leven samenhangen. 
Titels, o.a. „De handelingsbekwaamheid van de 
gehuwde vrouw", „Oud worden en gelukkig 
zijn" en „Het verzekeringswezen". Een voor-
beeld om na te doen. 

Baarn/Soest houdt ook dit jaar een kerstbij-
eenkomst. In meerdere gemeenschappen is dit 
het geval, anderen beleggen op oudejaar een 
korte samenkomst. 

Hiermede besluiten we dit overzicht in de 
hoop, dat volgend jaar alle gemeenschappen 
regelmatig nieuwtjes zullen doorgeven.  

en 5 november door de radio gehoord, ook die, 
uitgesproken op de nationale demonstratie op 
de Dam, speciaal door de laatste spreker? Die 
laatste rede was in één woord ontstellend, één 
kweken van oorlogspsychose, één opzetten van 
de ene volkerengroep tegen de andere, ramp-
Mig. De uitbarstingen van vernielzucht en de 
hamsterrage zijn zeker niet uit de lucht komen 
vallen. De grote en kleinere pers, week- en 
dagbladen — de goede niet te na gesproken —
beijveren zich om de vredesbewegingen, voor-
al de Derde Weg, te bedelven onder hele en 
halve leugens, maar de gelegenheid de onwaar-
heden recht te zetten werd en wordt niet gebo-
den. Is demokratie alleen van kracht voor men-
sen en groeperingen die geld hebben? Met de 
radio is het precies zo gesteld. De vredesorga-
nisaties hebben geen zendtijd, de Vrijdenkers-
radio (V.R.O.) is 20 jaar geleden op aanspo- 
ring van de N.S.B.! verboden en nog steeds 
heeft geen enkel demokratisch kabinet de moed 
gehad dit onrecht te herstellen. 

In Frankrijk is tegen prof. Henri Marrou on-
middellijk een strafvervolging ingesteld „wegens 
het verraden van geheimen",omdat hij in „Le 
Monde" de misdadige metoden van de Fransen 
in Algerije onthulde. Hetzelfde lot trof de be-
roemde verzetsstrijdster Claude Georgette Ge-
rard, nadat ze haar ervaringen in Algerije aan 
de regering had meegedeeld en in „Demain" ge-
publiceerd. Om slechts twee voorbeelden te 
noemen. 

Het Hongaarse volk heeft met de wapens ge-
streden en voelt zich nameloos verraden door 
het Westen, omdat de gewapende hulp die ge-
suggereerd was, gelukkig, niet is gekomen. Ge-
lukkig, omdat er een derde wereldoorlog uit 
voortgevloeid zou zijn, een oorlog, we weten 
het, die de vernietiging van alle partijen zou 
betekenen. 

Waarom wijst uw verklaring niet op het fa-
tale van deze suggesties? Iedereen kon en moest 
weten dat een gewapende strijd van Hongarije 
tegen Rusland op een nederlaag zou uitlopen. 

Natuurlijk moeten de Hongaren geholpen 
worden waar nodig is. Maar niet de Egyptena-
ren en niet de Algerijnen? Waarom niet alle 
slachtoffers van het militair geweld? Vergist u 
zich niet. In Azië en Afrika worden deze ge-
beurtenissen geheel anders bezien dan hier, 
wordt Rusland niet beschouwd als de brenger 
van alle ellende, maar worden die demokra-
tische landen als Engeland en Frankrijk ten 
tonele gevoerd als de verraders van hun eigen demokratische principes. Ook in deze landen, 
met name Frankrijk, kan de ontwikkeling ge-
heel anders lopen dan we denken en hopen. 
„Dat het Hongaarse drama de kommunisten 
hier te lande (Frankrijk) veel kwaad zal hebben 
gedaan is nog helemaal niet gezegd... Men kan 
toch moeilijk verwachten dat de gemiddelde 
kommunist nu opeens in de socialistische armen 
zou vallen om Mollet en de zijnen van harte 
geluk te wensen met „de vuile oorlog in Alge-
rije" (N.R.Ct. 12-11-'56). 
Wij steunen de Hongaren en alle onderdrukten 
op de lange duur het beste door het geweld als 
middel ter oplossing van politieke (en andere) 
problemen vierkant af te wijzen en de geesten 
rijp te maken voor redelijk overleg. Het is met 
groot verdriet en teleurstelling dat ik moet kon-
stateren dat uw verklaring niet in deze richting 
werkt. Door uw eenzijdige beoordeling en ver-
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  „Het a
moet en anders kan", inderdaad, maar dan zal hij de demokratie ook tot de wezenlijke grondslag van zijn gehele maatschappelijke leven moeten ma-

ken, nationaal en internationaal, niet alleen met 
woorden, maar ook met daden. 

P. SCHUT 

1) Mag ik de brochure van Prof. Teeuw ,,Het 
konflikt met Indonesië als spiegel voor Neder- land" 

in uw aandacht aanbevelen? Uitg. W. van Hoeve, Den Haag.  

GEHOORD EN GELEZEN 

Nieuws uit de gemeenschappen 
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Natuurwetenschap en filosofie 
ij de landdag van 27 mei heb ik gespijbeld: 
aan Porgy and Bess heb ik toen de voor-

keur gegeven boven ... Minnaert en De Co-
ninck. De mij later bereikende verwijten, dat 
ik er toch eigenlijk bij had moeten zijn ,,voor 
de diskussie", heb ik niet al te zwaar opgeno-
men. Waarschijnlijk zou ik niet eens zo veel 
gezegd hebben, en dan bijna zeker nog niet dat 
wat gezegd had moeten worden - dat vind ik, 
als ik het vind, altijd pas veel later. Nu echter 
in Mens en Wereld van 8 dec. een artikel is 
opgenomen van Dr. ,De Wilde en de daarin 
aangevallen natuuronderzoekers zich uitvoerig 
hebben verdedigd, wil ik in deze diskussie toch 
graag even meepraten. Weliswaar meen ik dat 
deze aanval en dit verweer eigenlijk niet thuis 
horen in de kolommen van Mens en Wereld -
voor een grondige maar dan ook ruimte eisen-
de behandeling van de hier aan de orde gestel-
de problemen is het tijdschrift Rekenschap de 

aangewezen plaats - maar nu deze diskussie 
hier eenmaal is gepubliceerd, Iijkt het mij wen-
selijk er toch nog iets over te zeggen. 

Gesteld namelijk dat men er nu verder het 
zwijgen toe deed, en getroost overging tot de 
orde van de dag, dan zou de indruk gewekt 
kunnen worden, dat mèt het antwoord van de 
professoren Minnaert en De Coninck nu ook 
van humanistische zijde het laatste woord over 
deze materie gesproken is. En deze indruk zou 
stellig niet juist zijn. Dt. De Wilde kan gerust 
zijn: de stelselmatige miskenning van de gren- 
zen tussen fysika en metafysika, die in dit ant-
woord nog eens overduidelijk tot uitdrukking 
komt, zal ook in de ogen van veel humanisten 
geen genade kunnen vinden. „Bouwstenen te 
leveren" heeft de stichting „Socrates" prof. De 
Coninck blijkbaar gevraagd. Maar hij heeft 
meer gedaan: hij heeft - om in dit beeld te 
blijven - gemeend het gebouw ook nog even 
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,,0 heiiger Antonius von Padua, 
Du kennst uns ja! 
So lass uns denn auf dieser Erden 
Auch solche fromme Heiigewerden!"   

Eindelijk trekt zich Antonius helemaal in de 
wildernis terug. Een wild zwijn zorgt voor 
water en paddestoelen; samen sterven zij, sa-
men rijzen zij ten hemel op. Maar daar 

begin-

nen de Joden en de Turken te protesteren en 
te schreeuwen. Maar Maria is minder fanatiek: 

"Wilkommen! Gehet ein in Frieden! 
Hier wird kein Freund vom Freund geschieden. 

Es kommt so manches Schaf herein, 
Warurn nicht catch ein braves Schwein." 
Dit fraaie verhaal heeft voor Busch een hele 

nasleep gehad. Zeer griefde Vis Busch, dat de 
beroemde estetikus Theodor 	

cher hem we- 

gens zijn lichtgekleed balletmeisje voor por-
nograaf uitmaakte. Nog Di zijn allegorische 
sprookje „Eduards Traum" komt Busch op deze 

kritikus terug - 
ik vermeld dit, omdat deze 

kritikus vele nakomelingen heeft, waarvan er 

„Mens en Wereld" - dat op 5 
januari moet 

Door de komende reeks feestdagen zal 
bet 

versOijnen - dig gereed te krijgen. Het 

komt dus pas op 12 januari uit. (Redalale)• 

niet mogelijk zijn 
het volgende nummer van  

op 't ogenblik één in de redaktie van de Haag-
sche Post zit - : 

„Een ruige ouwe jongen snuffelt aan alle 
schilderijen en tracht dubbelzinnigheden op te 
speuren, om aanstoot te kunnen nemen („uni 
sjah sittlich zu entriisten"). Men noemde hem 
'de man met de vuile bril', omdat hij overal 
de onraad ruikt, die hij zelf meebrengt." 

