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1. Mens en Gemeenschap
'Wanneer wij ons afpijnigen over de vraag, wat toch
wel de oorzaak mag zijn, waardoor de mensheid telkens
en telkens weer terugstort in de afgrond van oorlog,
revolutie en geweldenarij en waarom de technische
wetenscháp haar vruchtbaar vernuft toespitst op wat de
wereld het grondigst vernielen kan, dan komen wij tot
de conclusie, dat dit geslacht geestelijk en zedelijk nog
niet voldoende gerijpt is om de vruchten te plukken van
de stoffelijke vooruitgang. De diepste oorzaak onzer
hedendaagse ellende ligt hierin: dat wij ondanks al ons
weten en kunnen nog geen mens zijn.
WIJ MOETEN NOG MENS WORDEN. En hiervoor
baten voorshands niet de politieke systemen noch de
sociale wetten noch de economische contracten .. Wij
kiezen onze afgevaardigden en' menen hiermee onze
politieke plicht te hebben vervuld; wij streven naar loons~
verhoging, maar waaraan besteden wij het meerdere
inkomen; wij laten ons ontwikkelen en examineren, maar
~at doen wij met onze diploma's? Zolang wij het A.B.C.
van het mens-zijn niet verstaan, is alles om niet. Grote
woorden geven niet, zolang wij de kleine daden niet
doen. Laat ons beginnen bij het begin: mens te worden
in de kleine dingen des levens. Humaan te leven in ons
alledaags bestaan. Eerst wie met het kleine aanvangt, zal
met het grote voortgaan., Wie het -kleine niet eert, is
het grote niet weerd. Om een' goed huis te bouwen, moet
men eerst goede bouwstenen hebben. Om een goede'
maatschappij op te bouwen, moet men eerst over goede
mensen beschikken. Mensen, die in een kleine gemeen-
schap waar maken, wat zij voor de grote gemeenschap
tot ideaal stellen.
Ook: het mens-worden moet men leren. Door zich de
eenvoudige handgrepen eigen te maken, die voor het
vormen van een gemeenschap nodig zijn. Door zich de
eenvoudige waarheden bewust te maken, waarop een
menselijke gemeenschap berust. Door zich er aan te
gewennen, zich in het verkeer met zijn medemensen,
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- huisgenoten, buurtgenoten, ambtgenoten, stad- of
dorpsgenoten, - als mens te gedragen.
Politiek? Goed! Wetten? Best! Studie, wetenschap,
kunst, techniek? Uitnemend! Theologie. filosofie, psy-
chologie? Voortreffelijk! Maar dit alles behoort tot de
hogeschool des levens., En wij zijn nog maar aan de
kleuterschool toe. Het A.B.C., de eerste beginselen van
persoonlijke waardigheid en van maatschappelijk fatsoen,
- de grondslagen van het mens-zijn. Daarmee beginnen
en met de rest voortgaan. Bouwstenen worden voor het
monumentale gebouw. Maar dan ook: degelijke, zuivere,
stevige bouwstenen van het echte, passende soort. Sim-
pele bouwstenen. maar waaruit men een goed gebouw
optrekken kan. Materiaal. maar: mensen-materiaal. Ieder
stuk materiaal: een mens. Een mens in de ware, oude,
idealistische betekenis van het woord. Gewend aan-
opgevoed tot. gedisciplineerd in het mens-zijn.
De mens heet de koning der schepping. Laat hij dan
ook een koninklijk mens zijn. Adel verplicht. Wij heten
boven de dieren te staan. Al het ongevormde is aan
ons onderworpen. De planten- en dierenwereld, maar
ook het voor de moderne cultuur nog veel belangrijker
schijnende delfstoffenrijk .. Moeten wij onze technische
en chemische kennis misbruiken? Of moeten wij, hetgeen
een lange, geduldige beschaving aan ons heeft overge-
leverd, met eerbied overnemen als aan ons toevertrouwd
goed? Koning der schepping, bestemd om te heersen over
de aarde en om haar schatten te exploiteren, gedraag
U koninklijk. Wees koning der aarde, wees meer dan
het dier. beheers ook het dier in u, breidel uw dierlijke
instincten en leer humaan worden.
De humaniteit, dat grondbeginsel voor een ware mensen-
gemee!1schap, in haar eenvoudigste vormen te tonen, -
dit is het, wat dit betoog op het oog heeft., Het wil een
elementair onderricht geven in de deugd, waarbuiten
geen enkele maatschappij, geen enkele politiek, geen
enkele sociologie of economie het kan stellen: de deugd
van het mens-zijn.
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2. Humanisme en Humaniteit
De term "humanisme" is gemeengoed geworden. Moei-
lijk blijft een duidelijke omschrijving van het begrip. Er
zijn boeken en lezingen aan gewijd en congressen over
gehouden. Doch ook zonder zich in de geschiedkundige
en wijsgerige zin van het woord te verdiepen, weet ieder,
praktisch gesproken, wat men ermede bedoelt. Vraag
een leek, wat nu eigenlijk een radio is, en hij zal het
antwoord schuldig blijven. Toch hindert deze onwetend-
heid hem niet, de radio te gebruiken.
Hoe men er verder ook over redeneert, - zoveel staat
vast, dat humanisme is afgeleid van "homo" = mens,
en dus een levensleer is, die van de mens uitgaat. Een
historicus *) heeft omtrent het antieke en middeleeuwse
humanisme verklaard, dat het betekent: "waardering van
het echt-menselijke, ontplooiing van 's mensen adel-
dom" en beperkt zich tot deze omschrijving met de
opmerking, dat "wie het humanisme gaat definiëren,
licht gevaar loopt er het leven aan te ontnemen". De
humanisten der zestiende eeuw stelden zich tegenover
wat zij het "barbarendom" noemden. Erasmus, hun edel-
ste vertegenwoordiger, zag de menselijke mens, het ideaal
der klassieken, vergoddelijkt in Christus, wiens liefdeleer
en zedelijke geboden ,hij voor de kern van het Christen-
dom hield, en streefde naar het harmonisch leven, dat
deze hoge menselijkheid veronderstelde.
Moraal en wereldbeschouwing zijn, - prof. Tielrooy
heeft hierop nog onlangs de aandacht gevestigd - in
het, humanisme niet te scheiden, en, als de beginselver-
klaring van het Humanistisch Verbond onder dit woord
een levens- en wereldbeschouwing verstaat, waarbij zij
uitgaat van een bepaalde opvatting omtrent de mens,
neemt zij toch in de "eerbied" voor deze mens, waarop
haar wereld- en levensbeschouwing berust, de ethiek
mede in haar grondslagen op.
"Eerbied", - dit is ook het woord, waarmee Albe'rt

*) dr. J. Lindebooom, Het Bijbelsch Humanisme in Nederland.
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Schweitzer zijn ethiek kenschetst, die hij als "humani-
teit" betitelt. Deze eerbied beperkt zich niet tot de
mens, maar omvat .heel het leven, waarin de mens een
centrale plaats inneemt, blijkens de omschrijving. dat
humaniteit is: ..de inachtneming van het bestaan en ge-
luk van de enkele mens".
Schijnt .. althans volgens sommige uitlatingen, bij het
Humanistisch Verbond de levensleer vooraan te staan
bij de ethiek, die er het uitvloeisel van is, Schweitzer meet
alle grondstellingen, gezindheden en idealen "met de
maat, welke door de absolute ethiek van eerbied voor
het leven geijkt wordt".
Mijns inziens kan tussen humanisme en humaniteit geen
tegenstelling bestaan. Ik meen het algemene taalgebruik
het dichtst bij te komen. indien ik humaniteit de ethiek
van het humanisme noem, het laatste dan aIs- levensleer
handhavend. De humanist, - hoe hij zijn grondstellingen
dan ook omschrijft, ~ móet humaan zijn; humaan in de
volle, absolute zin van het woord, zoals dit door Schweit-
zer gebezigd wordt en door Erasmus, en na hem door
de belijders van en de strijders voor menselijkheid steeds
is toegepast. Aan de vruchten kent men de boom en van
ganser harte deel ik Schweitzer's standpunt: àlleen dát
te erkennen, wat met de humaniteit overeenstemt.
Is het humanisme een levensopvatting, humaniteit is een
levensbeginsel. Dit levensbeginsel met sentimentaliteit
te verwarren en de humanitair en "half-zacht" te noemen,
strijdt met de werkelijkheid, welke ons de activiteit. de
heldhaftigheid en het normbesef dezer "zachte krach-
ten" onthult. De legende omtrent Erasmus' vreesachtig-
heid is door de g~schiedenis afdoende weersproken.
Het zijn de helden der humaniteit geweest, die tegen de
stroom van het barbarendom in onze cultuur althans
iets van een menswaardig karakter hebben geschonken.
en het zullen wederom de helden der humaniteit moeten
zijn, die in de eerstvolgende toekomst althans iets mense-
lijks uit deze verdierlijkte wereld hebben te redden.
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3. De humane en de natuurlijke mens
Humaniteit veronderstelt heroïek en tragiek. Want
humaniteit is, als vrucht van de menselijke gemeen~
schapscultuur, een betrekkelijk begrip en haar toepassing
:vergt, als strijdig met een der grondwetten van de
natuur, aanhoudende inspanning en verdrietige compro~
missen .. Slechts een geleidelijke en langzame historische
ontwikkeling met de daarin begrepen terugvaIIen is in
staat, de mens tot een humaan wezen en de maatschap~
pij tot een humane gemeenschap te vormen. Met het
stellen van het humane beginsel moet men zich derhalve
hoeden voor oversèhatting van de kracht van het ideaal
en voor de teleursteIIing, welke onvermijdelijk volgt op
hetgeen men in de psychologie als "volmaaktheidswaan"
pleegt te betitelen.
De ..homo", naar wie de humaniteit genoemd is, is niet
de mens als realiteit, maar de mens als ideaal. In werke-
lijkheid is de mens een natuurwezen: en onderworpen
aan de wrede wet der natuur. Doch deze zelfde natuur,
- welker wreedheid zich ook hierin openbaart, - heeft
hem onderhavig gemaakt aan de idealistische drang, die
hem doet streven naar doeleinden, welke hij nimmer zal
kunnen bereiken, daar zijn natuurlijke levensvoorwaar~
den hem als hindernis in de weg blijven staan. Ethiek
en biologie volgen elk hun eigen wetten, en het lijkt een
bijna onoplosbare puzzle, deze tweeërlei wetten met
elkaar in overeenstemming te brengen.
De taak van de humane mens is, voor de ethiek zoveel
mogelijk terrein te veroveren op de biologie, al weet hij
- vooruit, dat zijn winst zich ook bij het grootste welslagen
zal blijven beperken tot grensgebieden. Hij kan zijn
optimisme, - want de humane mens is optimist, - aIIeen
handhaven, wanneer hij de begrensdheid van zijn stre-
ven in het oog houdt. Maar dit betrekkelijke succes zal
zijn persoonlijk en gemeenschapsleven reeds principieel
zich doen onderscheiden van het gedrag der inhumanen,
die in hun ethisch pessimisme de strijd met de biologie
ontlopen en zich voetstoots gewonnen geven aan het
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rijk der natuur, waarin zij hun barbarisme, door de huma~
niteit als "onmenselijk" gekenschetst, ongeremd kunnen
uitleven.
De humane mens, die in het rijk der natuur de hem opge~
drongen strijd aanvaardt, ondervindt, dat ook dát rijk
zijn "vijfde kolonne" bezit, - met andere woorden: dat
de natuur niet uitsluitend in haar wetten anti~humane
tendenties bevat, maar daarnaast of liever daartegen~
over ook impulsen kent, welke de schepselen tot humaan
optreden dwingen. Deze impulsen te onderkennen en
daarop een beroep te doen behoort tot de strijdmethoden
van de humane mens.
Een voorbeeld van een paar dergelijke, onderling tegen~
strijdige, maar in laatste aanleg elkaar aanvullende
natuurwetten heeft Kropotkin gegeven;. 'toen hij er zijn
lezers opmerkzaam op maakte, dat het wederkerig
dienstbetoon in de biologische wereld een even sterke
drij fveer is als de zoveel II}eer in het oog lopende strij d
om het bestaan.
Het is de moderne psychologie geweest, die op het voet~
spoor van Freud ook in het innerlijk van den mens een
dergelijk tegenstrijdig streven heeft onderkend. De mens
is niet, zoals Rousseau naïevelijk meende, van nature
"goed"; evenmin, gelijk de Calvinisten beweren, van
nature ..verdorven". In hem voeren dierlijke driften en
humane impulsen hun eeuwige strijd. Het "instinct"
wordt meestal pessimistisch opgevat als de oerbron van
alle kwaad; echter bestaat er ook een instinct voor het
goede, een instinct voor zedelijk zelfbehoud, waarop de
humane mens appeleert, zoals de inhumane mens zich
overgeeft aan zijn "dierlijke driften".
Diep in de bodem, waar de fundamenten van de. mense~
lijke ontwikkeling liggen, schijnt het leven vijandig aan
de humane gedachte; of het aan de top van de culturele
piramide met de humane gedachte te rijmen zal wezen,
zal eerst een onafzienbare toekomst Ieren. Het zal "mede
van de standvastigheid en van de heldhaftigheid afhan~
gen, waarmee wij, stuk voor stuk, het ideaal van de
menselijke mens trachten nabij te komen.
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4.. Humane begrensdheid
Heel de natuur is aangewezen op voedsel en dit voedsel
kan zij slechts tot zich nemen door het bestaan van ande~
ren te vernietigen. Elk schepsel leeft in de letterlijke zin
ten koste van anderen. Het leven is slechts mogelijk
dank zij de dood. Wie wil leven, moet doden. En doden
is anti-humaan. Zelfs Albert Schweitzer, die de humani-
teit heeft omschreven als ..eerbied voor al wat leeft",
ontkomt niet aan het vernietigen van levens. Elke stap,
die hij zet; elke ademtocht, elke stofwisseling betekent:
moord! En juist voor de humane mens, die unive.rseel denkt
en universeel leeft, is de worm die hij vertreedt, is het
vliegje dat hij inslinkt, is de plant welke als voedsel het
dier moet vervangen, een deel van dat leven, waarvoor
hij eerbied moet hebben.