Van de aanklacht wegens  „Religionsver-
letzung" (godsdienstkrenking) werd Busch in 
Beieren weliswaar vrijgesproken,  maar in 
Oostenrijk en Rusland behoorde het boekje 
voortaan tot de verboden lektour.. Maar zie: in 
1902 naar aanleiding van Bosch' 70ste verjaar-
dag, werd bij een interpellatie in het Weense 
parlement het gehele boekje voorgelezen - een 
grap, die grote humorist waardig! - en omdat 
parlementaire handelingen niet verboden moch-
ten worden, kon iedere Oostenrijker ten minste 
de tekst van het beroemde beeldverhaal lezen. 
En  in  Rusland is het zeker ook niet meer 
verboden, sedert - „0 heiiger Antonius van 
Padua - Du kennst uns ja! 	" het lachen 
over zich zelf niet helemaal meer op de Index 
prohibitorum rerum: op de lijst van de verbo-
den bezigheden staat, 

Overbodig te zeggen, dat voor Busch dit 
felle antiklerikalisme en zijn overmoedige 

alles, wat naar kerksheid en bij-

geloof
aa nva 

 

aanvallen I e n op 
zweemt, 

   
slechts één kant van zijn diep 

filosofische leven kentekent. Busch was zeker 
„religieus"; maar nooit gedoogden zijn rationa-
lisme en zijn waarheidsliefde, dat hij aan zijn 
innerlijke verlangen naar rust en zekerheid enige 
koncessie deed. 

Wie over hem meer weten wil: het beste 
over de wijsgeer Busch staat in een 'aan de 
universiteit in Groningen verschenen dissertatie 
(in het Duits geschreven) van dr. R. Deknatel: 
Wilhelm Busch, der lachende Philosoph des 
Pessirnismus." - . Het beste dat ik over de 
artiest en mens Busch ooit gelezen heb, staat in 

al weer een Nederlander! - eceorirnoeplisste van - 
vl eth(verschenen in „mannen  en Vrou-

wen van betekenis bij Tjeenk Willink, Haarlem 
1904(l) Zeer de moeite waard is de in één van 
de kleine „Insel"-boekjes uitgekomen briefwis-
seling van Busch met een Nederlandse schrijf-
ster, Maria Anderson, die een vriendin van Mul-
tatuli was. 

in een vloek en een zucht in elkaar te moeten 
zetten. Maar voor dit bouwen miste hij nu juist 
ook naar eigen getuigenis - alle erkende wijs-
gerigheid is hem vreemd - de deskundigheid. 
Met andere woorden, het zal Dr. De Wilde ver-
wonderen noch verdrieten, dat ik het niet tot 
in alle detail& met hem eens ben, maar in hoofd-
zaak en strekking kan ik zijn artikel van harte 
onderschrijven. 

De redaktie vraagt kortheid en ik moet het 
dus voorlopig zonder verdere adstruktie bij deze 
mi wat bot lijkende afwijzing laten. Maar ik 
besef dat ik na a nu ook b moet zeggen, en 
zal dus in een volgend artikeltje mijn bezwaren 
tegen dit antwoord van de professoren Minnaert 
en De Coninck precizeren. 

LIBRE vAN DER WAL 

‘ 	- 
Werkt onze huidige welvaart 

demoraliserend? 

In zekere kringen kan men nog al eens de 
stelling horen verkondigen, dat de stijgen-

de welvaart in bepaalde' opzichten demorali-
serend werkt. Men wijst dan op feiten als 
het toenemend bioskoopbezoek, de danswoe-
de, misbruik van alkohol en allerlei excessen, 
die verklaard zouden moeten worden uit de 
grotere ekonomische welvaart van de zgn. 
„lagere" klassen. Zelfs gaat men soms zo ver 
hierin de oorzaak te zoeken van een losser 
gezinsverband een toenemend aantal echtschei- 
dingen en last but not least  de geloofsafval en 
de verzwakking van de invloed der kerken. 

De V.P.R.O. heeft in een uitzending de 
mening van een deskundige, n.l. Ed van Cleef, 
raadsadviseur bij het Centraal Planbureau, ge-
vraagd. Deze heeft de boven gestelde' vraag ont-
kennend beantwoord. Hij meende integendeel 
eerder gunstige faktoren te moeten konstateren: 
de kulturele belangstelling is groot, er worden 
veel boeken gekocht, vele kulturele centra's 
maken een bloeiperiode dOor. Natuurlijk kon-
stateerde Van Cleef ook feiten, die bepaald een 
minder prettige indruk maken, zoals overdre-
ven luxe, het streven van bepaalde lieden om 
al hun geld te beleggen in-lawaaiinakende mo-
torvehikel, de fuivende scholieren enz. 

Doch was dit vroeger anders? Bedenkelijk is, 
dat de verkoop gedestilleerd in 1955 tien 
pct. méér bedroeg dan in 1953 en veel hoger 
is dan in 1938. Doch bepaald een vooruit-
gang is liet feit, dat velen, in tegenstelling 
tot vroeger, thans in staat zijn goede duurzame 
verbruiksgoederen aan te schaffen. Van Cleef 
kwam echter bok tot de slotsom, dat onze 
verhoogde welvaart een hoger moreel peil ver-
eist. 

Van Cleef. wees voorts nog op de kollectieve 
verantwoordelijkheid bij stijgende welvaart. De-
ze verantwoordelijkheid legt ons de plicht op 
betere sociale voorzieningen te treffen, méér 
uit te trekken voor onderwijsverbetering èn 
méér te, geven voor de noodlijdenden in de 
onderontwikkelde gebieden. 

(Vervolg van pag. 4) 

kelijké verzoekingen moet Antonius nog door-
staan - wat minder somber dan bij Hierony-
mus Bosch of Gruenewald maar eigenlijk toch 
ook heel moeilijk - de meesten' van ons zou-
den er niet doorheen gekomen zijn. En zo 
merkt de schone courtisane Monika op, nadat 
haar snode verleidingspoging mislukt was, dat 

haar zoiets toch nog niet gebeurd is: 

.,,Da sprach die schiine Monika, 
Die dieses Mit Erstaunen (verbazing) sah: 
lek kenne schon so manchen Frommen, 
So was ist mir nicht vorgekommen!" 

En nadat wij vol bewondering de heldhaftige 
overwinning van de grote heilige op de duivelse 
en duivels-verleidelijke balleteuze hebben aan-
schouwd, slaken wij arme zondaren met de ont-
roerde verteller dit schietgebed. 

HEIN HEBBERS 
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hier eenmaal is gepubliceerd, lijkt het mij wen-
selijk er toch nog iets over te zeggen. 

Gesteld namelijk dat men er nu verder het 
zwijgen toe deed, en getroost overging tot de 
orde van de dag, dan zou de indruk gewekt 
kunnen worden, dat mèt het antwoord van de 
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verbodig te zeggen, dat voor Busch dit 
felle antiklerikalisme en zijn overmoedige 

aanvallen op alles, wat naar kerksheid en bij-
geloof zweemt, slechts één kant van zijn diep 
filosofische leven kentekent. Busch was zeker 
„religieus"; maar nooit gedoogden zijn rationa-
lisme en zijn waarheidsliefde, dat hij aan zijn 
innerlijke verlangen naar rust en zekerheid enige 
koncessie deed. 