Humaan leven in de volstrekte zin blijkt onmogelijk; hier
moet ergens een grens getrokken. Maar waar?! Deze be-
trekkelijkheid is een stuk van de tragiek, die onafschei-
delijk aan het bestaan is verbonden. Deze levenstragiek
openbaart zich niet uitsluitend in het voedselprobleem;
zij herhaalt zich in de maatschappelijke strijd om het be-
staan, in de menselijke omgangsvormen, in het gemeen-
schapsleven. Het sociale leven kent concurrentie naast
coöperatie; de erotiek kent jaloezie naast zelfopofferende
toewijding; in de staat, in het gezin, in het volkenver-
keer, in het vriendschapsverband, in de kunst, het bedrijf,
het vermaak, - overal treft men de sporen van deze
onontkoombare tragiek.
Strindberg geeft er een eenvoudig voorbeeld van in zijn
Droomspel. De vader heeft zijn zieke echtgenote verrast
met een zijden mantel. Maar nadat de vader het zieken-
vertrek heeft verlaten, komt het dienstmeisje binnen en
vertelt aan Mevrouw, dat zijl niet naar het doopfeest
kan gaan, waarvoor Mevrouw haar vrij-af heeft gegeven.
Want zij heeft geen behoorlijke mantel. Mevrouw leent
haar het pas gekregen geschenk. Doch als de vader dit
ziet, is hij hierdoor gekrenkt; hij vat deze vrijgevigheid
op als een bewijs van onverschilligheid jegens hetgeen
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hij als zulk een kiese attentie heeft uitgezocht. En p.jj
laat zijn vrouw zijn ontstemming merken. Dan verzucht
de vrouw: "Huu! wat een leven! 'Als men eens goed
wil zijn, is er altijd iemand, die daar aq,nstoot aan neemt;
als men iemand een dienst bewijst, is er altijd een ander.
die zich daardoor tekort gedaan voelt!"
Dit eenvoudige incidentje is uit het leven gegrepen. Wie
onzer heeft zich nooit in een dergelijke situatie bevonden
en daarbij de pijnlijkheid van zulk een gewetensconflict
ervaren? Zo is de werkelijkheid. zal de lezer beämen.
En het is juist deze werkelijkheid, waarmee wij rekening
moeten houden, willen wij ons niet in een onvruchtbaar
utopisme verliezen .. Vruchtdragend wordt een beginsel
eerst. nadat het geplant is in de bodem der werkelijkheid.
Moeten wij pessimistisch ons aan deze tragiek overge~
leverd gevoelen, of is er ergens een weg te vinden, welke
ons uit deze put naar de vrije en blije velden van het
optimisme voert? Wie zich terdege inprent. dat het vol~
maakte een waan is en wie krachtens een gezond reali~
teisbesef met het betrekkelijke genoegen kan nemen,
vindt deze weg en is zelfs in staat hem in kaart te bren~
gen en met handwijzers te voorzien. welke ook zijn tocht-
genoten tot gids kunnen strekken.
Reeds heb ik gewezen op de "vijfde kolonne", van wier
dienst wij bij onze veldtocht in het rijk der natuur ge-
bruik kunnen maken. Wij beginnen dus met op elk ge~
bied, waarop wij onze voeten zetten, te speuren naar de
humane tendenties, die naast de anti-humane in de oer-
grond van het leven wortelen. Overal waar wij de impuls
van het wederkerig dienstbetoon aantreffen, leggen wij
het strijd-instinct het zwijgen op; waar wij het leven van
medescheepselen, klein of groot, kunnen sparen, ver~
zetten wij ons tegen de vernietigingsdrang; waar coöpe~
ratie tot de praktische mogelijkheden behoort. zien wij af
van de concurrentie; waar geduldige arbeidzaamheid
uitkomst biedt, vermijden wij het geweld; waar genezing
zonder pijn mogelijk is, slaan wij geen wonden.
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5. De humane methode
Er bestaan echter gevallen, waarin de "zachte krachten"
zelfs niet "aan 't eind" kunnen overwinnen. wijl zij tegen
het dwangbevel der vernietigings~instincten de neder-
laag lijden. Dan gaat in de strijd tussen natuur en cul~
tuur weliswaar het beginsel verloren, maar de mogelijk-
heid tot een humane toepassing van het anti~humane
principe blij ft.
Hier betreedt de moralist een gevaarlijk terrein. Van de
onneembare burcht van het idealisme daalt hij af naar
de laagvlakte van het compromis. De fanaticus in zijn
volmaaktheidswaan zal hem hier vaandelvlucht en ver-
raad verwijten en hem om zijn drogredenen honen.
Het klassieke voorbeeld van een dergelijke drogreden is
de "humane" oorlog. "Humane oorlog; - het klinkt
alsof men de panter een duifje noemt!", heeft Bertha
von Suttner gezegd. En principieel had zij volkomen ge-
lijk. Helaas schijnt haar profetisch getuigenis sinds de
jongste katastrofe verouderd te zijn. Met weemoed en
soms ook met schuldgevoel kunnen de ouderen onder
ons terugdenken aan de eerste wereldoorlog, waarin zij
berisping, hoon en gevangenis getrotseerd hebben ter-
wille van de absoluutheid van het pacifistische beginsel.
Is de beschaving teruggevallen, ,heeft de humane ge-
dachte schipbreuk geleden, nu het volstrekte, onverzoen-
lijke pacifisme zulk een ontstellend groot deel van zijn
terrein aan de relativisten heeft moeten afstaan? Of is
ons ..helaas" misplaatst en moeten wij ons verblijden over
de groei van het werkelijkheidsbesef?
Humaniteit richt zich naar de "homo" als ideaal en zij
mag dit ideaal nimmer ontrouw worden. Wij hebben
Thomas More en de Bergrede en ook Bertha von Suttner
nodig, maar de utopie kan ons nooit meer zijn dan richt-
lijn en werkmiddel. Wij zullen onze uiterste krachten in-
spannen om arbitrage te krijgen waar een gewapend
conflict vermeden kan worden, doch zolang het gewelds-
instinct op de leidende machten van de volkengemeen-
schap nog sterker aantrekkingskracht uitoefent dan de
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vrediger en redelijker impulsen, dienen wij met de moge-
lijkheid van een oorlog rekening te houden.- Breekt zulk
een ramp eenmaal uit, dan zal Florence Nightingale ons
meer van dienst wezen dan Bertha von Suttner. Het
humane beginsel moge dan hebben gefaald, de humane
methode blijft nog te onzer beschikking.
De humane methode wordt onze toevlucht in al die ge-
vallen, waarin het humane beginsel ons in de steek laat.
Doden, vernietigen is een inhumaan, ja, een anti~humaan
bedrijf, doch als doden en vernietigen ons als levens~
voorwaarde door de natuur wordt opgedrongen zoals bij
het voedselproces, dan kunnen wij dit anti~humane be~
drijf zo humaan mogelijk uitoefenen. Wie niet wil eten,
omdat eten noodzakelijk gepaard gaat met gegeten wor-
den, moet de hongerdood sterven en met dit protest tegen
de realiteit afscheid nemen van het leven, welks wetten
hij niet aanvaardt. Maar wie te blijven leven zijn plicht
en zijn voorrecht acht, moet ervoor zorgen, dat bij zijn
eten het gegeten worden zo weinig mogelijk ten koste
van zijn slachtoffer gaat. Het schietmasker en het
abattoir zijn de tekenen van een veredelde cultuur. Het
vegetarisme, dat uitgaat van de veronderstelling, dat een
plant als een lager bewerktuigd organisme minder bewust
leeft en minder gevoelig is voor pijn dan het dier, gaat
alweer een stap verder op de weg der humane methode.
Wanneer wij met de wichelroede van de humaniteitsge-
dachte de diverse levensterreinen afzoeken, zullen wij
talloze gevallen vinden, waarin wij op de humane toepas~
sing van een inhumaan beginsel zijn aangewezen.
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6. Antipathie

"Alle mensen zijn mijn broeders", heet het in een op
velerlei wijze gezongen lied. Deze veel geliefde spreuk
bevat ep.n onmiskenbare waarheid. Maar betekent het
broeder~zijn automatisch: van elkaar houden, elkander
het leven zo aangenaam mogelijk maken? Dan zou de
tragedie der mensheid niet van zovele broedertwisten
gewagen. Broeders in lijfelijke zin kunnen elkaar haten
en door naijver elkander het leven zuur makeÏ1. De spreuk
duidt op de broederschap als symbool van een ideale
verhouding.
Van nature staan wij niet zo lief tegenover de mede~
mensen! Biologisch openbaart _zich een te groot con~
trast in aard en aanleg; psychologisch zijn wij met
weerzin jegens de een en met adoratie voor de ander
behept; maatschappelijk zijn wij als elkanders tegenstan-
ders geboren en staatkundig als elkaars vijanden. Boven-
dien heeft de natuur heel ons bestaan toegespitst
op zelfbehoud, hetgeen een egoïstische afweer en achter-
docht jegens anderen kweekt en de handhaving van het
individuële belang als enig richtsnoer voor het levens-
gedrag erkent.
Er zal een geweldige zelfoverwinning nodig zijn, om de
natuur te weerstreven. Humaan denken, humaanhande-
Jen kan eerst als uitkomst van lange en geduldige zelf-
opvoeding mogelijk wezen. Het is slechts een eerste
begin, de broederschap tot ideaal te stellen; de weg om
dez~ broederschap te verwezenlijken, is langer dan die
naar Tipperary.
Wil deze broederschap zeggen, dat men de medemens,
onverschillig wie hij ook zij, om de hals moet vallen? Dit
ware een onmenselijke eis. Het waarlijk menselijke grond-
vest zich op de werkelijkheid. En sympathie met haar
tegenpool antipathie zijn niet te loochenen werke-
lijkheden. Om een sympathiek iemand humaan te be~
handelen, behoeft men geen moeite te doen. De kunst,
die men moet leren, is menselijk tegenover de anti-
pathieke te staan.
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Dit bereikt men, door zich ernstig rekenschap te geven
van de motieven, waarop deze antipathie berust. Objectief
moet men trachten, zich in die antipathieke medemens
te verplaatsen. Dan zal men hem en zijn eigen antipathie
gaan begrijpen. Niet steeds zal dit begrip het gevoel van
tegenzin wegnemen, maar de tegenzin zal geen belemme~
ring meer zijn om met die medemens op behoorlijke
wijze om te gaan en hem, als een wezen van andere
aard, o~gelijksoortige opvoeding of tegengesteld maat~
schappelijk milieu, toch gelijk levensrecht toe te kennen.
en hem zijn plaats te gunnen in het bonte mozaïek der
mensen gemeenschap.
Het symbool van deze humane levenshouding is de arts,
die bij de behandeling van een lijder aan afschuwelijke
ziekten zijn natuurlijke weerzin overwint en er zich voor
wacht, ook maar door het minste teken de arme zieke
iets van deze weerzin te doen gevoelen. Om medemensen
menselijk te behandelen, behoeft men hen niet sympa-
thiek te vinden. Albert Schweitzer heeft zich eens laten
ontvallen, dat Afrika mooi zou zijn als er geen negers
waren. Toch heeft hij heel zijn leven er aan gewijd,
temidden van deze hem antipathieke negers te arbeiden
aan hun lichamelijk en geestelijk welzijn.
De humane levenshouding berust op het beginsel der
wederkerigheid. Wie zegt: "Ik mág de Negers of de
Joden of de Indonesiërs niet!", moet eraan toevoegen,
dat de Negers of Joden of Indonesiërs het recht hebben.
ook hém niet te mogen. Doch tevens moet hij zichbe~
wust zijn, dat een dergelijke wederzijdse antipathie een
onderlinge samenwerking met inachtnemen van de be~
hoorlijke vormen niet uitsluit. Er zijn mensen, die van
nature weerzin koesteren tegenover het andere geslacht.
de andere leeftijd, de andere maatschappelijke stand.
Het zal hun strijd kosten, deze weerzin te temperen,
zodat een welvoeglijke omgang mogelijk wordt. maar
deze strijd zal noodzakelijk zijn om tot een gemeenschap
te komen, die de naam "menselijk" verdient.
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7. Eigenbelang
"Homo homini lupus",de ene mens is een wolf voor de
ander, - dit spreekwoord geeft een feit uit de werke~
lijkheid weer. Aan de strijd om het bestaan. voorwaarde
door de wrede natuur aan elk schepsel gesteld, ontkomt
ook de koning der schepping niet. Wie zijn eigenbelang
verwaarloost, gaat onverbiddelijk te gronde. De zorg
om zich maatschappelijk staande te houden, neemt vooral
bij minder begaafde en minder weerbare naturen zoveel
kracht en aandacht in beslag. dat er weinig energie en
lust overblijft om zich met de belangen van anderen te
bemoeien. .
De noodzaak om te leven heeft de gevoelens van zelf~
zucht geprikkeld en de vrees voor ondergang heeft een
onaandoenlijkheid aangekweekt voor alles wat niet met
het dierbare Ik heeft te maken.
Deze natuurlijke tendenties te verloochenen gaat boven
menselijke macht. De enkele gevallen, waarin het gelukt,
zijn uitingen van een abnormale schakering in het levens~
proces. Ascese kan opgevat worden als een tijdelijke
noodmaatregel. zoals het lichaam soms op diëet en op
vasten kan worden aangewezen. Ook dient de ascetische
levenshouding meermalen ter bevrediging van eigenaar~
dige zielsbehoeften of tot streling van bepaalde gevoe~
lens. Zelfverzaking kan het middel wezen om een ver~
ondersteld loon deelachtg te worden, hetzij de verering
van mensen, hetzij de genegenheid van God in de Hemel.
hetzij de tevredenheid met zijn eigen deugd .. Bij dit alles
wordt ook weer het eigenbelang op zijn wijze gediend.