Wie over hem meer weten wil: het beste 
over de wijsgeer Busch staat in een aan de 
universiteit in Groningen verschenen dissertatie.  
(in het Duits geschreven) van dr. R. Deknatel: 
Wilhelm Busch, der lachende Philosoph des 
Pessirnismus." — Het beste dat ik over de 
artiest en mens Busch ooit gelezen heb, staat in 
een opstel van -- al weer een Nederlander! —
Cornelis Veth (verschenen in „Mannen en Vrou-
wen van betekenis" bij Tjeenk Willink, Haarlem 
1904(!) Zeer de moeite waard is de in één van 
de kleine „Inser-boekjes uitgekomen briefwis-
seling van Busch met een Nederlandse schrijf-
ster, Maria Anderson, die een vriendin van Mul-
tatuli was. 
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ook naar eigen getuigenis — alle erkende wijs-
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Met andere woorden, het zal Dr. De Wilde ver-
wonderen noch verdrieten, dat ik het niet tot 
in alle details' met hem eens ben, maar in hoofd-
zaak en strekking kan ik zijn artikel van harte 
onderschrijven. 
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besef dat ik na a nu ook b moet zeggen, en 
zal dus in een volgend artikeltje mijn bezwaren 
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serend werkt. Men wijst dan op feiten als 
het toenemend bioskoopbezoek, de danswoe-
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De V.P.R.O. heeft in een uitzending de 
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raadsadviseur bij het Centraal Planbureau, ge-
vraagd. Deze heeft de boven gestelde' vraag ont-
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de kulturele belangstelling is groot, er worden 
veel boeken gekocht, vele kulturele tentra's 
maken een bloeiperiode door. Natuurlijk kon-
stateerde Van Cleef ook feiten, die bepaald een 
minder prettige indruk maken, zoals overdre-
ven luxe, het streven van bepaalde lieden om 
al hun geld te beleggen in-lawaaimakende mo-
torvehikel, de fuivende scholieren enz. 

Doch was dit vroeger anders? Bedenkelijk is, 
dat de verkoop gedestilleerd in 1955 tien 
pct. méér bedroeg dan in 1953 en veel hoger 
is dan in 1938. Doch bepaald een vooruit-
gang is liet feit, dat velen, in tegenstelling 
tot vroeger, thans in staat zijn goede duurzame 
verbruiksgoederen aan te schaffen. Van Cleef 
kwam echter óók tot de slotsom, dat onze 
verhoogde, welvaart een hoger moreel peil ver-
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Van Cleef wees voorts nog op de kollectieve 
verantwoordelijkheid bij stijgende welvaart. De-
ze verantwoordelijkheid legt ons de plicht op 
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kelijké verzoekingen moet Antonius nog door-
staan — wat minder somber dan bij Hierony-
mus Bosch of Gruenewald maar eigenlijk toch 
ook heél moeilijk — de meesten' van ons zou-
den er niet doorheen gekomen zijn. En zo 
merkt de schone courtisane Monika op, nadat 
haar snode verleidingspoging mislukt was, dat 
haar zoiets toch nog niet gebeurd is: 

,,Da sprach die schelle Monika, 
Die dieses mit Erstaunen (verbazing) sah: 
Ich kenne schon so manchen Frommen, 
So was ist mir nicht vorgekommen!" 
En nadat wij vol bewondering de heldhaftige 

overwinning van de grote heilige op de duivelse 
en duivels-verleidelijke balleteuze hebben aan-
schouwd, slaken wij arme zondaren met de ont-
roerde verteller dit schietgebed: 

Natuurwetenschap en filosofie 

-1-_/
ij de landdag van 27 'mei heb ik gespijbeld: 
aan Porgy and Bess heb ik toen de voor-

keur gegeven boven ... Minnaert en De Co- 
ninck. De mij later bereikende verwijten, dat 
ik er toch eigenlijk bij had moeten zijn „voor 
de diskussie", heb ik niet al te zwaar opgeno- 
men. Waarschijnlijk zou ik niet eens zo veel 
gezegd hebben, en dan bijna zeker nog niet dat 
wat gezegd had moeten worden — dat vind ik, 
als ik het vind, altijd pas veel later. Nu echter 
in Mens en Wereld van 8 dec. een artikel is 
opgenomen van Dr. .De Wilde en de daarin 
aangevallen natuuronderzoekers zich uitvoerig 
hebben verdedigd, wil ik in deze diskussie toch 
graag even meepraten. Weliswaar meen ik dat 
deze aanval en dit verweer eigenlijk niet thuis 
horen in de kolommen van Mens en Wereld — 
voor een grondige maar dan ook ruimte eisen-
de behandeling van de hier aan de orde gestel-
de problemen is het tijdschrift Rekenschap de 

op 't ogenblik één in de redaktie van de Haag-
sche Post zit — : 

„Een ruige ouwe jongen snuffelt aan alle 
schilderijen en tracht dubbelzinnigheden op te 
speuren, om aanstoot te kunnen nemen '(„um 
sich sittlich zu entriisten"). Men noemde hem 
'de man met de vuile bril', omdat hij overal 
de onraad ruikt, die hij zelf meebrengt." 

Van de aanklacht wegens  „Religionsver-
letzung" (godsdienstkrenking) werd Busch in 
Beieren weliswaar vrijgesproken, maar in 
Oostenrijk • en Rusland behoorde het boekje 
voortaan tot de verboden lektuur. Maar zie: in 
1902 naar aanleiding van Busch' 70ste verjaar-
dag, werd bij een interpellatie in het Weense 
parlement het gehele boekje voorgelezen — een 
grap, die grote humorist waardig! — en omdat 
parlementaire handelingen niet verboden moch-
ten worden, kon iedere Oostenrijker ten minste 
de tekst van het beroemde beeldverhaal lezen. 
En  in  Rusland is het zeker ook niet meer 
verboden, sedert — „O heiiger Antonius van 
Padua — Du kennst uns ja! ... " — het lachen 
over zich zelf niet helemaal meer op de Index 
prohibitorum rerum: op de lijst van de verbo-
den bezigheden staat. 



-1-teL werk van 
TIL BRUGMAN 

Onlangs is er een nieuwe roman, „De zee-
bruid" van Til Brugman verschenen. 

Naar aanleiding van dit feit, zou ik graag 
eens een kroniek wijden aan deze schrijfster 
van wier hand herhaaldelijk korte verhalen in 
„Mens en Wereld" hebben gestaan. Uit de 
weinige autobiografische gegevens die mij ter 
beschikking staan blijkt, dat Til Brugman met 
een beheersing èn vanuit een zelfkritiek waar 
men niet anders dan het grootste respekt voor 
kan hebben, met publiceren gewacht heeft tot 
op wat de rijpere leeftijd genoemd wordt; dat 
zij aan haar manuskripten heeft geschaafd en 
gevijld om ze vervolgens vaak weer voor een 
tijd rustig te laten liggen, een zeldzaamheid 
tegenwoordig, nu in haast neergepende gedach-
ten en ternauwernood afgekoelde waarnemingen 
al gauw als literair volwaardig worden aange-
boden. 

Die sfeer van afstandnemen en omwerken 
en polijsten is stellig bevorderlijk geweest voor 
het vormen van een uitgesproken stijl. Til Brug-
man onderscheidt zich door een vaak biezon-
der origineel en beeldend woordgebruik, door 
een typische manier om met behulp van• een 
bepaalde zinskonstruktie de indruk op te roe-
pen zowel van koncentratie als van vereen-
voudiging. Zij heeft een eigen ironie, die, 
inplaats van afstand te scheppen tussen de le-
zer en de romanfiguren, de laatsten bijna lijfe-
lijk met al hun hebbelijkheden en onhebbelijk-
heden aanwezig doet zijn. Voeg daarbij de merk-
baar grote ontwikkeling en de vaak bezeten 
betoogdrift van de schrijfster, en haar neiging 
tot het bizarre in situatie en karaktertekening, 
en het zal u duidelijk worden dat de boeken 
van Til Brugman geen gemakkelijke lektuur 
vormen, ja, ik zou zelfs willen beweren, dat ze 
van tijd tot tijd zelfs bepaald vermoeiend zijn• 
om te lezen. 

Nu ik mij in de afgelopen maanden bezig 
gehouden heb met enkele romans en novellen 
van Til Brugman, zou ik de bij mij overheersen-
de indruk als volgt kunnen samenvatten: ik 
ben doordrongen van de ernst en de vurigheid 
van haar gevoelens, ik heb respekt voor de moed 
waarmee zij omvangrijke en gekompliceerde 
vraagstukken aandurft, en ik zie ten voeten uit 
een bepaald soort mensen dat haar blijkbaar 
„ligt" en dat in haar werk een grote rol speelt: 
zonderlingen, verschoppelingen, zwervers, „bui-
tenstaanders," die ieder op eigen wijze, be-
wust of onbewust, in opstand komen tegen de 
wereld om hen heen; maar de tegenvoeters, de 
in kleinburgerlijke benepenheid of primitief on-
begrip verstarden, de boer bijv. die Til Brugman 
ten tonele voert (ik verwijs naar de familie Peters 
in haar oorlogsroman „Spanningen"), zijn al-
lesbehalve idyllisch, zij missen ten enenmale dat 
romantische waas dat men in. bepaalde streek-
romans kan aantreffen; zij zijn aan, de andere 
kant 66k niet gezien met het wantrouwen en 
de ergernis en de spot die hen tot karikaturen 
zouden maken. Zij zijn scherp geobserveerd, 
zowel in hun botte afwerende zelfgenoegzaam-
heid, geladen met onbewuste haat-liefde jegens 
de natuur die hun leven beheerst, als in hun 
half rankuneuze, half hunkerend-afgunstige in-
stelling ten opzichte van het andere, dat in de 
gedaante van voedselzoekende stedelingen, in-
tellektuelen-op-drift, tot hen komt. 

Ook de mentaliteit van de sloppenbewoners 
uit een Zuid-Franse havenstad (het milieu van 
„De zeebruid")  tekent Til Brugman overtui- 

gend; het is alsof zij het best op dreef raakt 
daar waar zij de nog min of meer primitieve 
mens uitbeeldt, die bewogen wordt dbor uit de 
duisternis en chaos van het onderbewuste op-
stekende stormen, of waar zij zich bezig houdt 
met het smalle beperkte bewustzijn van de 
kleinburger, in talloze individuele variaties van 
simpelheid tot bekrompenheid, van kwaadaar-
dige domheid tot kinderlijke goedheid en wijs-
heid-des-harten toe. In „Kinderhand," het 
vaak aangrijpende verhaal van een maatschap-
pelijk „onvolwaarffige," Jan Heuvel, de handels- 
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reiziger, de nonkonformist en vriendelijke fan-
tast,, die geleidelijk in de waanzin een toevlucht 
vindt voor een wereld vol nuchtere krentenwe-
gerij en zogenaamd normaal gezond verstand, 
bereikt Til Brugman bij het weergeven van 
dergelijke stemmingen en reakties een hoogte-
punt. 

Het lijkt mij, dat vooral' in de novelle 
haar kracht ligt. Zowel in „De Houten 

Kristus" (het verhaal van het van het 
kruis afgedaalde Kristusbeeld, op zoek naar 
mènsen, maar uiteindelijk bereid tot aanvaar-
ding van zichzelf en de zware rol , die hij te ver-
vullen heeft) als in het bovengenoemde „kin-
derhand," smelten haar stijl en de soms bizar-
re elementen van haar stof harmonisch samen, 
zoals dat overigens ook het geval is in het 
eerste gedeelte van „De zeebruid," en in be-
paalde fragmenten van de oorlogsroman „Span-
ningen" (bijvoorbeeld waar sprake is van de 
verhoudingen in de merkwaardige groep avon-
turiers, wier ondergang de kern van het ver-
haal vormt.) In korter verband, daar waar "Til 
Brtigman zelf zó opgaat in het onmiddellijk 
weergeven van haar personages, hun handelin-
gen en reakties, dat die uitbeelden wat háár als 
schrijfster bezielt, en waar zij niet vervalt in 
een bewust onder woorden willen brengen van 
problemen, heeft haar werk vaart en kleur en 
reliëf, is het hoekig en kloek. Zij bereikt daar 
door suggestie wat zij, met name in „Spannin-
gen," in de beschouwingen en diskussies van 
haar hoofdpersonen over politiek en kunst en 
kultuur-in-het-algemeen, hoe scherp van visie 
en vol van, fors idealisnle overigens ook, veel 
minder overtuigend tot stand kan brengen, n.l. 
dat de lezer deelneemt aan de handeling, zich 
met de personen vereenzelvigt. 

Ik moet erkennen,  dat de hierboven aangedui-
de beschouwingen, zoals die in „Spanningen," 
voorkomen, wel degelijk een funktie hebben in 
een roman die de gemoedsgesteldheid van kun-
stenaars en intellektuelen in de laatste maan-
den van de oorlog '401-,45, en in de eerste 
weken van de bevrijding, tot onderwerp heeft. 
Wie herinnert zich niet uit zijn eigen leven in 
die tijd de eindeloze gesprekken, de stemming 
van hoop op een toekomst• van rechtvaardig- 

heid, het verlangen opnieuw te beginnen, om de 
idealen van een menselijker gemeenschap wáár 
te maken. Maar die sfeer van spanning en hon-
ger en bittere ernst, van aandacht zowel voor 
de Duitse nederlagen en het vorderen der ge-
allieerden als voor de soep uit de centrale 
keuken en teorieën over „de wereld van mor-
gen," ervaar ik in „Spanningen" duidelijker 
wanneer Til Brugman haar hoofdpersonen toont 
in hun huiselijk gehannes met noodkacheltje en 
olielampje en in fiun direkt onderling huis-, 
tuin- en keukenkontakt, dan wanneer zij hun 
hooggestemde en soms min of meer dogma-
tische uitspraken in de mond legt, al twijfel ik 
er niet aan of zo en niet anders is er destijds 
werkelijk gesproken. Maar in een roman kan 
men wat sommige dingen aangaat niet straffe-
loos aktueel en naturalistisch zijn. 

aar Til Brugman daarentegen volkomen 
in slaagt, dat is (in haar nieuwe roman 

„De Zeebruid"), in het voor ons neerzetten van 
dat, tegelijk tijdloze en dnontkoombaar-heden- 
daagse havenkwartier van Marseille. Raak en 
tastbaar werkelijk is de sfeer van een leven 
buiten en naast de moderne beschaving van een 
Europese grote stad, in het randgebied van ste-
gen waar de wetten van de jungle heersen, waar 
voor dief en diefjesmaat, kweller en slachtof-
fer de kode van het „quartier" geldt, oog om 
oog, tand om tand, maar ook, tegenover ge-
vaar van buiten, een soort van rauwe solidari-
teit. 

Het is geen rozegeur en maneschijn, die 
levensgeschiedenis van het meisje, Stella Dubec, 
dat opgroeit in gore lompenarmoede. De schrijf-
ster dwingt ons — niet het minst door overvloe-
dig gebruik van bargoens en krachttermen —
tot een betrokken zijn bij dat bestaan in slop-
pen en krotten. Wreedheid, haat, ruwe levens-
wijsheid en beduimelde dromen krijgen gestal-
te in Stella's zwalken langs de kaden, in de ge-
sprekken tussen haar en haar zwervende zee-
manvader (haar ideaal van vrijheid en avon-
tuur), tussen haar en haar dead-end-kids van 
broers, tussen haar en haar moeder die in 
blinde dierlijke liefde aan het nakomertje, een 
ziekelijk jongetje, hangt. Dit kind, „le Polype", 
de poliep genoemd, wordt door een van zijn 
oudere broers gedood, uit rankune en hebzucht 
(moeders spaarpot is voor haar lieveling), de 
moeder raakt van wanhoop aan de drank en 
eindigt in een gesticht. 

Stella woont eerst bij haar getrouwde zuster, 
ze verdeelt haar tijd tussen het atelier waar 
nonnen de volksmeisjes naaien leren, en het 
souterrain waar haar zuster „frites" maakt voor 
straatverkoop. Tenslotté komt ze als loopmeisje 
terecht bij een verouderde prostitueé, die haar, 
naar ze hoopt, eenmaal aan informatie zal kun-
nen helpen over het schip waarop haar vader 
vaart. 

Op dit punt valt, voor mijn gevoel, de roman 
in twee delen uiteen. Wat hierna volgt, Stella's 
ontmoeting, via een van haar broers, met een 
verlopen man-van-beteren-huize, die verdovende 
middelen naar Noord-Afrika smokkelt, haar on-
gewild en ongeweten betrokken raken bij dit 
duistere bedrijf, en haar dood, wanneer zij vol 
walging en verontwaardiging tracht te ontsnap-
pen aan de bende die haar exploiteert, is niet 
alleen veel minder uitgewerkt en minder sugges-
tief geschreven, maar zweemt hier en daar ver-
dacht naar het melodrama, iets dat Til Brug-
man in het eerste gedeelte van „De Zeebruid" 
ondanks al het hevige gebeuren, volkomen 
heeft weten te vermijden. 

I n „De Zeebruid" hervind ik, wat mij in 
„Kinderhand" ook zo heeft getroffen: ge-

stalten van een op aandachtige felle waar-
neming van, op mee-leven en meelijden mèt 
mensen berustende echtheid, Het soms wat 
krampachtige en verwarrend-overdadige dat in 
„Spanningen" wel eens stoort, komt in deze 

(Zie verder pag. 11) 
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Onlangs is er een nieuwe roman, „De zee-
bruid" van Til Brugman verschenen. 

Naar aanleiding van dit feit, zou ik graag 
eens een kroniek wijden aan deze schrijfster 
van wier hand herhaaldelijk korte verhalen in 
„Mens en Wereld" hebben gestaan. Uit de 
weinige autobiografische gegevens die mij ter 
beschikking staan blijkt, dat Til Brugman met 
een beheersing èn vanuit een zelfkritiek waar 
men niet anders dan het grootste respekt voor 
kan hebben, met publiceren gewacht heeft tot 
op wat de rijpere leeftijd genoemd wordt; dat 
zij aan haar manuskripten heeft geschaafd en 
gevijld om ze vervolgens vaak weer voor een 
tijd rustig te laten liggen, een zeldzaamheid 
tegenwoordig, nu in haast neergepende gedach-
ten en ternauwernood afgekoelde waarnemingen 
al gauw als literair volwaardig worden aange-
boden. 