Soms ook heft een plotselinge aandoening de natuurlijke
drang tot lijfsbehoud op. Wie een kind, dat te water is
geraakt, naspringt of een brandend huis binnenloopt om
de slachtoffers te redden; wie op het slagveld de dood
trotseert bij een verdediging of een aanval, heeft zich
een ogenblik vrij gemaakt van hetgeen in normale toe-
stand zijn leven beheerst; is de emotie voorbijgegaan, dan
zal hij zijn eigenbelang opnieuw in het oog vatten. Zo
kan zelfs de vrek, bewogen door de aanblik van nood-

15



,druft of onder invloed van kanselwelsprekendheid, zich
tot een vrijgevigheid verstouten, waarover hij het vol-
gende ogenblik spijt heeft.
Het blote eigenbelang neemt humaner vormen aan, zodra
het zich in collectieve gedaante vertoont. Wie als mon-
nik de gelofte van armoede aflegt, weet, dat zijn orde
hem voor broodsgebrek en dakloosheid zal bewaren en
dat de hem niet persoonlijk toebehorende pij hem even
warm zal kleden als die hij voor zijn eigen geld zou
hebben gekocht. Vaak wordt dit groeps-egoïsme echter
eer anti-humaan, zodra het zich tegen andere groepen
'keert. Het leger zal tegen de vijand zonder pardon
optreden; de roversbende, waarin de buit eerlijk verdeeld
wordt, ontneemt, zonder gewetensbezwaar haar slacht-
offers de eerste levensbehoeften. Ook in de klassenstrijd
is de solidariteit, zowel tussen de kapitalisten als tussen
de arbeiders" geen voorbeeld van onbaatzuchtigheid,
maar van collectief eigenbelang.
Het eigenbelang kunnen wij niet negéren, maar wat wij
wél kunnen, is de anti-humane kanten van deze levens-
factor zoveel doenlijk afslijpen. Wanneer wij onze
levenseisen te hoog stellen, doen wij daardoor de ander
te kort; door bescheidener in onze behoeften te worden,
versterken wij de tegenpool van het egoïsme: het altru-
isme, dat met de ander rekening houdt. Wij kunnen een
beroep doen op die andere levensdrift, die naast de strijd-
prikkel werkzaam is: het wederzijdse dienstbetoon, waar-
bij beide partijen geholpen zijn. Als de spreeuw op de
rug van de koe de insecten vangt, die het rund plagen,
voedt hij :ichzelf en ontlast hij de koe van een kwelling.
Dit eenvoudige geval uit de dierenwereld kan in de men-
senmaatschappij in duizenderlei vorm navolging vinden.
Wederkerigheid is ook' hier weer het voorschrift der
humaniteit. Zo weinig mogelijk ten koste van de ander
te leven en zoveel mogelijk de bevrediging! van eigen
lichamelijke behoeften aan de ander dienstbaar te ma-
ken, - hiernaar is het, dat de humane mens streeft.
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8. Persoonlijkheid
•.Het kostelijkste bezit der mensen is de persoonlijkheid",
heeft Goethe gezegd. Deze uitspraak is alleen van toe-
passing op mensen als Goethe zelf. die de hoogste cul-
tuur vertegenwoordigen. De oermens kent nog geen
persoonlijk bestaan; hij leeft louter collectief, als lid
zijner horde. En helaas weten wij uit eigen bittere erva-
ring. hoe in de jongste geschiedenis deze onpersoonlijke
oermens weder is herleefd. Niet alleen onder nationaal-
socialisten belichaamt hij zich in moderne gestalte; men
treft hem aan overal. waar de gemeenschap boven de
enkeling wordt gesteld en van deze laatste geëist wordt.
zich onvoorwaardelijk en zonder kritiek naar het onper-
soonlijke belang van de collectiviteit te schikken en de
leider (moderne nabootsing van de vader der oer horde )
volstrekt te gehoorzamen.
De handhaving van de persoonlijkheid in haar vrije ont-
plooiïng is wel de voornaamste drijfveer geweest van het
verzet tegen deze terugval tot de voorwereldlijke bar-
baarsheid.
Hoe hoger het culturele peil. des te sterker doet zich deze
drang tot handhaving van de persoonlijkheid gelden.
Maar tegelijk gaat met deze ontwikkeling van de cultuur
een verfijning van het ethisch besef. het geweten. ge-
paard, dat drijft tot eerbied voor de ander. Indivi-
dualisme en socialisme vormen geen tegenstelling; de
op wederkerigheid ingerichte maatschappij kan alleen
eerbied voor de individuële persoonlijkheid tonen, wan-
neer deze eerbied als een algemeen beginsel wordt toege-
past. Maar zolang de maatschappij zich nog niet in dier
voege heeft gehumaniseerd., blij ft de op zijn persoon-
lijkheid prijs stellende enkeling zich in een min of meer
tragische positie bevinden. Hij voelt zich door twee tegen-
gesteld schijnende strevingen bewogen: hij wil zijn indivi-
duële persoonlijkheid handhaven en tevens beseft hij de
plicht om de fander hierdoor geen aanstoOt te geven of
overlast te berokkenen. .
Niet alleen door uitwendige belemmeringen wordt de
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gemeenschap voor de persoonlijkheid een gevaar;. ook
kwelt zij de betrokkene met innerlijke onlust. Hij be-
schouwt zijn plaats temidden der mensen en: reageert
daarop met tweeërlei gevoelens. Of hij acht zich boven
zijn omgeving verheven, hetgeen hem vereenzaamt, óf
hij meent door zijn omgeving overtroefd te worden en
voelt zich hierdoor gedrukt. Hoovaardij in het eerste.
naijver in het tweede geval verminken zijn karakter en
vertroebelen zijn stemming. Hij legt zich op grond van
zijn plaats in de gemeenschap een norm aan, die met
zijn innerlijke. op eigen aard, vermogens en omstandig-
heden berekende maatstaf niets heeft te maken.
Hoeveel gemoederen blijven van een dergelijke onjuiste
vergelijking niet levenslang het slachtoffer! Humaniteit,
- eerbied voor álle leven, - omvat niet louter eerbied
voor anderen. maar eveneens eerbied voor zichzelf. De
gezonde persoonlijkheid meet zijn waarde. behoeften.
vermogens en plichten af naar hetgeen zijn oorspronke-
lijke, individuële natuur hem biedt. Hij voelt "het als zijn
recht en plicht, dit bijzondere. dat zijn Ik uitmaakt, te
beschermen en zo volledig mogelijk uit te breiden. Dit
brengt hem onvermijdelijk in botsing met een omgeving,
welke andere maatstaven aanlegt en andere oorde-
len velt.
Maar ook in deze strijd om geestelijk zelfbehoud kan
hij de humane methode gebruiken, welke hem toestaat,
die wegen te zoeken, waarop hij zijn medemensen toege-
moet kan komen zonder zich" met hen te versmelten. Om
hunnentwille zal hij zich schikken in dingen, welke het
bestaan zijner persoonlijkheid zo min mogelijk schaden.
Dit vereist een balanceerkunst, die bij alle schomme-
lingen het evenwicht op het juiste midden tracht te be-
waren. Doch;' ook deze koorddanserskunst zal de ont-
wikkeling van de persoonlijkheid ten goede komen.
Bij dit alles zal hij zijn eigen persoonlijkheid noch over-.
noch onderschatten, .wetende, dat niet alle mensen ge-
lijk zijn, en dat juist in de bonte verscheidenheid de be-
koring van het leven gelegen is.
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9. Conventie

Voor hem, die op de handhaving van zijn persoonlijk-
heid prijs stelt, is het vaak moeilijk, de juiste houding
jegens de conventie te bepalen. "Conventie" heeft bij
velen een onaangename klank; een conventioneel iemand
kan volgens hen geen humaan mens zijn, daar hij immers
het menselijke verloochent en een ledepop wordt, die
werktuiglijk de regels, vormen en wetten in acht neemt,
welke de maatschappij heeft gesteld. "Conventie" staat
wat de algemene minachting betreft op één lijn met
"fatsoen"; ook een fatsoenlijk mens heeft een bedenke-
lijke reputatie.
Toch mag men juist terwille van de humaniteit het be-
lang van de conventie niet onderschatten. Het woord be-
tekent: overeenkomst. Er bestaat tussen vertegenwoor-
digers van een bepaalde cultuur een overeenkomst be-
treffende hetgeen toelaatbaar en ontoelaatbaar, behoor-
lijk en onbehoorlijk is. Het maatschappelijke levensspel
heeft zijn spelregels; de omgang kenmerkt zich door
zekere vormen en de overheid heeft een en ander door
verordeningen en wetten bekrachtigd.
Voor dit alles mogen wij dankbaar wezen. Het zou on-
doenlijk zijn, op eigen initiatief en uit eigen kracht de
lange weg te moeten vinden, die van de natuur naar de
cultuur, van de biologische mens naar de humane
mens leidt. Gesteld, dat ieder kind weer op zichzelf de
spreektaal zou moeten scheppen en de kunst zou moeten
ontdekken. hoe men van vlas kleren kan vervaardigen
en van graan brood kan bakken. Elk nieuw geboren
individu trekt profijt van hetgeen geslacht na geslacht
in een voortdurend ontwikkelingsproces heeft tot stand
gebracht. Die stilzwijgende overeenkomst omtrent wat
hoort en niet hoort is de neerslag van een reeks moei-
zame overwinningen van de cultuur op de natuur, van
de humaniteit op de barbaarsheid. Al deze regels, vor-
men en wetten zijn gegrond op dat éne beginsel, waarin
wij de kern van de humaniteit hebben ontdekt: de
wederzijdse eerbied. Populair omschreven luidt dit be-
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ginsel: Wat gij niet wilt, dat u geschiedt, doe dit ook
aan een ander niet!
Zonder een dergelijke overeenkomst zou alle gemeen-
schapsleven onmogelijk zijn. Wij nemen bijvoorbeeld
van elkander aan, dat, wie een afspraak maakt, zich
daaraan zal houden. En wij hebben gezien, wat er van
de wereld wordt, wanneer een bewust-inconventioneel
stelsel als het nationaal-socialisme, een verdrag als een
vooje papier gaat beschouwen. Wat tussen staten geldt.
is evengoed van toepassing op kleinere gemeenschappen.
De bohémien meent op grond van zijn hyper-individualis-
tische levenshouding het met een afspraak zo nauw niet
te hoeven nemen; hij zal het zijn partner euvel duiden.
wanneer deze hem berispt, omdat hij niet op tijd is ge-
komen of helemaal weg is gebleven van een afgesproken
samenkomst; hij spot met de burgerlijke benepenheid,
die veronderstelt, dat men een geleend boek of ge-
leend geld terug zal geven; hij acht trouw een verouderd
begrip. In alles zondigt hij met zijn eenzijdig behandelen
van de gezamenlijke belangen tegen het grondbeginsel
der wederkerigheid.
Van deze houding tot de misdaad is slechts één stap.
Ook de misdadiger stelt zich buiten de gemeenschap, dat
wil zeggen: buiten de algemeen geldende voorschriften
van fatsoen en moraal. In een humane samenleving
spreekt het vanzelf, dat men elkaar niet vermoordt, niet
besteelt, niet belastert. Stilzwijgend is overeengekomen.
dat eerlijk! handelen. wàarheid spreken, zijn beurt af-
wachten. ieder het zijne geven en elkander hoffelijk te'
woord staan tot de alledaagse, normale levensverrich-
tingen behoort en geen groter verdienste bezit dan adem
halen, eten' en drinken..
De terugval in de barbaarsheid tengevolge van de oorlog
dreigt aan het menselijke levensgedrag de steun van deze
algemeen geldende regels te doen ontvallen; reden te
meer voor allen. die nog het voorrecht bezitten, niet
helemaal door deze ramp geestelijk ontwricht te zijn.
er zich nauwgezet aan te .houden.
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10. Man en vrouW
..De mens" is een algemeen begrip, dat in zijn vaagheid
niet aan een concrete werkelijkheid beantwoordt. De
betrekking tussen mensen is er steeds een tussen ver~
tegenwoordigers van bepaalde groepen van mensen,
welke elk haar eigen kenmerken bezitten en hierdoor elk
op haar bepaalde manier op de aanraking met anderen
reageren. Geslacht, leeftijd, landaard, beroep drukken
elk op de mensen hun stempel.
Om met het eerste te beginnen: man en vrouw zijn in
vele opzichten ongelijksoortige wezens. Toch dwingt de
natuur juist deze beide ongelijksoortigheden tot de
innigste samenleving. Ook op dit contact heeft de cul-
tuur haar invloed doen gelden, toen zij de sexualiteit tot
erotiek verhief.
Willen wij de betrekking tussen man en vrouw in haar
wezenlijke, elementaire gedaante doorschouwen, dan
moeten wij het onderlinge liefdeleven losmaken van het
gezinsverband, waarvan het een belangrijke factor kan
uitmaken, maar waarmee het toch niet onverbrekelijk
verbonden behoeft te zijn.
In de betrekking tussen man een vrouw oefenen aantrek~
king en afstoting een wisselwerking uit. Niet ten onrechte
spreekt men wel van de strijd der geslachten. En men
heeft wel eens de vraag opgeworpen, of de erotiek voor
humanisering vatbaar is. Heeft zij niet als de oorlog haar
eigen regels en rechten, die met de algemeen~menselijke
ethiek in tegenspraak zijn? Tristan, het symbool van de
min in haar volkomenheid, bedriegt zijn koning en
maakt zich hierdoor aan de laagste onridderlijkheid
schuldig. Het is om dit inhumane karakter, dat Tolstoi
in zijn Kreutzer-sonate de min als principieel met de men~
selijke waardigheid in strijd heeft verworpen.
Wie in de vrouw uitsluitend de vrouwen in de man
uitsluitend de man ;oekt, handelt inderdaad anti~
humaan. Man en ~rouw zijn ondanks hun sexuële onge-
lijksoortigheid gelijkwaardig als mens. Wederkerige
eerbied is ook hier weer de oplossing van het probleem.
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De man moet in de vrouwen de vrouw in de man de
gelijkwaardige mens vinden. Dat wil niet zeggen, dat
men in de liefde het sexuële verschil negeert; integen-
deel: de man moet de typische behoeften van de vrouw
leren begrijpen en de vrouw moet zich leren verplaatsen
in de typische mannelijke eisen ..
Liefde is een kwestie van geven en nemen: wie louter
neemt, handelt anti-humaan. De cultuur heeft op dit
gebied nog een geweldige achterstand in te halen, daar
wij tot nog toe vrijwel leven in een mannenmaatschappij
met een mannen moraal, die op het recht van de sterk-
ste gegrond is. Niet door de man gelijk te willen
worden, haalt de vrouw de schade in; beiden, man en
vrouw, moeten in ernstig en geduldig trachten elkaar
leren verstaan en door wederzijdse invloed een mense-
lijke gemeenschap opbouwen, waarbij beiderlei elementen
tot hun recht komen. De eenvoudigste gemeenschap van
het liefdespaar biedt hier het eerste oefenterrein.
Erotiek zal, als bron en kern van het leven, steeds, gelijk
heel het leven, tragiek blijven, maar door de humane
levenshouding ook in de betrekking tussen de geslachten
in acht te nemen, zullen man en vrouw het onvermijde-
lijke conflict uit de sfeer van de dierlijke driften en de
barbaarse moraal kunnen oph.effen tot het rijk der men- .
selijkheid, waarin ook het leed naast het geluk als een
bevruchtende en opbouwende factor van waarde wordt.
Het samen beleven van de hoogten en laagten der
menselijke gevoelens maakt het paar rijp voor dat deel-
genootschap, dat op wederzijdse attentie, welwillend-
heid. begrip en belangstelling berust.
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11. Oud en jong
Niet alleen de ongelijksoortigheid van géslacht bemoei-
lijkt de omgang tussen de mensen. Ook de leeftijd staat
vaak een goede verstandhouding in de weg. Een kind,
een jonge man of vrouw, iemand in de kracht zijner
jaren, een grijsaard, - ieder hunner 'vertegenwoordigt
een mensentype met zijn eigen vermogens en behoeften.
Dat hiermede van weerszijden niet steeds rekening wordt
gehouden, is' een van de oorzaken mee der levenstragiek.
De cultuur heeft in de onderlinge betrekking der gene-
raties inmiddels reeds veel verbetering gebracht. Even':
min als de vrouw beschouwt de gehumaniseerde mens
zijn kind als een object, als een bezit, waarmee hij kan
doen wat hij wil en dat hem louter geschonken is om
er op een of andere manier voordeel uit te halen of plei-
zier van te beleven. En de beschaafde volken van heden
maken de ouden van dagen niet meer af, zodra men er
last inplaats van profijt van krijgt, gelijk dit bij de primi-
tieve stammen de gewoonte moet zijn geweest.
Toch is de toepassing van het beginsel der wederzijdse
eerbied ook in de verhouding tussen de leeftijden nog
verre van algemeen. Wel is het uitzondering geworden,
dat men in het kind slechts een miniatuur-volwassene
ziet. Op oude prentjes, en in sommige vissersdorpen
waar de voorvaderlijke zeden en gebruiken zich heb-
ben gehandhaafd, is het kind in ,hetzelfde costuum als
de. volwassenen gekleed. Speciale kinderkleding bestond
oudtijds niet, evenmin als speciale kinderlectuur. Thans
houdt men op alle gebied rekening met de bijzondere
eisen van de kinderlijke leeftijd, welke men behalve uit
de bestudering van het kind in de dagelijkse omgang nà-
vorst door een speciaal aan het kind gewijde weten-
schap, de paedologie.
Moesten vroeger de kinderen aan tafel en in de school
staan, thans is er ook voor hen een zitplaats; kinder-
arbeid is verboden; voor speelgelegenheden wordt ge-
zorgd en men laat de jeugd haar luidruchtigheid uit-
vieren zonder haar terstond baldadig of lastig te vinden.
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De eerbied voor de jeugd heeft hier en daar zelfs reeds
overdreven vormen aangenomen; men vertrouwt haar een
zelfstandigheid toe, welke met haar lichamelijke en
geestelijke onrijpheid niet overeenkomt. Door haar van
het goede teveel te geven, doet men langs andere weg
opnieuw aan het principe te kort, dat het rekening hou-
den met de speciale gesteldheid van elk mensentype als
nummer één stelt. De nog zwakke benen van het kind
kunnen deze weelde niet dragen; een verwende en be-
dorven jeugd meent de wijsheid in pacht te hebben en de
wereld te kunnen regeren zonder acht te slaan op de
raadgevingen van de levenservarene ouderen.
Vooral in de na-oorlogse tijd gaat de eerbied voor de
ouderen ontbreken. Wie niet meer jong is, heeft afge-
daan en moet zich de smalende opmerkingen van het
onvolgroeide geslacht laten welgevallen. Dit vergeet,
dat ook de oudere leeftijden, even goed als de jeugd,
naast hun eigen begrensheid hun typische vermogens
bezitten. Waren de grote leiders der volken tijdens 'de
wereldoorlog, ChurchilI, Roosevelt, Stalin' en Smuts
. geen bejaarde mannen, hebben de na-oorlogse boedel-
beredderaars Mac Arthur en MarshalI de pensioenge-
rechtigde leeftijd niet overschreden en heeft Ghandi ,zijn
zedelijk overwicht niet op het doeltreffendst getoond.
nadat hij de 78 reeds was gepasseerd? De geschiedenis
noemt op alle gebieden, - wetenschap, kunst, politiek, -
namen van grote geesten, wier voornaamste levenswerk
eerst op hoge leeftijd verricht werd.
Gelijk de geslachten vullen ook de leeftijden elkander
aan; samenwerking tussen oud en jong is mogelijk en
zal vruchtbaari blijken. wanneer men van weerszijden
elkander met eerbied behandelt, voor elkanders eigenaar-
dige gesteldheid begrip toont en inplaats van zijn eigen
belang eenzijdig op de voorgrond te stellen en daarvoor
den ander naijverig te verdringen. ieder de plaats gunt,
die hem op grond van zijn wezenlijke kwaliteiten toekomt.
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12~MiJieu-verschillen
Moeilijkheid in de omgang levert ook vaak het verschil
in milieu. Een der pijnlijkste puzzles op dit gebied is de
samenleving tussen de rassen. Hier leidt het onderscheid
tot buitensporigheden, waarvan ons het antisemietisme
tijdens de Duitse onderdrukking bij ervaring bekend is
geworden, Hoe diep de lidtekenen van deze aanslag
op ons menselijk gevoel nog in onze herinnering geprent
staan, vergeten mogen we niet, dat dit verschijnsel zich
niet tot de Jodenvervolging beperkt; het antisemietisme
is slechts één van de talloze gedaanten, waarin de min-
achting van het ene r~s door het andere zich openbaart,
Het lynchen van negers is even erg; het valt minder op,
daar het niet zulk een massaal en stelselmatig karakter
heeft aangenomen als de pogroms in Oost-Europa.
Doch ook waar de weerzin tegen het ras niet met zulke
onmenselijke uitbarstingen gepaard gaat, verdient zij als
anti-humaan verschijnsel onze aandacht. Zelfs in Enge-
land en ons land beschouwt men in 't algemeen de kleur-
ling als een tweederangsburger en men kent hem slechts
noodgedwongen een gelijhvaardig bestaan toe.
De antipathie tussen de rassen is een ingewikkeld ver-
schijnsel, waarbij oeroude instincten met historische en
economische factoren tezamenwerken. Naijver op nuttige
vermogens, vrees voor concurrentie en voor het verlies
vad goedkope werkkrachten zijn enkele der motieven,
welke de emancipatie van inboorlingen tegenhouden. De
tegenstelling tussen de rassen doet zich ook buiten het
koloniale vraagstuk gelden; men denke slechts aan de
moeilijkheden, welke zich in de randgebieden tussen
Slavische en Germaanse of tussen Slavische en Latijnse
bevolkingsgroepen voordoen.
Op één factor, welke ook in minder katastrofale tegen-
stellingen de menselijke omgang belemmert, willen wij
hier inzonderheid wijzen, omdat wij, die met die hevige
uitbarstingen gelukkig niet hebben te maken, allen toch
wel min of meer slachtoffer zijn van het verschil in milieu.
De maatschappij is een samenklontering van, groepen,
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waarvan ieder haar eigen intieme geschiedenis, haar
eigen zeden en levensgewoonten, haar eigen uiterlijk
en haar eigen innerlijk stempel heeft. Ja, zelfs zij, die
officieel dezelfde taal spreken, onderscheiden zich elk
door een bijzondere uitspraak, aan bijzondere woorden-
schat, een bijzonder dialect. Verzeilt nu iemand uit de
ene groep onder de andere, dan moet hij zich aanpassen,
hetgeen inspanning en zelfoverwinning vereist. Velen
onzer zijn' te gemakzuchtig om zich een dergelijke moeite
te getroosten en ergeren zich aan mensen, die anders
zijn en zich anders gedragen dan zij. Zij bezien dat
anders-zijn uit hun eigen, dus de gemakkelijkste gezichts-
hoek en beweren, dat die anderen "raar" zijn, geen
"manieren" hebben, "zich aanstellen"; - ja, dikwijls
gaan deze gemakzuchtige beoordelaars in hun kritiek
verder en zij betichten die anderen van allerlei persoon-
lijke gebreken en maatschappelijke ondeugden.
Doch ook hij, die zich de zelfkennis heeft veroverd om
tegen een dergelijke houding op zijn hoede te wezen, zal
moeten toegeven, dat het hem niet altijd gelukt tot het
andere milieu in een juiste, dat wil zeggen ongedwongen-
menselijke houding te komen. Dit ondervindt de toch
democratisch voelende intellectueel, wiens geestesge:.
steldheid te andersoortig is om zich in een arbeidersge-
zin thuis te gevoelen; de predikantsvrouw uit de stad,
die met eenvoudige' dorpsmensjes moet omgaan; maar
eveneens het dienstmeisje, dat uit een arbeiderswijk naar
een omgeving wordt overgeplaatst, waar z}j heimwee
krijgt, omdat zij zich bij deze zo anders levende huis-
genoten eenzaam gevoelt. De stugge Fries zal zich moei-
lijk voegen naar de levensgewoonten der luchthartige
zuiderlingen en omgekeerd zal een Limburger aan Fries-
land moeten gewennen.
Men moet ook jegens het milieu moeite doen om zich op
te werken tot een levenshouding, waarbij men het eigene
als' een schakering van het algemene beschouwt en even-
eens in het andere een dergelijke nuance ziet.
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13. PS4chologie
De worsteling om een menswaardige samenleving wordt
niet uitsluitend met goede bedoelingen gewonnen. Er
blijft veel waars in de tegenwoordig vaak als ..intellec-
tualistisch" gesmade bewering, als zouden door ver-
standelijk inzicht en wetenschappelijke kennis mens en
maatschappij kunnen worden verbeterd. Al is kennis
niet het universele geneesmiddel tegen alle kwalen,
waaronder de mensheid lijdt, stellig dient men haar te
heschouwen als een uiterst belangrijke factor in het
geestelijk ontwikkelingsproces. Zijn niet tal van op zich-
zelf goedaardige en menslievende personen met het
nationaal-socialisme mee gegaan louter uit onkunde en
domheid? Hadden zij over meer inzicht beschikt, zij
zouden niet het slachtoffer' zijn geworden van de be-
driegelijke leuzen der moordenaarsbende. En is het ook
alweer niet het gebrek aan verstandelijke kennis, dat
de kindersterfte onder de nog onontwikkelde plattelands-
bevolking zo ontstellend deed zijn; dat het grotestads-
proletariaat naar de kroeg dreef en dat de arbeiders
weerhield om zich voor de strijd om een waardiger be-
staan te organiseren? .
Kennis omtrent de hygiënische behandeling van het men~
selijk lichaam en kennis omtrent de structuur van de
maatschappij is het geweest, die aan deze wantoestanden
een eind heeft gemaakt. En zo zal het wederom kennis
wezen, die de goede wil om de samenleving te humani-
seren, moet aanvullen. Wie dit doel wil bereiken, dient
zich te verzekeren van de hulp, welke de zielkundige
wetenschap, de psychologie, hem biedt.
De moderne psychologie, waaraan de naam Freud onaf-
scheidelijk verbonden zal blijven, heeft zich niet beperkt
tot de ontleding van het persoonlijk gevoelsleven en in
het aanwijzen van de factoren, welke de motieven van
het individuële handelen bepalen, maar zij heeft haar
ontdekkingstoch ook uitgestrekt tot de. onderlinge reac-
ties der mensen in hun diverse groeperingen en tot het
gemeenschappelijk gedrag van de menigte. Naast de
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algemene psychologie is de speciale psychologie geko-
men; naast de individuële psychologie die der massa.
Met behulp van deze wetenschap kan men zich een
inzicht verwerven in de moeilijkheden, welke wij in de
vorige hoofdstukken kortelijk hebben uiteengezet. En
door de kennis ~an de betrekkelijke werktuiglijkheid
zijner gevoelsreacties staat men beter gewapend daar-
tegenover. Men blijft op zijn hoede tegen redeloze aan-
driften en impulsieve handelingen. Men krijgt zijn eigen
geest in de macht als een' instrument, met welks werking
men vertrouwd is geraakt. En men wendt dit instrument
niet langer ten eigen bate, maar in het belang der ge- .
meenschap aan.
Om zich menselijk, dat is behoorlijk, te gedragen als man
tegen vrouw of als vrouw tegen man; als volwassene
tegen kind of als kind tegen volwassene; als intellectueel
tegen ongeschoolde of als ongeschoolde tegen intellec-
tueel; als boer tegen stedeling of als stedeling tegen boer;
als blanke tegen kleurling of als kleurling tegen blanke;
als westerling tegen oorsterling of als oosterling tegen
westerling kan men zich, gewapend met deze kennis, ver-
plaatsen in het andere milieu en zich daarin, met behoud
zijner persoonlijkheid, leren voegen of althans een voor
beide partijen draaglijke situatie waarborgen.