Die sfeer van afstandnemen en omwerken 
en polijsten is stellig bevorderlijk geweest voor 
het vormen van een uitgesproken stijl. Til Brug-
man onderscheidt zich door een vaak biezon-
der origineel en beeldend woordgebruik, door 
een typische manier om met behulp van• een 
bepaalde zinskonstruktie de indruk op te roe-
pen zowel van koncentratie als van vereen-
voudiging. Zij heeft een eigen ironie, die, 
inplaats van afstand te scheppen tussen de le-
zer en de romanfiguren, de laatsten bijna lijfe-
lijk met al hun hebbelijkheden en onhebbelijk-
heden aanwezig doet zijn. Voeg daarbij de merk-
baar grote ontwikkeling en de vaak bezeten 
betoogdrift van de schrijfster, en haar neiging 
tot het bizarre in situatie en karaktertekening, 
en het zal u duidelijk worden dat de boeken 
van Til Brugman geen gemakkelijke lektuur 
vormen, ja, ik zou zelfs willen beweren, dat ze 
van tijd tot tijd zelfs bepaald vermoeiend zijn• 
om te lezen. 

Nu ik mij in de afgelopen maanden bezig 
gehouden heb met enkele romans en novellen 
van Til Brugman, zou ik de bij mij overheersen-
de indruk als volgt kunnen samenvatten: ik 
ben doordrongen van de ernst en de vurigheid 
van haar gevoelens, ik heb respekt voor de moed 
waarmee zij omvangrijke en gekompliceerde 
vraagstukken aandurft, en ik zie ten voeten uit 
een bepaald soort mensen dat haar blijkbaar 
„ligt" en dat in haar werk een grote rol speelt: 
zonderlingen, verschoppelingen, zwervers, „bui-
tenstaanders," die ieder op eigen wijze, be-
wust of onbewust, in opstand komen tegen de 
wereld om hen heen; maar de tegenvoeters, de 
in kleinburgerlijke benepenheid of primitief on-
begrip verstarden, de boer bijv. die Til Brugman 
ten tonele voert (ik verwijs naar de familie Peters 
in haar oorlogsroman „Spanningen"), zijn al-
lesbehalve idyllisch, zij missen ten enenmale dat 
romantische waas dat men in. bepaalde streek-
romans kan aantreffen; zij zijn aan, de andere 
kant 66k niet gezien met het wantrouwen en 
de ergernis en de spot die hen tot karikaturen 
zouden maken. Zij zijn scherp geobserveerd, 
zowel in hun botte afwerende zelfgenoegzaam-
heid, geladen met onbewuste haat-liefde jegens 
de natuur die hun leven beheerst, als in hun 
half rankuneuze, half hunkerend-afgunstige in-
stelling ten opzichte van het andere, dat in de 
gedaante van voedselzoekende stedelingen, in-
tellektuelen-op-drift, tot hen komt. 

Ook de mentaliteit van de sloppenbewoners 
uit een Zuid-Franse havenstad (het milieu van 
„De zeebruid")  tekent Til Brugman overtui- 

gend; het is alsof zij het best op dreef raakt 
daar waar zij de nog min of meer primitieve 
mens uitbeeldt, die bewogen wordt dbor uit de 
duisternis en chaos van het onderbewuste op-
stekende stormen, of waar zij zich bezig houdt 
met het smalle beperkte bewustzijn van de 
kleinburger, in talloze individuele variaties van 
simpelheid tot bekrompenheid, van kwaadaar-
dige domheid tot kinderlijke goedheid en wijs-
heid-des-harten toe. In „Kinderhand," het 
vaak aangrijpende verhaal van een maatschap-
pelijk „onvolwaarffige," Jan Heuvel, de handels- 

Letterkulletige 

dooi' 

-11E1_14 S. HAASSE 

reiziger, de nonkonformist en vriendelijke fan-
tast,, die geleidelijk in de waanzin een toevlucht 
vindt voor een wereld vol nuchtere krentenwe-
gerij en zogenaamd normaal gezond verstand, 
bereikt Til Brugman bij het weergeven van 
dergelijke stemmingen en reakties een hoogte-
punt. 

Het lijkt mij, dat vooral' in de novelle 
haar kracht ligt. Zowel in „De Houten 

Kristus" (het verhaal van het van het 
kruis afgedaalde Kristusbeeld, op zoek naar 
mènsen, maar uiteindelijk bereid tot aanvaar-
ding van zichzelf en de zware rol , die hij te ver-
vullen heeft) als in het bovengenoemde „kin-
derhand," smelten haar stijl en de soms bizar-
re elementen van haar stof harmonisch samen, 
zoals dat overigens ook het geval is in het 
eerste gedeelte van „De zeebruid," en in be-
paalde fragmenten van de oorlogsroman „Span-
ningen" (bijvoorbeeld waar sprake is van de 
verhoudingen in de merkwaardige groep avon-
turiers, wier ondergang de kern van het ver-
haal vormt.) In korter verband, daar waar "Til 
Brtigman zelf zó opgaat in het onmiddellijk 
weergeven van haar personages, hun handelin-
gen en reakties, dat die uitbeelden wat háár als 
schrijfster bezielt, en waar zij niet vervalt in 
een bewust onder woorden willen brengen van 
problemen, heeft haar werk vaart en kleur en 
reliëf, is het hoekig en kloek. Zij bereikt daar 
door suggestie wat zij, met name in „Spannin-
gen," in de beschouwingen en diskussies van 
haar hoofdpersonen over politiek en kunst en 
kultuur-in-het-algemeen, hoe scherp van visie 
en vol van, fors idealisnle overigens ook, veel 
minder overtuigend tot stand kan brengen, n.l. 
dat de lezer deelneemt aan de handeling, zich 
met de personen vereenzelvigt. 

Ik moet erkennen,  dat de hierboven aangedui-
de beschouwingen, zoals die in „Spanningen," 
voorkomen, wel degelijk een funktie hebben in 
een roman die de gemoedsgesteldheid van kun-
stenaars en intellektuelen in de laatste maan-
den van de oorlog '401-,45, en in de eerste 
weken van de bevrijding, tot onderwerp heeft. 
Wie herinnert zich niet uit zijn eigen leven in 
die tijd de eindeloze gesprekken, de stemming 
van hoop op een toekomst• van rechtvaardig- 

heid, het verlangen opnieuw te beginnen, om de 
idealen van een menselijker gemeenschap wáár 
te maken. Maar die sfeer van spanning en hon-
ger en bittere ernst, van aandacht zowel voor 
de Duitse nederlagen en het vorderen der ge-
allieerden als voor de soep uit de centrale 
keuken en teorieën over „de wereld van mor-
gen," ervaar ik in „Spanningen" duidelijker 
wanneer Til Brugman haar hoofdpersonen toont 
in hun huiselijk gehannes met noodkacheltje en 
olielampje en in fiun direkt onderling huis-, 
tuin- en keukenkontakt, dan wanneer zij hun 
hooggestemde en soms min of meer dogma-
tische uitspraken in de mond legt, al twijfel ik 
er niet aan of zo en niet anders is er destijds 
werkelijk gesproken. Maar in een roman kan 
men wat sommige dingen aangaat niet straffe-
loos aktueel en naturalistisch zijn. 

aar Til Brugman daarentegen volkomen 
in slaagt, dat is (in haar nieuwe roman 

„De Zeebruid"), in het voor ons neerzetten van 
dat, tegelijk tijdloze en dnontkoombaar-heden- 
daagse havenkwartier van Marseille. Raak en 
tastbaar werkelijk is de sfeer van een leven 
buiten en naast de moderne beschaving van een 
Europese grote stad, in het randgebied van ste-
gen waar de wetten van de jungle heersen, waar 
voor dief en diefjesmaat, kweller en slachtof-
fer de kode van het „quartier" geldt, oog om 
oog, tand om tand, maar ook, tegenover ge-
vaar van buiten, een soort van rauwe solidari-
teit. 