Evenmin als een moeder, om haar kinderen hygiënisch
te behandelen, arts behoeft te zijn of een arbeider, om
zich te organiseren, economie behoeft te hebben gestu-
deerd, behoeft men, om lid van een humane gemeen-
schap te worden, wetenschappelijk doorkneed te zijn in
de psychologie .. Voldoende zal zijn, wanneer de resul-
taten, gelijk die van de hygiëne en de economie, gemeen-
goed worden en in populaire vorm onder de volken
worden verbreid. Op de volksopvoeders rust hier een ver-
antwoordelijke taak. In woord en geschrift, door de scho-
len en volksuniversiteiten, ook door de aanschouwelijke
voorstelling van toneel en film kan deze kennismaking
met de wederzijdse mentaliteit der milieu's en groepen
worden bevorderd, waarbij dan de nadruk meer op de
deugden dan op de gebreken moet vallen~
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14. Het gezin
De levenskunst, waarvoor mijn betoog propaganda wil
maken, kan niet van louter theorie bestaan. Zo ergens,
dan behoort deze op dit gebied door praktisch werken
te worden bevestigd. Toepassing van het geleerde in een
daartoe zich lenende oefenschool zal noodzakelijk zijn.
Gelukkig is het leven overrijk aan dergelijke laboratoria;
men' kan overal een gelegenheid vinden om zich in de
kunst van het humane levensgedrag te bekwamen.
De eerste en beste oefenschool is het gezin. Hier heeft
men in een kleine gemeenschap alles bijeen, wat het mate~
riaal voor de oefening levert.' Men heeft het gezin wel
de cel van de maatschappij genoemd; inderdaad is het
een microkosmos, waarin op kleine schaal dezelfde ver~
houdingen en toestanden voorkomen als in de grote'
samenleving daarbuiten. Evenals in de maatschappij is
ieder in het gezin aangewezen op de niet door hem ge~
kozen omgeving; niemand kan zich anders dan op straffe
van ondergang aan deze gemeenschap onttrekken; de
juistheid of onjuistheid van zijn gedrag zal zijn mate van
geluk of ongeluk bepalen.
In deze oefenschool wordt het de deelnemers niet ge-
makkelijk gemaakt; zij krijgen al dadelijk te maken met
hinderpalen en grenzen, waartegen hun van nature ego~
centrisch instinct opbotst; zij moeten hun aandriften be~
teugelen, ,hun gevoelens van antipathie en sympathie
regelen, hun eigenbelang afwegen tegen de eis van het
algemeen welzijn; hun persoonlijkheid beschermen zon~
der isolement te scheppen. Man en vrouw worden hier
tegelijk vader en moeder en hun taak wordt. niet alleen
de onderlinge verhouding als echtgenoten met haar bio~
logische conflicten te humaniseren, maar hierbij het even-
wicht tot stand te brengen en te bewaren tussen de
rechten der min en de plichten jegens het kroost. Een
dergelijk koorddanserskunst eist de verhouding tussen
het gezag van de leven ervaring en het initiatief van de
onbevangen aanstormende jeugd. Hoe talrijker het gezin.
hoe meer levenskringen elkaar op dit nauwe plekje raken
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en doorkruisen; de gelijke afkomst waarb'orgt geenszins
gelijkheid van aard, voorkeur en tempo bij de verschil~
lende kinderen, wier ongelijke leeftijd ook weer diverse
eisen doet stellen en de rijke schakering der reacties ver~
meerdert. Waarbij dan ingeval van inwonend dienst-
personeel ook nog het onderscheid in maatschappelijk
milieu en culturele opvoeding zich voegt.
Wie het voorrecht is te beurt gevallen, in een humaan
gezin te zijn grootgebracht, zal heel zijn leven het stem~
pel der humaniteit dragen, ook al is hij zich dit zelf niet
bewust. Daarom is het niet overdreven te zeggen, dat de
toekomst der mensheid van de geest in de gezinnen
afhankelijk is. Een "goed gezin" is de bouwsteen, waar~
uit een goede wereld moet worden opgetrokken. Pesta~
lozzi wilde de cultuur van het volk in handen der moeders
leggen; wij mogen hierbij de vader ook niet vergeten,
wiens taak door het balancement tussen gezin en beroep
nog weer zoveel ingewikkelder wordt.
Een goed gezin kan echter nog sociaal-schadelijk wer~
ken, wanneer het zich egocentrisch ván de buitenwereld
afzondert. Zulk een groeps~egoïsme komt juist bij onder~
liilg humaan levende huisgenoten meermalen voor. Vaak
is het in zulke gevallen de moeder, die de toon aangeeft
en een overheersende plaats inneemt; zulk een "ideaal~
moeder" doet denken aan een kloek, voor wie slechts
één belang bes'taat: het nest, dat zij dan ook uitstekend
verzorgt. De buitenwereld beoordeelt en behandelt zij
uitsluitend naar de mate waarin deze het nest voordeel
of schade belooft. En zo kweekt zij met haar intern~
humane gemeenschap een broed dat wel zeer anti-humaan
jegens de grote samenleving der mensheid staat.
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15. De buurt

Een tweede oefenterrein biedt de buurt. Het spijt mij,
dat ik niet zeggen kan: het dorp. Doch hiermee zou ik
de belangrijke groep der stedelingen uitsluiten, en boven~
dien: bestaat "het dorp" nog in de gedaante, waarin het
een halve eeuw geleden zich op het platteland voordeed?
De kleine kom, door ver uiteengelegen boerderijen om-
geven, heeft plaats gemaakt voor de lintbebouwing,
welke zich steeds verder van het middelpunt uitstrekt,
zodat "de buurt", "de brink" of "de kerk" haar centrale
betekenis ,heeft verloren.
In die kleine, centraal gebouwde dorpen handhaafde zich
de traditie van onderling\ hulpbetoon bij stilzwijgende
afspraak. Geen begrafenisonderneming behoefde voor de
gestorvenen zorg te dragen; de buren zelf, die uit eigen
beweging even nauwgezet bij den zieke gewaakt hadden
als later het Witte of Groene Kruis dit met betaalde
krachten zou doen, legden de dode af en droegen hem
naar de laatste rustplaats, Het waren de buren, die de
kraamvrouw verpleegden en het doopfeest bereidden;
de buren, die op het huis pasten, wanneer de bewoners
een avond uitgingen; de buren, die elkaar wederzijds
handreiking verleenden bij alle mogelijke en onmogelijke
gelegenheid. Die burenhulp belichaamde een mooi
stukje humaan levensgedrag.
Nog steeds is een goede buur beter dan een verre vriend;
maar waar vindt men die buur? De boven- en beneden-
bewoners van een verdiepingenhuis in de stad kennen
elkaars naam en gezicht zelfs niet meer. En de steden
hebben zich dermate uifgebreid, dat er bij volksfeesten
en betogingen in het centrum een gedrang ontstaat,
waarin voor menselijk meeleven geen plaats is .
. Tijdens de bezetting hebben buren elkaar weer gevon-
den. Er ontstonden in de gemeenschappelijke nood en
is het gemeenschappelijke gevaar groepsbelangen, welke
tot een groepssfeer en een groepsgeest gelegenheid
boden. Na de oorlog heeft men deze decentralisatie ge-
handhaafd door de bevrijdingsfeesten in wijkfeesten te
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splitsen. Gelijk de kerkgenootschappen reeds de grote--
stadsgemeenten hadden ingedeeld in wijkgemeenten. elk
met een eigen predikant en een eigen gebouw, stichtten
de bewoners van een bepaalde buurt hun buurtvereni-
ging. En. al is deze buurtvereniging aanvankelijk slechts
tot gemeenschappelijke feestviering bestemd geweest. zij
kan de functie gaan overnemen. welke voorheen aan de
dorpsgemeenschap was toebedeeld. Het dunkt mij van
groot sociaal belang. dat men deze mogelijkheid om een
verloren geraakt humaniseringsinstituut te herstellen. in
het oog houdt. Door middel van de buurtvereniging kun-
nen de tot isolatie gedoemde gezinnen zich verenigen
voor allerlei sociale en sociaal-paedagogfsche doeleinden.
Ook voor alleenwonende personen en voor hen, wier
neiging uitgaat naar een ruimer menselijk verkeer dan
binnen het benepen gezinsverband mogelijk is, kunnen
het buurthuis. de buurtvereniging, de buurtvergadering
en het buurtbestuuruitkomst bieden.
De buurt behoeft niet langer te zijn de plek, waar men
elkander achter de vensters bespiedt. bespot en negeert.
Zij kan uitgroeien tot een levende kern. waarin men
elkander leert ,kennen. ieder met zijn eigenaardigheden.
welke elkaàr aanvullen en een harmonisch complex kun-
nen vormen. wan,neer men er wederzijds met eerbied en
verdraagzaamheid tegenover staat.
De overheid, de instituten voor maatschappelijk werk en
voor volksopvoeding en alles wat meew'erkt tot een mens-
waardige samenleving kan van deze organen partij trek-
ken om de bevolking in al haar geledingen te doordringen
met de ".goede geest" van hulpvaardigheid en kameraad-
schap. Zo kan de buurt de tweede klasse worden in de
oefenschool, waarin eerbied voor het leven in al zijn
vormen het hoofdvak is en verheffing van de samen-
leving tot het peil der ware menselijkheid het einddoel.
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16. De club
Een derde milieu, waarin men gelegenheid vindt, zijn
humane theorieën in praktijk te brengen, is de club. In
velerlei vormen is dit instituut ook in onze Nederlandse
maatschappij ingeburgerd, al neemt het hier niet de zelf~
standige plaats in, welke de IEngelse society het toekent.
Jong en oud heeft naast het gezin wel ergens een plekje,
waar men zich onder kornuiten of kameraden gevoelt
en waar men met hen zich mag wijden aan het een of
andere hogere of lagere doel. De huisvader zondert zich
een avond in de week met andere huisvaders af in de '
herensociëteit of de kegelclub; de huismoeder gaat naar
haar naaikransje, leesavond of thee~uurtje, waar zij met
andere huismoeders de bijzondere .vrouwenbelangen be-
spreken kan; de jongens hebben hun padvinders- of
andere bijeenkomsten, waar zij hun jongensromantiek
kunnen bevredigen; de meisjes padvinderen op haar wijze
en samen vinden zij elkaar in de dansclub, op het kam~
peerterrein, in de jeugdbeweging of elders, waar zij, van
het ouderlijk toezicht ontslagen, eens fijn "onder elkaar"
zijn.
Sport~ en toneelliefhebbers, geiten fokkers en postzegel~
verzamelaars, studenten en scholieren,. onderofficieren en
weesvaders, caféhouders en afschaffer's, leden der diverse
politieke partijen en Ider diverse kerkelijke' gemeenten,
en thans ook de buitenkerkelijken, - allen zijn georgani-
seerd in hun eigen bond, club of vereniging.
Deze specialisatie komt tegemoet aan de algemeen~
menselijke gezelligheidsdrang. Het officiële doel is vaa~
slechts een aanleiding tot het bijeenzijn onder gelijken.
Inzoverre vormt de club een tegenstelling tot het gezin,
waar ongelijksoortige elementen op elkander zijn aange-
wezen en tot taak hebben, behoorlijk met elkander te
leven. Wij hebben reeds aangetoond, dat dit samenge-
stelde milieu zijn eigenaar~ige moeilijkheden met zich
brengt en dat juist de aanpassing aan de verscheidenheid
van belangen en gemoedsgesteldheden bijzondere inspan-
ning vergt. Mannen onder elkaar gevoelen zich in hun
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club van de hierdoor wel eens drukkende aanwezigheid
van vrouwen ontlast. Zij kunnen in de club hun speci-
fiek-mannelijke geesteshouding en uitdrukkingswijze vrij
spel geven zonder door vrouwelijke aanstoot te worden
geremd. Eveneens, maar dan omgekeerd, de vrouwen in
haar knus onderonsje. Zo hebben ouders in het vereni-
gingsleven nu eens geen rekening te houden met die
eeuwige kinderen, voor wie zij altijd maar "vader" en
"moeder" moeten spelen. zodat er van het bestaan van
een eigen persoonlijkheid weinig te merken valt. In de
club worden zij als zelfstandig persoon weer zichzelf.
En op hun beurt houden de kinderen in hun club vacan-
tie van het eeuwig kind zijn. object van ondergeschikt-
heid en gehoorzaamheid aan de ouders.
Van een dergelijk groepsverband met zijn eigenaardige
discipline en etiquette, waarbij het plichtsgevoel, de soli-
dariteitsgedachte en het stellen van een ideaal doel in
het middelpunt staan. kan een vormende werking uit-
gaan, waarop soms opzettelijk de nadruk wordt gelegd.
zoals in de groentijd van het studentencorps en in de
gelofte van de padvinderij.
Deze humaniserende invloed wordt teniet gedaan, wan-
neer het onder-elkaar-zijn misbruikt wordt om toe te
geven aan gemakzuchtige neigingen, die de contröle der
andere, hier afwezige partij niet blijken te kunnen ont-
beren, wijl de zelf-contr.öle tekortschiet.
Een tweede gevaar van het clubleven is, dat het .zich
afzondert en in zijn egocentrische zelfoverschatting en
afsluitingsgeest anti-humaan wordt. De houding van
studenten, soldaten en kunstenaars jeg'ens de verachte
"burgerij" levert van deze onmaatschappelijkheid het
klassieke voorbeeld.
Ook kan de club een vervreemding van het gezin ver-
oorzaken door de ouders uithuizig te maken of de jeugd
te onttrekken aan de heilzame en onmisbare invloed
van het familieleven. De nationaal-socialistische jeugd-
beweging in Duitsland heeft van een dergelijke afzon-
dering de noodlottige gevolgen getoond.
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17. De school

Een zeer belangrijk milieu is de school, waarin immers
de jeugd een groot deel van de dag verkeert en waaraan
zij in het gezinsleven bovendien nog een groot deel van
haar tijd en aandacht besteedt. Met de humanisering
van deze instelling is men reeds bezig sinds Michel de
Montaigne in 1588 eiste, dat men de roede door bloeiende
takken vervangen zou in het schoollokaal, dat inplaats
van een verblijfplaats der vreugde te, wezen, met de
kreten der mishandelde kinderen vervuld wordt.
Weliswaar mishandelt men op school de kinderen niet
meer lichamelijk, maar geestelijke mishandeling is nog
geenszins uitzondering. Reeds het langdurig stilzitten is
voor de beweeglijke jeugd vaak een foltering; ook het
daarmee gepaard gaande lijdelijke luisteren druist in
tegen de eisen der kindernatuur. Overlading met huis-
werk en het afjakkeren voor examens met de daaraan
verbonden vrees en angst kan men eveneens moeilijk als
"menselijk" betitelen. Doch afgezien van deze aan het
schoolstelsel verbonden paedagogische en didactische
tekortkomingen ontbreekt de ware menselijke omgang
dikwijls zowel tussen de leerlingen en hun onderwijzers
als tussen de scholieren onderling.
Meestal onbewust kunnen onderwijzers, die van de
natuurlijke gave der hartelijkheid gespeend zijn, voor
fijngevoelige kinderen kwelgeesten worden. Een hatelijke
opmerking; een toespeling op lichamelijke of geestelijke
onvolmaaktheden; misbruiken van hun ambtelijke over-
wicht, onrechtvaardige beoordeling, blijk geven van sym-
pathie en antipathie, voortrekken van een geliefde leer-
ling boven iemand, op wie de onderwijzer "de pik heeft";
een zwakke leerling neerduwen inplaats van aanmoe-
digen, - dit zijn allemaal uitingen van een anti-humane
geest, die de sfeer van een school bederft.
Maar ook jegens de leerstof kunnen onderwijzers zich
inhumaan gedragen. Zij hebben het in hun hand, hun
ontvankelijk gehoor in een bepaalde houdingi te stel-
len tegenover wat het leven hun biedt en waarvan zij
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vaak de allereerste kennis opdoen op school. Welk een
verschillende kijk kunnen de.onderwijzers hun leerlingen
bijbrengen op de gebeurtenissen uit de geschiedenis;
welk een verschillende gevoelens kunnen zij oproepen als
zij de diverse landen en volken behandelen, die bij de
àardrijkskunde ter sprake komen; hoe verschillend kun-
nen zij dieren en planten bespreken en daarmee bij hun
leerlingen óf een liefderijke belangstelling óf een laat-
dunkende onverschilligheid aankweken. Wanneer zij bij
chemie, techniek en natuurkunde wijzen op de resul-
taten van de vooruitgang der wetenschap, kunnen zij
de nadruk leggen óf op de vernietigende óf op de op-
bouwende doeleinden van het onderzoek en de arbeid
der wetenschappelijke werkers. In de macht der onder-
wijzers ligt het, de jeugd te bezielen met die 'eerbied voor
het bestaande, met dat meevoelen en meeleven, met die
bewondering voor het verhevene en die afkeer voor het
gemene, met dat verlangen om het goede te doen en het
kwade te laten, kortom met alles wat men onder de naam
"humaniteit" pleegt samen te vatten.
De school is meer dan ,een leerplaats; zij vormt een ge-
meenschap. Aan de school als gemeenschap besteedt
men allengs meer aandacht. De kloof tussen onderwijzers
en leerlingen wordt gaandeweg minder wijd en de om-
gang van meer vriendschappelijke aard. Maar ook de
scholieren onder elkaar worden zich hun, gemeenschaps-
band sterker bewust. Op de schoolgemeenschap als club
heb ik in het vorige hoofdstuk reeds gedoeld. Doch ook
op de klas als gemeenschap dien ik te wijzen. Klasge-
noten zien zich evenals huisgenoten, buurtgenoten en
clubgenoten aangewezen op de keus tussen een humane
of inhumane omgang. De klas is wederom een oefenter-
rein. Men moet zich ook hier behoorlijk, dat is menselijk
leren gedragen, speciaal jegens de medeleerlingen, die
niet "populair" zijn en soms zwaar lijden onder de
achteruitzetting tengevolge van hun mindere "vlotheid".
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1B. Het verkeer
Het beginsel, waarin de kern van de humaniteit is be~
lichaamd; eerbied voor zichzelf en de ander, openbaart
zijn aan~ of afwezigheid nergens onverhulder dan bij het
openbare verkeer. Daar onderscheidt men de mensen
onmiddellijk naarmate zij al of niet het voorschrift toe~
passen: Wat gij niet wilt dat U geschiedt, doe dat ook
aan een ander niet. Helaas moeten wij vaststellen, dat
ten onzent het aantal, dat zich van dit voorschrift, niets
aantrekt, angstwekkend groot is. Nederland staat ten
opzichte van de handhaving van de eenvoudigste beleefd-
heidsvormen in het openbare verkeer bij de naburige
landen verre ten achter. Inzonderheid Engeland geeft
ons hier een beschamend voorbeeld.
Wat mijn voortdurende verbazing wekt, is, hoe er op
het voetpad niet vaker botsingen plaats vinden. Slechts
enkele lieden van het oude stempel wijken nog voor de
hun tegemoet komende wandelaars uit. Of de anderen
over elkaar heen bokspringen, - ik weet het niet! Maar.
tenzij men de wijste partij kiest en, ook al passeert men
rechts en ook al heeft men met jeugdige knapen te doen,
maar zélf op zij gaat, ontkomt men niet aan de lompe
aanvaring met mensen, die van de eerste regels van het
fatsoen niet het minste benul heben. De overtreding van
de verkeersregels door fietsers en automobilisten is tot
een gewoonte geworden, welke niet meer door onkunde
kan worden verontschuldigd sinds politie- en school~
autoriteiten met een prijzenswaardige ijver de jeugd deze
regels inhameren en haar er zelfs in examineren. Ook
het ongedisciplineerde optreden op perrons en in treinen,
in de rij en in het gedrang is geen gevolg van niet-weten
hoe het behoort; de voorschriften geven dit immers over-
duidelijk aan!
.Het een en het ander is eer toe te schrijven aan de geest
van verzet, die men als typisch-Nederlands pleegt te
kenschetsen en die niets te maken heeft met de spreek-
woordelijke heldhaftige vrijheidsdrang onzer vaderen.
Men heeft hier eenvoudig te doen met een gebrek aan
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eerbied en égards voor de medemens; met een tekort-
koming dus aan sociaal gevoel, met een inhumane levens-
houding, die speciaal de beruchte ..opgeschoten jon-
gen" kenmerkt. Deze mag echter niet ten volle voor dit
gedrag aansprakelijk worden gesteld; hij is ten dele als
slachtoffer te beschouwen van de openbare mening, die
dit pummelachtig optreden verontschuldigt, zo niet zelfs
aanmoedigt. De warsheid tegen orde en fatsoen, het
tartend tegenstreven van politie-verordeningen, het be-
spotten van hoofsheid als ..aanstellerij", de .onkiese grap-
pen ten koste van alles wat ..anders" is, het gemis aan
hoffelijkheid jegens weerlozen, de vrees om eerbied te
tonen jegens wie daarop recht hebben, het zich schamen
voor bewondering, geestdrift of tederheid, het botte
woord, de slungelachtige houding, het onwelluidende,
geesteloze straatlied, - het zijn allemaal uitingen van
een en hetzelfde gebrek, dat zich ook openbaart in de
straatschennerij. Wie geen plantsoen of appelhof met
rust kan laten; wie bij voorkeur in een niet-rook-coupé
rookt; wie zich in een rij naar voren dringt of in bus
of tram zijn plaats niet afstaat aan een vrouw met een
kind op de arm, gedraagt zich als een inhumaan mens.
In een humane gemeenschap dient de sterke de zwakke
te helpen, hetgeen niet wil zeggen, dat kinderen steeds
moeten wijken voor oudere personen, zoals een verkeers-
voorschrift, mijns inziens ten onrechte, gebiedt. Ook
kinderen, - juist kinderen, - kunnen zwak of vermoeid
zijn en hebben vaak minder weerstand dan volwassenen
in de kracht hunner jaren.
Is elke vorm van gemeenschap een. oefenschool voor de
humaniteit, dan bedenke men, -dat niet slechts de straat,
maar elke spoorweg-coupé, elke tramwagen, elke bus,
elke winkel, elke bioscoopzaal, elke wachtkamer tot ge-
meenschap wordt, zodra daar mensen tezamenkomen,
voor wie allen geldt: wat gij niet wilt dat U geschiedt,
doe dat ook aan een ander niet!
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19. Sportveld en feestterrein
Een nog minder humane aanblik dan de str~at vertoon~e
oudtijds het kermisterrein, waarop de gelegenheden tot
vermaak zich centraliseerden. Op geen gebied is de voor~
uitgang in menselijkheid duidelijker aan te wijzen dan
daar,
De feestgangers verheugden zich met afgrijselijke die~
renkwellerij als het katknuppelen en het palingtrekken.
maar ook de mens zélf in zijn stumperigste gedaante
werd hun een bron van vermaak. De overheid stelde de
dolhuizen ter beschikking van het vrolijke publiek, dat
de arme krankzinnigen mocht plagen en sarren om zich
met de woede der opgewonden patiëlnten pleizier te
verschaffen. Tot voor kort behoorde dit onmenselijk be~
drijf tot de legenden. waarin het tegenwoordige geslacht
nauwelijks kon geloven. De nazi's hebben 'het echter
bestaan. zulk wreed spe1 te herhalen. zodat dergelijk
sadisme opnieuw actueel ,is geworden.
Uit de tijd is ook de openbare dronkenschap. zonder
welke vroeger geen volksfeest kon slagen. Aan de drank~
bestrijding en de arbeidersbeweging is het voornamelijk
te danken, dat de feestviering op een hoger peil is
gebracht. Er is allengs ook buiten het kermisterrein .
zoveel gelegenheid tot ontspanning ontstaan, dat dit
oude vermaak zijn betekenis vrijwel verloren heeft.
Reizen, natuurgenot, en vooral de sport hebben de volks~
vreugde gehumaniseerd.
Hoe verblijdend dit alles ook is, toch blijft de tegenstel~
ling tussen humaan en inhumaan ook bij het moderne
spel de aandacht vragen. Er is een uitdrukking ontstaan,
die in dezen veelzeggend is. Men pleegt heden ten dage
te onderscheiden tussen "sportief" en "onsportief'.
Deze twee woorden kunnen gelden als symoniemen
van de door ons gebezigde. Wie sportief handelt. han~
delt humaan.
De sportieve speler houdt zich aan de regels van het
spel, ook wanneer deze ten zijnen nadele beslissen; hij
neemt zijn verlies zonder morren en is in staat het betere
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spel van zijn tegenstander te bewonderen en een buiten~
gewone prest~tie van dezen toe te juichen. Hij onthoudt
zich van knepen en listen en spreidt in alles een loyale
houding ten toon. Hij onderschikt zich aan het "team"
in het samenspel en gehoorzaamt prompt aan leider en
scheidsrechter.
Het sportveld is een voortreffelijk oefenterrein voor
zelfdiscipline. gemeenschapszin, ridderlijkheid, eerlijk-
heid, trouwen andere deugden. Overal trouwens, waar
men op medespelers is aangewezen, heeft men een
dergelijk oefenterrein, hetzij men schaakt of zich met een
gezelschapsspel bezig houdt, hetzij men kampeert of een
wandeltocht meemaakt. Een groot staatsman heeft eens
verklaard, dat het uitvoeren van kamermuziek de beste
voorbereiding is voor het goede burgerschap en de
goede politiek.
Spel en sport plaatsen inmiddels de deelnemers ook
weder voor het dilemma van de humane begrensdheid.
Een welgezind jongetje vroeg, toen hij het spel van
zijn makker gewonnen had en de sneuë trek op het
gelaat van de verliezer hem leed deed: "Waarom kun~
nen wij béiden 't niet winnen?" Maar een spel, dat men
uit medelijden zijn tegenspeler laat winnen, heeft geen
zin. In de wedstrijd blijft steeds een element van wreed~
heid besloten; hier dient ook weer, zoals wij reeds eerder
hebben uiteengezet, de humane toepassing van het in-
humane beginsel de uitkomst te geven.
Er is één grens aan de sport en het spel gesteld, waar~
buiten deze hun welwillend karakter verliezen. Dit ge~
beurt, zodra de liefhebber een maniak wordt. Dan maakt
hij zich schuldig aan de afzondering, die de mens tot een
ledepop maakt. afgesneden van de bloedstroom van het
alles doortrekkende leven, dat mensen en groepen en
volken tot een veelsoortige eenheid verbindt. De maniak
is louter voetballer of schaker of postzegelverzamelaar
en verliest door deze eenzijdigheid zijn menselijk aanzijn.
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20. Koopman en klant
Wij hebben nu zo langzamerhand verschillende terreinen
afgespied, waar het nog betrekkelijk gemakkelijk is, zich
humaan te gedragen. Maar wanneer wij thans de ogen
gaan slaan op het grote gebied der maatschappij, dan
voelen wij ons gesteld tegenover wat men als "de
ruwe werkelijkheid" aanduidt: de harteloze, onmedo~
gende kostwinnerij, die "het beroep" heet. Daar! gaat
het "om de centen"; daar wordt al dat gepraat over
menselijkheid "flauwe kul"; daar is het: "krijg wat je,
kunt!" en "laat je niet kisten!"
Hoevaak is de vraag niet aan de orde gesteld. of een
koopman een Christen kan zijn. waarmee men dan een
humaan mens bedoelt. Inderdaad is dit een pijnlijke vraag.