Het is geen rozegeur en maneschijn, die 
levensgeschiedenis van het meisje, Stella Dubec, 
dat opgroeit in gore lompenarmoede. De schrijf-
ster dwingt ons — niet het minst door overvloe-
dig gebruik van bargoens en krachttermen —
tot een betrokken zijn bij dat bestaan in slop-
pen en krotten. Wreedheid, haat, ruwe levens-
wijsheid en beduimelde dromen krijgen gestal-
te in Stella's zwalken langs de kaden, in de ge-
sprekken tussen haar en haar zwervende zee-
manvader (haar ideaal van vrijheid en avon-
tuur), tussen haar en haar dead-end-kids van 
broers, tussen haar en haar moeder die in 
blinde dierlijke liefde aan het nakomertje, een 
ziekelijk jongetje, hangt. Dit kind, „le Polype", 
de poliep genoemd, wordt door een van zijn 
oudere broers gedood, uit rankune en hebzucht 
(moeders spaarpot is voor haar lieveling), de 
moeder raakt van wanhoop aan de drank en 
eindigt in een gesticht. 

Stella woont eerst bij haar getrouwde zuster, 
ze verdeelt haar tijd tussen het atelier waar 
nonnen de volksmeisjes naaien leren, en het 
souterrain waar haar zuster „frites" maakt voor 
straatverkoop. Tenslotté komt ze als loopmeisje 
terecht bij een verouderde prostitueé, die haar, 
naar ze hoopt, eenmaal aan informatie zal kun-
nen helpen over het schip waarop haar vader 
vaart. 

Op dit punt valt, voor mijn gevoel, de roman 
in twee delen uiteen. Wat hierna volgt, Stella's 
ontmoeting, via een van haar broers, met een 
verlopen man-van-beteren-huize, die verdovende 
middelen naar Noord-Afrika smokkelt, haar on-
gewild en ongeweten betrokken raken bij dit 
duistere bedrijf, en haar dood, wanneer zij vol 
walging en verontwaardiging tracht te ontsnap-
pen aan de bende die haar exploiteert, is niet 
alleen veel minder uitgewerkt en minder sugges-
tief geschreven, maar zweemt hier en daar ver-
dacht naar het melodrama, iets dat Til Brug-
man in het eerste gedeelte van „De Zeebruid" 
ondanks al het hevige gebeuren, volkomen 
heeft weten te vermijden. 

I n „De Zeebruid" hervind ik, wat mij in 
„Kinderhand" ook zo heeft getroffen: ge-

stalten van een op aandachtige felle waar-
neming van, op mee-leven en meelijden mèt 
mensen berustende echtheid, Het soms wat 
krampachtige en verwarrend-overdadige dat in 
„Spanningen" wel eens stoort, komt in deze 
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e vorige keer spraken wij over de lie-de- 
tector ofwel leugenverklikker. Vandaag 

zullen wij het hebben over het waarheidsserum, 
zoals de narko-analyse wel met een sensatio-
nele term wordt aangeduid. In wezen is dit 
middel veel ingrijpender en ook veel bedenke-
lijker dan de leugenverklikker, al maakt de toe-
passing misschien minder indruk. De verdachte 
wordt ingespoten met een bepaalde vloeistof, 
die voor het lichaam onschadelijk is, maar 
die een verandering in de bewustzijntoestand 
teweeg brengt. Dat heeft tot gevolg dat de ver- 

, dachte mededeelzaam wordt en soms bereid is 
tot verklaringen welke hij in normale toestand 
niet wil geven. Uit hetgeen de pre-adviseurs 
en de debaters op de vergadering van de Juris-
ten vereniging meedeelden blijkt, dat er de vol-
gende praktische bezwaren tegen dit middel 
zijn: 

a. een sterke persoonlijkheid is in staat ook 
bij toepassing van dit middel dé kontrole over 
zichzelf te handhaven en dus bepaalde medede-
lingen, welke hij niet wenst te doen, voor zich 
te houden. 

b. het is heel goed mogelijk dat ook iemand, 

(Vervolg van pag. 10 ) 

nieuwe roman niet of 'nauwelijks aan bod. De 
schrijfster koncentreert zich op Stella Dubec en 
haar naaste omgeving, zij laat ons deze mensen 
handelend eri sprekend zien in een lange reeks 
van close-up's die soms de indruk maken van 
haast ondraaglijk autenticiteit. Eén voorbeeld 
zegt meer dan bladzijden beschouwing. Daar-
om hier een fragment van een gesprek tussen de 
ruwe, vroegwijze, naar zuiverheid hunkerende 
Stella, en het zachtmoedige onhandige nonnetje 
van de naaischool: 

Met de kleine Dubec maakte soeur Thérèse 
na afloop wel eens een praatje, wanneer ze 
samen opruimden, nadat de andere meisjes weg-
gestoven waren. 

„Heb je niet een tijdje geleden een broertje 
verloren, ma petite?" 

„Hm," zei Stella. En na een poos: „Erg is, 
dat ik binnenkort niet meer zal kunnen komen. 
Ik moet bij mijn zuster Fabienne gaan helpen:" 
Soeur Thérèse was er niet zeker van dat ze 
verder mocht vragen. Bij dergelijke pogingen 
had ze al vaker de kous op de kop gekregen. 

„Leer je ook piano?" vroeg ze om op iets 
anders over te stappen. 

"Ja, ik zal me in een tingeltangel gaan staan. 
Droog brood, als je al chance hebt. En afge-
dankt, zo gauw je mindert. Nee, ik moet cm-
queuen met haar maken. Ze moet verdienen. 
Louis, haar man, heeft haar met een kind laten 
zitten." 

„Oh!" zuchtte het zustertje  meewarig. „Zullen 
we dan niet een hempje voor haar maken, zo 
gauw de Marianzantel af is?" 

.schaap, had  Stella bijna gezegd. Ze keek 
't nonnetje aan, een wezen  uit een bovenwereld. 
Zou ze nou eens even wat zeggen van een al-
maar vloekende en schoppende Louis, die er 
bij een lor van een wijf vandoor was gegaan? 
Of van een vader, die nog gauw even naar nu-
mero negen en veertig (een prostituée) moest 
voordat hij aan boord stapte, omdat zijn Bébé 
la Blanche het vertikte? Of van de dooie Poly-
pe, de stiltergende stinkkop, die haar 's nachts 
met zijn afgeschilferde keel kwam verschrikken,  
en die ze nu haast vergaf dat hij had bestaan? 
Of van hun Bertrand, die wanneer de fieltjes  

die volkomen te goedertrouw is, in narko-ana-
lyse onware mededelingen doet; 

c. het middel is weliswaar lichamelijk on-
schadelijk, maar het feit, dat men bepaalde din-
gen uit het onderbewustzijn naar boven haalt, 
maakt een verdere behandeling vaak noodza-
kelijk, om geestelijk nadeel te voorkomen. 

Wanneer men deze dingen overziet lijkt de 
konklusie voor de hand te liggen. Nog afge-
zien van 'de zeer ernstige morele bezwaren wel-
ke men tegen. de toepassing van narko-analyse 
in strafzaken kan hebben, blijkt het middel 
eenvoudig onbetrouwbaar en dus ondeugdelijk. 
Het morele bezwaar dat men tegen het middel 
kan aanvoeren, is, dat de persoonlijke integri-
teit wordt aangetast. Er behoort een onaantast-
baar persoonlijk eigendom van de geest te blij-
ven bestaan, dat niet mag worden geschon-
den, Het „openbreken van de menselijke geest" 
kan uit medisch oogpunt verantwoord zijn, .in-
dien het geschiedt met toestemming van de be-
trokkene zelf, met enig ander doel dan de ge-
nezing van een zieke mag het niet worden toe-
gepast. Ik ben geneigd deze overwegingen voor 
alle andere te laten gelden en toepassing van 

Michel en Pierre weer opdaagden, niet meer 
thuis zou durven komen slapen uit angst da? 
het hem als Cesaartje zou vergaan? Of van een 
moeder die met haar afgestompte staren niet 
meer op aarde leek en 's avonds een hele fles 
leeglurkte? 

Stella Dubec knarsetandde. In haar kriebe-
ligheid had ze haar dit alles het liefst achter-
elkaar toegeblaft en er op de nu vrije tafels 
een roffel bij getrommeld om het er eens voor 
al in te hameren. 

„Zo is het niet," had ze al een paar maal 
op de zachtmoedige uitingen van soeur Thérèse 
met moeilijk ingehouden drift geantwoord. „Dot 
mag dan voor uw dorp Cavaillon met zijn reu-
zenmeloerzen gelden, waarvan u ons voor en na 
heeft verteld, en waar ze niks anders aan hun 
neut hebben dan of iemand de negentig haalt, 
hier, bij ons in de Printanière 

Daarbij was het gebleven. Wat had het voor 
nut het mensje aan het blubberen te maken? 
Ook zij deed het immers voor anderen. Soeur 
Clotilde zou bij zulke relazen geen spier heb-
ben vertrokken, haar op zijn hoogst toege_ 
bekt hebben, dat ze er doorheen moest, zoals 
iedereen er doorheen moest. Zo was het leven 
nou eenmaal en geen mens kon boven de 
Vieux Port engelen verwachten. Dat deed le 
Bon Dieu niet eens. Toch zou ze soms tegen 
het zustertje Thérèse hebben willen aanleunen, 
desnoods zonder een enkel woord te spreken, 
liever dan van louter verstajem door die po-
teling van een Clotilde een half sleutelbeen aan 
splinters te krijgen. Goddorie, wat was ze de 
laatste tijd toch sikkeneurig. 