De wedstrijd bij het spel gaat nog slechts om knikkers,
maar de concurrentie in de handel is een strijd om het
bestaan. Zolang de productie en de distributie van
levensbenodigdheden nog in particuliere handen zijn, zal
de koopman, klein en groot, in zijn klanten hoofdzake~
lijk objecten zien om aan te verdienen. Hier gaapt een
onverzoenlijke tegenstelling: de ene partij wil zoveel
mogelijk geld voor haar goederen, de andere zoveel
mogelijk goederen voor haar geld. En vooral als de goe~
deren schaars zijn, is de verleiding groot om te over~
vragen en voor slechte kwaliteiten goede winst te maken.
Wie in de klant louter een winst-object ziet, zal het ver-
valsen van waren, het ontduiken van distributie~veror-
deningen en een bedrieglijke reclame niet schuwen. Voor
sommigen is in de handel, gelijk in de oorlog en in de
.liefde, alles geoorloofd.
Tot welk een anti-sociaal, dus anti-humaan gedrag zelfs
zakenlieden van reputatie in staat zijn, heeft de na~oor~
logse tijd met tal van voorbeelden geleerd. Geen ogen~
blik scheen het deze "heren" in de gedachte te komen,
welk een afschuwelijk spel zij speelden met het leven
hunner nooddruftige landgenoten, als zij frauduleus de
eerste levensbenodigdheden aan de circulatie onttrok-
ken om er zichzelf en hun vriendjes mee te bevoordelen.
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De zwarte handel is de onverhulde belichaming van het
anti-humane principe. zoals dit onverbrekelijk met: het
zakenleven verbonden schijnt te zijn.
Aan het strijdkarakter van de handel, waarin koper en
verkoper elkaars tegenstanders zijn, kan ook de nobelste
zakenman zich niet onttrekken; wat hij wèl kan. is: dit
inhumane beginsel op humal}e wijze toepassen. Wanneer
hij zich bewust wordt. dat de klant niet zomaar zonder
meer winst-object is, doch dat de koopman als bemidde-
laar tussen de producent en de consument een maat-
schappelijke functie vervult. zal hij zijn best doen, de
klant zo correct mogelijk te bedienen zonder hierbij zijn
eigen bestaan op te offeren. Hij zal met een kleiner ver-
dienste tevreden zijn. wanneer hij hierdoor de waardig-
heid van zijn beroep hoog kan houden. En hij zal de
verleiding weerstaan om ten koste van de eerlijkheid en
het fatsoen grote sommen op te strijken, die hem uit-
hoofde van zijn beroep niet toekomen. maar waarvoor
slinKse middelen nodig zijn.
Het karakter van de mens of onmens, die in klant en
koopman schuilgaan. openbaart zich ook in de persoon-
lijke omgang. Hoevaak heeft de klant zich. toen hij nog
koning was. jegens zijn leveranciers onhebbelijk gedra-
gen! En hoe meesterlijk heeft de leverancier. toen hij
tijdens de oorlog zijn klanten in de macht had. dezen
die onhebbelijkheid terugbetaald!
Nu alles allengs ;weer normaal wordt. heeft men. naar
wij hopen. van weerszijden begrepen. hoe wij elkaar het
leven kunnen veraangenamen door ook in de winkel, ook
aan de deur. met welwillendheid en eerbied elkaar te
behandelen en elkaar. ieder in zijn bijzondere functie.
in eerlijkheid en oprechtheid datgene te geven, waarop
hij als medemens recht heeft.
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21. Machthebbers
Dat een simpele schoen flikker, die vroeger de beleefd~
heid zélf was, zich tijdens het leergebrek als een onheb~
belijke tiran ontpopt, is de schuld van zijn machtspositie.
Er is niets, wat de humaniteit zo in de weg staat als het
kunnen uitoefenen van macht. Vooral wanneer deze
macht niet berust op overwicht van de persoonlijkheid,
doch louter op de gelegenheid, welke zwakke en bene~
pen persoonlijkheden onder bepaalde omstandigheden
verkrijgen om hun medemensen te ringeloren ..Dit machts~
besef kan tot een ziekte uitgroeien; wij kenden het ver~
schijnsel bij geruchte als tropenkolder; thans is het ons
uit ervaring bekend geworden door het gedrag der
nazi' s en van de schoenmaker bovengenoemd.
Macht en machtsmisbruik staan in onverbrekelijk ver~
band met elkaar; het gelukt slechts de in de humaniteit
gerijpte mens, van zijn macht het door de menselijkheid
veroorloofde en verplichte gebruik. te maken. Ook in
normale tijden ondervindt ieder dit, die als onderge-
schikte met een baas of chef heeft te maken; die door een
politie~agent wordt geverbaliseerd of door de officier
van justitie in verhoor wordt genomen; die zich door een
portier moet laten aandienen of zich in het postkantoor
of in het belastingkantoor voor een loket bevindt. Hoe
waardeert hij het dan, bij een humaan persoon terecht te
zijn gekomen! Bij iemand, die hem niet afsnauwt en hem
geduldig en vriendelijk terecht helpt; die hem niet eerst
opzettelijk een tijd lang aan zijn lot overlaat om daarmee
zijn eigen belangrijkheid nadrukkelijk te tonen, maar die
hem onmiddellijk te woord staat en zich hierbij de tijd
gunt om rustig en uitvoerig het onderwerp van gesprek
toe te lichten. Kortom, - iemand, die hem als gelijk~
waardig medemens behandelt.
Gelukkig zijn er zulke "iemand' s" nog overal wel te vin~
den. Maar ik vrees toch, dat zij niet de meerderheid
vormen onder de bazen, chefs, ambtenaren en beambten.
Het machtsmisbruik jegens het publiek, dat op hen is
aangewezen, is helaas een vrij algemeen verschijnsel.
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En het is voor dc; slachtoffers van dergelijke macht-
hebbers niet altijd gemakkelijk, van hun kant humaan
te blijven, dat wil zeggen: zich met gevoel voor humor in
de positie van zo'n klein potentaat je te verplaatsen en
hem zijn dwaas gedrag goedmoedig te vergeven. Daar-
voor vergen de last en het tijdve~lies, dat dit machts-
misbruik hem kost, teveel van zijn humeur. Voor belang-
rijke potentaten, van wier arbeid het heil der wereld
afhangt, stelt hij zijn nietig persoontje desnoods gaarne
in de schaduw, maar deze kleine potentaat jes zijn hem
als hinderllijke vliegen.
Er wordt veel op die potentaat jes afgegeven, maar de
vraag is: zijn wij humaner dan zij? Ook al zijn wij geen
portier of ambtenaar achter een loket, wij komen allemaal
op onze beurt wel eens in een machtspositie jegens onze
medemensen. Hoe gedragen wij ons in die omstandig-
heden? Hoe treden wij op als wij een examen afnemen;
als wij sollicitanten ontvangen; als wij een venter of
bedelaar aan de deur te woord staan; als wij een baan
te vergeven, een huis te verhuren, een onmisbaar artikèI
te verkopen hebben? Zijn wij vriendelijk tegen een ver-
moeiden "lifter", die. onze wagen aanhoudt of tegen
een fietsende pechvogel, die bij ons aanbelt om onze pomp
te lenen? Welk een verschil is er tussen vraag en aanbod,
tussen de man vóór en de man achter het loket! En hoe
verschillend' werkt de positie op de gevoelens en het
gedrag!
De rechter, de bedrijfsleider, de gezagsdrager kan uit
hoofde van zijn ambtsplicht geen consideratie gebruiken;
ambtelijke onverbiddelijkheid en menselijke toegeeflijk-
heid brengen hem vaak in een pijnlijk conflict. De macht
over anderen, in beginsel anti-humaan, moet hij terwille
van de maatschappij aanvaarden; terwille van de mens-
heid past hij dit beginsel op humane manier toe.
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22. Automaten

Wij hebben er reeds op gewezen, dat de humaniteit een
onnatuurlijke houding is, welke veroverd moet worden
op het oermenselijke instinct. Alles wat op dat primitieve
instinct een beroep doet, bemoeilijkt het humane gedrag.
Macht is een van de sterkste oerdriften; vanda:u dat
de weelde van d2 macht door zwakke benen niet is te
dragen en de gezagdrager licht in een onmenselijke heer-
ser ontaardt .. Als tegenpool van de macht staat de oer-
drift van de slaafse gehoorzaamheid. De primitieve
samenleving bestond uit de alleen heersende Vader
die onbeperkte macht uitoefende over de oerhorde. Zoals
het heersen een genot voor die nog aapachtige poten-
taat was, schiep de horde haar vreugde uit het anoniem,
onpersoonlijk, massaal opvolgen van zijn bevelen. Het
beeld van deze oerhorde, tot voor kort nog alleen als
een wetenschappelijke veronderstelling theoretisch be-
kend, heeft concrete gestalte verkregen in de nationaal-
socialistische volksgemeenschap, die de oermenselijke
maatschappij-vorm in de moderne tijd opnieuw introdu-
ceerde. Het anti-humane karakter van een dergelijke ge-
meenschap is bij deze terugval naar het voorhistorische
verleden wel ieder duidelijk geworden.
Humaniteit is alleen door de persoonlijkheid te verwerven.
En de krasse wijze waarop het nationaal-socialisme de
samenhang tussen het onpersoonlijke en het anti-humane
heeft aangetoond, heeft velen de ogen geopend voor een
gevaar, dat de"humaniteit bedreigt, doordat ook de niet-
nationaal-socialistische samenleving allengs in het on-
persoonlijke van de oerhorde terugvalt.
Hoe is het te verklaren, dat een ambtenaar, die thuis
en onder vrienden als een ';"riendelijk en prettig man in
de omgang bekend staat, achter het loket een' barse
snauwer en grauwer wordt? Thuis en onder vrienden is
hij Piet Jansen of Klaas Meier; achter het loket is hij
de onpersoonlijke, naamloze "ambtenaar", die automa-
tisch een voorschrift of order uitvoert.
Het nationaal-socialisme is een waarschuwing geweest,
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om niet al te ver op het pad der onpersoonlijkheid voort
te schrijden. In het leger, in het grootbedrijf, in de ambte~
narij verandert de mens in een automaat. Een automaat,
die blindelings marcheert waarheen de commandant hem
beveelt en die werktuiglijk schiet op elk doel, dat deze
hem wijst; een automaat, die kaartjes verkoopt of biljet~
ten uitschrijft aan wezens, wier gelaat hij niet kent en
wier bestaan hem geen zier kan schelen; een automaat,
die overtreders bekeurt of fonds-patiënten behandelt of
onderdelen vervaardigt, waarvan hem de bestemming
ontgaat; - men kan van hen moeilijk menselijkheid
verwachten.
Het is de vloek van de moderne. maatschappij, dat zij
aan hen die haar leiden, regelen en in stand houden, de
gelegenheid tot persoonlijke omgang ontnomen heeft. De
massaliteit belet het menselijk karakter, dat aan de aan-
raking tussen de functionaris en zijn publiek innerlijke
betekenis gaf.
Een bekeuring door de dorpsveldwachter, die de
jeugdige delinquent en zijn huiselijke omstandigheden
van nabij kent, is heel iets anders dan het proces-verbaal,
dat een onbekende agent omtrent de onbekende over-
treder opmaakt. Het gezag van de dorpsburgemeester
berust op zijn gemoedelijke omgang met Jan, Piet en
Klaas. In kleine kring groeten de brievengaarder en de
schoolmeester elkander op straat en wie zijn belasting
betaalt, maakt met de ontvanger een praatje. De schoen~
maker weet, aan welke voet zijn maaksel moet passen
en de smid heeft het paard, dat hij beslaat, zien geboren
worden.
Helaas is een dergelijke persoonlijke omgang in de zich
steeds verder uitbreidende mensen gemeenschap langer
onmogelijk; reden te meer, om op onze hoede te zijn
tegen het automatisme, dat onverbrekelijk met anti~
humanisme verbonden is. Wij moeten in onze werktuig-
lijk geworden functie althans nog zoveel humaniteit leg-
gen, als menselijkerwijs mogelijk is.

46



) 23. Mens en machine
Is humaniteit met het moderne maatschappelijke leven te
rijmen? Het humanisme, waarvan de humaniteit de ethiek
is, heeft zich nooit op het verleden teruggetrokken, maar
het steeds met de vooruitgang gewaagd. Het zou
trouwens onjuist zijn, de moderne techniek anti~humaan
te noemen. Juist door de verbetering van de werktuigen
is de moderne mens zowel in zijn huishoudelijke arbeid
als in zijn beroep van veel overbodige, tijdrovende en
geestdodende karweiën ontlast. En deze bevrijding stelt
hem in staat, zich meer te wijden aan menswaardiger
bezigheden ..
Om enkele voorbeelden te noemen: zijn de stofzuiger,
het electrische licht en het electrische fornuis, de centrale
verwarming, de telefoon en de fiets voor de huisvrouw
geen uitkomst geweest? Doet zij haar wezen als mens
meer recht door met stoffer en blik over de vloer te
kruipen, petroleumpitten te poetsen, een noodkacheltje
te stoken en een halve dag te verdoen met boodschap~
lopen? De primitieve werktuigen waren inhumaan, omdat
zij de mens tot slaaf van zijn apparaat maakten. De
maaier, die een zonnesteek opliep bij het dagenlang buk~
ken over zijn zeis; de boerin, die niets kende dan kazen
en karnen; de wever achter zijn getouwen de hekelaar,
kuchend in zijn stoffige hok; de molenaar en de zeil~
schipper, afhankelijk van de wind; - zij geven niet het
beeld van menswaardige arbeid. Heeft niet de oorlogs-
tijd, waarin wij ons weer met het primitieve apparaat
moesten behelpen, ons naar de machine doen terugver-
langen en hebben wij de eerste auto en de eerste elec-
trische trein niet als bevrijders verwelkomd?
Wie de arbeider het verlengstuk van de machine noemt,
mag niet vergeten, dat hij vroeger het verlengstuk van
de zeis of van de voorhamer is geweest. De zegeningen
van de moderne techniek zijn moeilijk te overschatten.
Anti~humaan wordt de technische wetenschap eerst,
wanneer zij de nieuwe kennis en vindingrijkheid tot ver-
nietigingsdoeleinden aanwendt. Uitvindingen kunnen
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benut of misbruikt worden. Niet de atoomsplitsing op
zichzelf is voor de mensheid een bedreiging; integendeel
kan zit bij oordeelkundige toepassing de mensheid tot
zegen worden.