Beter, ze leunde helemaal niet. Bij niemand. 
Larie. Ze stond er alleen voor. 

Wie de realiteit van het leven in een rauwe 
armetierige volkswijk onaangelegd  kan ver-
werken, moet „De Zeebruid" niet ongelezen 
laten; om die, 'zonder een blad voor de mond 
opgediende flitsen van waarachtigheid, zal hij 
het zwakke slot met z'n film-noir romantiek 

met een in de beste 
talent 

op de koop toe nemen. In elk geval maakt hij 
door dat boek kennis met een merkwaardige 
schrijverspersoonlijkheid, zin ,ifjzrzrvoogii  

dit middel dus radikaal van de hand te wijzen. 
En toch ... 

Prof. Langemeyer, een man, die men toch 
werkelijk niet van on-humanitaire strevingen 
kan beschuldigen, sprak op de vergadering zijn 
twijfel uit over de juistheid van een al te radi-
kale verwerping, al zei hij erbij dat hij, als hij 
nu in de Kamer er over zou moeten stemmen, 
het middel zeker zou verwerpen. Maar, zei 
prof. Langemeyer, wat moeten wij doen, wan-
neer toepassing van het middel het leven van 
een derde zou kunnen redden? Neem een geval 
van kinderroof. Het lot van het kind is nog on-
bekend. Iemand wordt gearresteerd tegen wie 
ernstige aanwijzingen bestaan. Hij zwijgt. Mo-
gelijk zou het kind nog gered kunnen worden. 
Moeten -wij nu, om der wille van het beginsel, 
weigeren de narko-analyse toe te passen ter-
wijl daardoor wellicht belangrijke feiten aan 
het licht zouden kunnen komen, welke tot red-
ding van een mensenleven kunnen leiden? 

Toegegeven, een dergelijk geval zal zich ui-
terst zelden -voordoen, maar in oorlogsomstan-
digheden kan dat heel anders worden. In de 
vergadering was iemand aanwezig die kwam 
vertellen dat tijdens de akties in Indonesië het 
'middel nogal eens is toegepast op militairen, 
die desertie pleegden of andere overtredingen 
begingen, om achter de motieven tot de daad 
te komen. Ik wil niet zeggen dat ik de narko- 
analyse in deze gevallen nu zonder meer zou 
willen aanvaarden, maar ik kan mij voorstellen 
dat er in zulke omstandigheden belangen op 
het spel kunnen staan, die toepassing wellicht 

• zouden rechtvaardigen. 
En tenslotte: door de narko-analyse kan ie-

mands onschuld komen vast te staan. Het komt 
ook voor dat mensen een daad bekennen wel-
ke zij niet hebben begaan; ook dan zou mis-
schien in een enkel geval de narko-analyse uit-
komst kunnen brengen. 

en kan zeggen: als je nu eenmaal weet, 
dat het middel niet altijd 'de waarheid 

aan het licht brengt, waarom het dan niet zon-
der meer als nutteloos van de hand gewezen? 
Maar zó eenvoudig ligt het niet. Wel kunnen 
wij, geloof ik, zeggen: zowel de narko-analyse 
als de leugenverklikker brengen nimmer uit-
komsten die opzichzelf als bewijs kunnen gel-
den. Alles wat op deze manier aan het licht 
wordt gebracht, moet later langs andere weg 
nog worden geverifieerd. Maar dit wetende, 
moeten wij toch ook erkennen dat wij in veel 
gevallen door deze middelen op het goede spoor 
kunnen worden gebracht. 

De moeilijkheid waarvoor wij staan is, ge-
loof ik deze: wanneer wij nieuwe kennis op-
doen, nieuwe metoden en technieken leren ken-
nen, worden wij niet alleen verantwoordelijk 
voor de gevolgen van het toepassen van deze 
kennis en technieken, wij worden evenzeer ver-
antwoordelijk voor de gevolgen van het bewust 
buiten toepassing laten van de nieuwe middelen. 
En geen beginsel, hoe verheven ook en hoe 
fraai geformuleerd, hoe menselijk klinkend 
ook, kan ons van deze verantwoordelijkheid 
bevrijden. Wij moeten in het leven vaak het 
kleinste kwaad kiezen. Zo zullen de meesten 
van ons deze middelen verwerpen, wetend, dat 
zij in enkele gevallen onrecht zullen laten be-
staan, waar het voorkomen had kunnen worden, 
Zij zullen deze verantwoordelijkheid aanvaar-
den omdat toepassing van deze middelen groter 
kwaad en groter onrecht betekent. Maar zij 
zullen er op verdacht moeten zijn, dat de om-
standigheden zodanig kunnen veranderen, dat 
wat nu het kleinste kwaad lijkt, het grootste 
kwaad wordt en dat zij dan hun houding zul-
len moeten wijzigen. 

U ziet, ik heb u geen definitieve konklusie 
kunnen geven op grond van onze humanistische 
beginselen. Het is misschien wel iets typisch-
humanistisch, het nooit zo heel zeker te weten. 
Maar wellicht denken velen uwer -hierover toch 
anders. Dat zij hun licht niet onder de koren- 
maat houden! 	MR. H. SINGER—DEKKER 
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De vorige keer spraken wij over de lie-de-
tector ofwel leugenverklikker. Vandaag 

zullen wij het hebben over het waarheidsserum, 
zoals de narko-analyse wel met een sensatio-
nele term wordt aangeduid. In wezen is dit 
middel veel ingrijpender en ook veel bedenke-
lijker dan de leugenverklikker, al maakt de toe-
passing misschien minder indruk. De verdachte 
wordt ingespoten met een bepaalde vloeistof, 
die voor het lichaam onschadelijk is, maar 
die een verandering in de bewustzijntoestand 
teweeg brengt. Dat heeft tot gevolg dat de ver- 

, dachte mededeelzaam wordt en soms bereid is 
tot verklaringen welke hij in normale toestand 
niet wil geven. Uit hetgeen de pre-adviseurs 
en de debaters op de vergadering van de Juris-
ten vereniging meedeelden blijkt, dat er de vol-
gende praktische bezwaren tegen dit middel 
zijn: 

a. een sterke persoonlijkheid is in staat ook 
bij toepassing van dit middel de kontrole over 
zichzelf te handhaven en dus bepaalde medede-
lingen, welke hij niet wenst te doen, voor zich 
te houden. 

b. het is heel goed mogelijk dat ook iemand, 
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die volkomen te goedertrouw is, in narko-ana-
lyse onware mededelingen doet; 

c. het middel is weliswaar lichamelijk on-
schadelijk, maar het feit, dat men bepaalde din-
gen uit het onderbewustzijn naar boven haalt, 
maakt een verdere behandeling vaak noodza-
kelijk, om geestelijk nadeel te voorkomen. 

Wanneer men deze dingen overziet lijkt de 
konklusie voor de hand te liggen. Nog afge-
zien van .de zeer ernstige morele bezwaren wel-
ke men tegen, de toepassing van narko-analyse 
in strafzaken kan hebben, blijkt het middel 
eenvoudig onbetrouwbaar en dus ondeugdelijk. 
Het morele bezwaar dat men tegen het middel 
kan aanvoeren, is, dat de persoonlijke integri-
teit wordt aangetast. Er behoort een onaantast-
baar persoonlijk eigendom van de geest te blij-
ven bestaan, dat niet mag worden geschon-
den. Het „openbreken van de menselijke geest" 
kan uit medisch oogpunt verantwoord zijn, .in-
dien het geschiedt met toestemming van de be-
trokkene zelf, met enig ander doel dan de ge-
nezing van een zieke mag het niet worden toe-
gepast. Ik ben geneigd deze overwegingen voor 
alle andere te laten gelden en toepassing van 

Michel en Pierre weer opdaagden, niet meer 
thuis zou durven komen slapen uit angst den 
het hem als Cesaartje zou vergaan? Of van een 
moeder die met haar afgestompte staren niet 
meer op aarde leek en 's avonds een hele fles 

leeglurkte? 
Stella Dubec knarsetandde. In haar kriebe-

ligheid had ze haar dit alles het liefst achter-
elkaar toegeblaft en er op de nu vrije tafels 
een roffel bij getrommeld om het er eens voor 
al 'in te hameren. 

„Zo is het niet," had ze al een paar maal 
op de zachtmoedige uitingen van soeur Thérèse 
met moeilijk ingehouden drift geantwoord. „Dat 
mag dan voor uw dorp Cavaillon met zijn reu-
zenmeloenen gelden, waarvan u ons voor en na 
heeft verteld, en waar ze niks anders aan hun 
neut hebben dan of iemand de negentig haalt, 
hier, bij ons in de Printanière 

Daarbij was het gebleven. Wat had het voor 
nut het mensje aan het blubberen te maken? 
Ook zij deed het immers voor anderen. Soeur 
Clotilde zou bij zulke relazen geen spier heb-
ben vertrokken, haar op zijn hoogst toege-
bekt hebben, dat ze er doorheen moest, zoals 
iedereen er doorheen moest. Zo was het leven 
nou eenmaal en geen mens kon boven de 
Vieux Port engelen verwachten. Dat deed le 
Bon Dieu niet eens. Toch zou ze soms tegen 
liet zustertje Thérèse hebben willen aanleunen, 
desnoods zonder een enkel woord te spreken, 
liever dan van louter verstajem door die po-

teling van een Clotilde een half sleutelbeen aan 
splinters te krijgen. Goddorie, wat was ze de 
laatste tijd toch sikkeneurig. 

Beter, ze leunde helemaal niet. Bij niemand. 
Larie. Ze stond er alleen voor. 

Wie de realiteit van het leven in een rauwe 
armetierige volkswijk onaangelegd  kan ver-
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door dat boek kennis met een merkwaardige 
schrijverspersoonlijkheid, met een in de beste 
zin van dat woord eigen-aardig  talent.  

dit middel dus radikaal van de hand te wijzen. 
En toch ... 

Prof. Langemeyer, een man, die men toch 
werkelijk niet van on-humanitaire strevingen 
kan beschuldigen, sprak op de vergadering zijn 
twijfel uit over de juistheid van een al te radi-
kale verwerping, al zei hij erbij dat hij, als hij 
nu in de Kamer er over zou moeten stemmen, 
het middel zeker zou verwerpen. Maar, zei 
prof. Langemeyer, wat moeten wij doen, wan- 
neer toepassing van het middel het leven van 
een derde zou kunnen redden? Neem een geval 
van kinderroof. Het lot van het kind is nog on- 
bekend. Iemand wordt gearresteerd tegen wie 
ernstige aanwijzingen bestaan. Hij zwijgt. Mo-
gelijk zou het kind nog gered kunnen worden. 
Moeten wij nu, om der wille van het beginsel, 
weigeren de narko-analyse toe te passen ter-
wijl daardoor wellicht belangrijke feiten aan 
het licht zouden kunnen komen, welke tot red-
ding van een mensenleven kunnen leiden? 

Toegegeven, een dergelijk geval zal zich ui-
terst zelden voordoen, maar in oorlogsomstan-
digheden kan dat heel anders worden. In de 
vergadering was iemand aanwezig die kwam 
vertellen dat tijdens de akties in Indonesië het 

'middel nogal eens is toegepast op militairen, 
die desertie pleegden of andere overtredingen 
begingen, om achter de motieven tot de daad 
te komen. Ik wil niet zeggen dat ik de narko-
analyse in deze gevallen nu zonder meer zou 
willen aanvaarden, maar ik kan mij voorstellen 
dat er in zulke omstandigheden belangen op 
het spel kunnen staan, die toepassing wellicht 
zouden rechtvaardigen. 

En tenslotte: door de narko-analyse kan ie-
mands onschuld komen vast te staan. Het komt 
ook voor dat mensen een daad bekennen wel-
ke zij niet hebben begaan; ook dan zou mis-
schien in een enkel geval de narko-analyse uit-
komst kunnen brengen. 

M en kan zeggen: als je nu eenmaal weet, 
dat het middel niet altijd 'de waarheid 

aan het licht brengt, waarom het dan niet zon-
der meer als nutteloos van de hand gewezen? 
Maar zó eenvoudig ligt het niet. Wel kunnen 
wij, geloof ik, zeggen: zowel de narko-analyse 
als de leugenverklikker brengen nimmer uit-
komsten die opzichzelf als bewijs kunnen gel-
den. Alles wat op deze manier aan het licht 
wordt gebracht, moet later langs andere weg 
nog worden geverifieerd. Maar dit wetende, 
moeten wij toch ook erkennen dat wij in veel 
gevallen door deze middelen op het goede spoor 
kunnen worden gebracht. 

De moeilijkheid waarvoor wij staan is, ge-
loof ik deze: wanneer wij nieuwe kennis op-
doen, nieuwe metoden en technieken leren ken-
nen, worden wij niet alleen verantwoordelijk 
voor de gevolgen van het toepassen van deze 
kennis en technieken, wij worden evenzeer ver-
antwoordelijk voor de gevolgen van het bewust 
buiten toepassing laten van de nieuwe middelen. 
En geen beginsel, hoe verheven ook en hoe 
fraai geformuleerd, hoe menselijk klinkend 
ook, kan ons van deze verantwoordelijkheid 
bevrijden. Wij moeten in het leven vaak het 
kleinste kwaad kiezen. Zo zullen de meesten 
van ons deze middelen verwerpen, wetend, dat 
zij in enkele gevallen onrecht zullen laten be-
staan, waar het voorkomen had kunnen worden. 
Zij zullen deze verantwoordelijkheid aanvaar-
den omdat toepassing van deze middelen groter 
kwaad en groter onrecht betekent. Maar zij 
zullen er op verdacht moeten zijn, dat de om-
standigheden zodanig kunnen veranderen, dat 
wat nu het kleinste kwaad lijkt, het grootste 
kwaad wordt en dat zij dan hun houding zul-
len moeten wijzigen. 

U ziet, ik heb u geen definitieve konklusie 
kunnen geven op grond van onze humanistische 
beginselen. Het is misschien wel iets typisch-
humanistisch, het nooit zo heel zeker te weten. 
Maar wellicht denken velen uwer hierover toch 
anders. Dat zij hun licht niet onder de koren- 
maat houden! 	MR. II. SINGER—~R 
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nieuwe roman niet of nauwelijks aan bod. De 
schrijfster koncentreert zich op Steils Dubec en 
haar naaste omgeving, zij laat ons deze mensen 
handelend en sprekend zien in een lange reeks 
van close-up's die soms de indruk maken van 
haast ondraaglijk autenticiteit. Eén voorbeeld 
zegt meer dan bladzijden beschouwing. Daar-
om hier een fragment van een gesprek tussen de 
ruwe, vroegwijze, naar zuiverheid hunkerende 
Stella, en het zachtmoedige onhandige nonnetje 
van de naaischool: 

Met de kleine Dubec maakte soeur Thérèse 
na afloop wel eens een praatje, wanneer ze 
samen opruimden, nadat de andere meisjes weg-
gestoven waren. 

„Heb je niet een tijdje geleden een broertje 
verloren, ma petite?" 

»Hm," zei Stella. En na een poos: „Erg is, 
dat ik binnenkort niet meer zal kunnen komen. 
Ik moet bij mijn zuster Fabienne gaan helpen." 
Soeur Thérèse was er niet zeker van dat ze 
verder mocht vragen. Bij dergelijke pogingen 
had ze al vaker de kous op de kop gekregen. 

„Leer je ook piano?" vroeg ze om Op iets 
anders over te stappen. 

»Ja, ik zal me in een tingeltangel gaan staan. 
Droog brood, als je al chance hebt. En afge-
dankt, zo gauw je mindert. Nee, ik moet cro-
queuen met haar maken. Ze moet verdienen. 
Louis, haar man, heeft haar met een kind laten 
zitten." 

„Oh!" zuchtte het zustertje meewarig. „Zullen 
we dan niet een heinpje voor haar maken, zo 
gauw de Mariamantel af is?" 

...schaap, had Stella bijna gezegd. Ze keek 
't nonnetje aan, een wezen  uit een bovenwereld. 
Zou ze nou eens even wat zeggen van een al-
maar vloekende en schoppende Louis, die er 
bij een lor van een wijf vandoor was gegaan? 
Of van een vader, die nog gauw even naar nu-
mero negen en veertig (een prostituée) moest 
voordat hij aan boord stapte, omdat zijn Bébé 
la Blanche het vertikte? Of van de dooie Poly-
pe, de stiltergende stinkkop, die haar 's nachts 
met zijn afgeschilferde keel kwam verschrikken,  
en die ze nu haast vergaf dat hij had bestaan? 
Of van hun Bertrand, die wanneer de fieltjes 
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