De machine is bestemd om de dienaresse en niet om de
heerseres van de mensh,eid te zijn. Zij verlicht en ver~
eenvoudigt de arbeid, verhoogt het stoffelijk welzijn.
vermeerdert de levensvreugde en maakt tijd en energie
vrij voor zedelijke en geestelijke ontwikkeling. Doch nog
heeft de maatschappij niet de vorm gevonden om de
machine profijtelijk te maken voor de gehele gemeen~
schap. Het droevige verschijnsel. dat, haar intrede be~
geleidt. is de werkloosheid. De machine bespaart arbeid,
maar ontneemt de arbeider zijn werk. Om hem aan de
arbeid te houden, laat men de machine produceren, ook
wanneer deze productie geen zin heeft. Oorlogstuig en
overtollige smakeloosheden worden van dit kunstmatig
kweken van behoeften de uitkomst,
Een planmatige werkverdeling, waarbij de werkdag ver-
kort en de vacantie verlengd zal worden; een planmatige
productie, gebaseerd op de wezenlijke behcdt~ en een
planmatige distributie van de voortbrengselen der machi~
ne. zullen de moderne techniek eerst haar volmaking
verschaffen, want deze volmaking zal in haar humani~
sering gelegen zijn.
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24. Mechanisch amusement
De techniek heeft niet alleen een omwenteling teweeg~
gebracht in de arbeid, maar eveneens in de ontspanning
van de moderne mens. Film en radio, straks ook de
televisie, maken hem het luisteren en toeschouwen ge~
makkelijk. Wanneer wij de voor~ en nadelen van derge~
lijke nieuwe uitvindingen tegen elkaar afwegen, gebrui~
ken wij ook hierbij weer tot maatstaf de vraag, inhoe~
verre zij de vermenselijking tegengaan of bevorderen.
Evenals bij de machine hangt dit af van het gebruik, dat
men van deze uitvindingen maakt. Ontegenzeggelijk
hebben film en radio veel goed gedaan en doen zij dit
nog. Deze apparaten maken het mogelijk, dat het gros
der mensen, dat anders uitgesloten zou zijn van het ge~
nieten van kunst en van het profiteren van kennis, thans
muziek kunnen horen, naar een verhelderend woord of
een populair~wetenschappelijk betoog kunnen luisteren,
deelgenoot kunnen worden van godsdienstoefeningen,
wedstrijden en politieke demonstraties, getuige kunnen
zijn van belangwekkende gebeurtenissen, schouwspelen
bijwonen, welke de fantasie van begaafde kunstenaars
hun voortovert.
Deze algemene verbreiding, van wat vroeger aan een
élite werd voorbehouden, mogen wij als een culturele
winst beschouwen, welke de humanisering ten goede
komt. Voor velen, die in een vorige cultuurperiode ge~
doemd waren hun vrije tijd te besteden aan kroeg, klets~
praat en achterklap, is thans de gelegenheid ontstaan om
hun belangstelling op edeler objecten te richten. En nu
moge, wat radio en film gev~n, niet alles eve'n "edel"
wezen, de boekdrukkunst zal men toch ook niet veroor~
delen om de prulromannetjes, die er door haar onder de
massa worden gebracht. Het papier is geduldig, waarom
zouden het celluloid en de microfoon het niét mogen
zijn? Ongetwijfeld heeft het mechanisch luisteren of zien
menigeen beter en gelukkiger gemaakt door hem de
weg te wijzen naar tot nog toe onvermoede gebieden.
Doch in dit mechanische ligt tevens het gevaar voor ont~
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menselijking. Radio en film worden misbruikt, zodra zij
als mechanisch apparaat ook de toeschouwers en, lui-
steraars mechaniseren. Helaas gebeurt dit in talrijke ge-
vallen. De persoonlijkheid, 's mensen grootste schat op
aarde, . raakt onder dit luisteren en toeschouwen vernie-
tigd.Van actief deelnemer aan het geestelijke proces, dat
het genieten van kunst of het tot .zich nemen van kennis
toch moet zijn, wordt de luisteraar of toeschouwer tot
louter passief verlengstuk van het door hem bediende
apparaat vernederd. Hij luistert of kijkt zonder oor-
deel des onderscheids naar alles wat het appa'raat hem
voorzet. Gemakzuchtig verliest hij hetgeen hem tot mens
stempelt: zijn kritisch vermogen. Velen misbruiken de
radio slechts als geluidsmachine en stompen door dit
misbruik zo af, dat zij tot luisteren naar de stilte niet
meer in staat zijn. Ja, zij weten niet eens meer, wat de
radio "speelt"; áls hij maar speelt; - dit is hun vol-
doende!
Ook de bioscoop wordt als een dergelijk bedwelmings-
middel misbruikt; het is voor velen niet meer dan een
opiumkit, waar zij hun dagelijks bestaan in een droom-
wereld vergeten. Hier ontgroeit menig jongmens aan de
werkelijkheid en leert hij zijn levenstaak minachten ter-
wille van illusies, welke niet alleen niet kunnen worden
verwezenlijkt, maar bovendien, - en dit is het ergste, -
hem gewennen aan normen en idealen, die slechts een
schijnwaarde bezitten en, op de toetssteen van het mense-
lijke gelegd, niet meer blijken te wezen dan klatergoud.
In de strijd om de humaniteit zal men dit mechanisch
amusement met de uiterste zorgvuldigheid moeten han-
teren, waarbij de gemeenschap door toezicht en maat-
regelen de behulpzame hand aan den enkeling kan
bieden.
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25. De massa

Reeds hebben wij er op gewezen, dat de mens als onper-
soonlijk onderdeel van' de massa zijn menselijkheid op
het spel zet. Misdaden als de terreur van de diverse
dictaturen ons steeds weer te zien geven, tonen deze
ontaarding duidelijk aan. Als onderdeel van het leger
is de soldaat tot een handwerk in staat, voor welks gru-
welijkheid hij als particulier zou terugschrikken. Het col-
lectivisme in al zijn vormen moge de deJlgd der solidari-
teit aanwakkeren, - deze solidariteit wordt in zovele ge-
vallen tot onmenselijke daden misbruikt, dat men haar
slechts onder zeer groot voorbehoud als een humanise-
rende factor waarderen kan.
De massaliteit werkt inmiddels ook in een minder bloed-
dorstige vorm op de' persoonlijkheid. Steeds moet de naar
humaniteit strevende op zijn hoede blijven voor de open-
bare mening, hetzij deze zich als mode openbaart, hetzij
zij gestalte aanneemt in demonstraties van allerlei aard
of zich als propaganda, reclame, publieke voorlichting,
kranten kritiek aan hem opdringt. Wat het publiek dage-
lijks als geestelijk eenheidsmenu in de diverse centrale
keukens van pers, radio en film wordt voorgezet, kweekt
een eenvormigheid van uitdrukking, overtuiging en op-
vatting, die men nauwelijks met zulke namen mag aan-
duiden. Het slachtoffer van dit massale proces drukt
niets uit; hem wordt iets opgedrukt. Een overtuiging kan
alleen door persoonlijk nadenken in geestesstrijd worden
verworven; wat bij den massa-mens zo heet, is niets dan
een automatische nabootsing, te vergelijken met' het
"spreken" van de papegaai. De mas,sa-mens vat niets op;
hij wordt opgevat door zijn omgeving, gelijk zijn stem
zich mengt onder het duizendvoudig gehuil bij een
voetbal-wedstrijd. Wat hij denkt, voelt en doet, is slechts
het product van suggestie.
Onze tijd' is de tijd van de gestandariseerde mens,
wiens brein, hart en verbeelding aan de lopende band
der publieke opinie gefabriceerd wordt. De eenvormige
geesteshouding belichaamt zich in de eenvormige kleding,
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het eenvormige kapsel, de eenvormige houding, het een~
vormige woord en gebaar. De cultuurperiode, waarin elk
land en elke plaats nog haar oorspronkelij.ke gedaante
vertoonde, is lang voorbij en wordt door de folklore nog
slechts kunstmatig in herinnering géhouden. Men be~
hoeft niet meer naar Parijs of naar Afrika te gaan om
een origineel mensentype te ontdekken; van Noord~ tot
Zuidpool levert het mensdom een, eenvorminge aanblik
op. Tegelijkertijd horen alle tweeduizendmillioen aardbe-
woners hetzelfde, aanschouwen zij hetzelfde, worden zij
door dezelfde sensaties bewogen. "De aard wordt één",
heet het in een vers, dat deze' ontwikkeling toejuicht.
Inderdaad zou zij zijn toe te juichen, als zij zich niet ten
koste van dat "hoogste goed der aardekinderen ", de
persoonlijkheid, voltrok. .
Toch zou men verkeerd doen, met het verleden hier in
een gunstiger licht tegenover het heden te stellen. Im-
mers waren die Volendammers in hun originele dracht
of die Friezinnen met haar oorijzer evengoed standaard-
mensen; alleen werkte de lopende band toen op kleiner
schaal. Doch de slavernij van de publieke opinie is oud~
tijds op dat kleine gebied nog veel groter geweest dan
nu zij heel de aarde omvat. En het voordeel van de
moderne tijd is, dat men het gevaar van ontmenselijking,
dat de mensheid als massa bedreigt, thans erkent en
onder de oge'n ziet. Aan de massa zich onttrekken, ver-
mag men niet; men moet ,ook deze anti-humane invloed
ondergaan. Maar als een gewaarschuwd man kan men
ook hier in het besef zijner betrekkelijkheid het inhumane
principe door een humane methode verzachten. Zoveel
mogelijk zichzelf in de massa te blijven, stelle elk zich tot.
taak.
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26. Socialisme
Wanneer een menigte mensen door de Kalverstraat
loopt. heeft ieder zijn eigen doel en is ieder van zijn eigen
gedachten vervuld., Een menigte mensen vormt geen
eenheid; het is slechts een veelvuldigheid van individuën.
Doch nu gebeurt er iets. dat plotseling al die afzonder-
lijke wandelaars tegelijk in' beslag neemt: dè koningin
rijdt de straat door of een straatprediker houdt een
toespraak of er valt een metselaar van de ladder. Dan
verandert die menigte mensen in een mensenmenigte. De
massa is ontstaan, welke door één gemeenschappelijke
reactie bewogen wordt.
Versterkt zich deze reactie van een instinctief, onbewust
saamhorigheidsgevoel tot het bewuste besef van iets ge-
meen te hebben, - een doel, een belang, een overtuiging.
-dan spreken wij van een gemeenschap. In zulk een
gemeenschap staan de deelnemers heel anders tegenover
elkaar dan bij de massa, zoals wij deze in het vorige
hoofdstuk hebben geschetst. De massa-mens handelt
passief. onder suggestie. zo niet zelfs onder hypnose; -
de gemeenschapsmens is actief en uit vrije wil' met zijn
deelgenoten verbonden. Hij wordt door gemoedsuitwis-
seling in zijn gevoelens, door bespreking in zijn over-
tuiging. door samenwerking in zijn handelen gesterkt.
De gemeenschap is hem een steun voor zijn eigen, per-
soonlijk bestaan.
Uit een oogpunt van humaniteit vormen massa en ge-
meenschap een tegenstelling. Doodt de massa het ken-
merkend-menselijke, de gemeenschap brengt het tot
leven. De eerbied voor het diepst-eigene en voor hetgeen
in de medemens het diepst-eigene is, komt in de massa
nooit. in de gemeenschap steeds tot zijn recht. Zijn in de
massa de mensen nummers, in de gemeenschap worden
zij deelgenoten. De gemeenschapsmens is de "socius",
het Latijnse woord voor hetgeen in onze taal de bond-
genoot. vennoot. compagnon, kameraad, makker heet.
En het socialisme is het streven om de mensheid van
massa tot gemeenschap te verheffen.
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Dit streven strekt zich dus verder uit dan tot de vel:-
vanging van de persoonlijke eigendom door gemeen-
schappelijk bezit. Het omvat heel het stoffelijk, geestelijk
en zedelijk hebben en houden der mensheid, waarvan
de socialist het genot en profijt aan elkeen wil zien
toebedeeld. "All' aards geluk, all' zonnepracht, all' gees-
teslicht, all' wetensmacht", zoals het in de bekende socia-
listenmars wordt geformuleerd.
Wie het socialisme goed begrijpt, zal moeten erkennen,
dat het niet, zoals sommige schakeringen onder de socia-
listen het uitleggen en toepassen, de enkeling aan de
gemeenschap ondergeschikt maakt, maar dat het de ge-
meenschap hanteert als apparaat om de enkeling als per-
soonl)jkheid tot zijn recht te doen komen. Zoals de reizi-
gers er niet zijn terwille van de tram en het verkeer niet
terwille van de brug, maar juist omgekeerd de tram en
de brug dienen ten gerieve van haar gebruikers, is de
gemeenschap er terwille van de individuën, die haar ge-
zamenlijk vormen .. Zij is een orgaan, zoals het lichaam
een orgaan is voor de geest. Opzichzelf beschouwd is
zij een fictie. Een gemeenschap heeft geen belangen; de
personen, die de gemeenschap uitmaken, hebben be-
langen. En deze belangen kunnen zij beter behartigen
in onderling deelgenootschap dan wanneer het éne indi-
vidu het andere in de weg staat en bestrijdt.
Het wegnemen van hetgeen de persoonlijkheid vormt en
haar lief is, kan nooit het doel zijn ener socialistische
maatschappij. Dit geldt ook de stoffelijke grondslag van
het bestaan. Dat deze in handen van enkelen is, be-
tekent ondraaglijker slavernij dan wanneer de gemeen-
schap er het beheer over voert. Zolang zij de gebruiker
maar vrij laat in het gebruik van de hem toegestane goe-
deren, blijft deze heer en meester op zijn eigen terrein. De
landeigenaar of huisjesmelker is, hoezeer eigenaar, aan
zijn eigendom niet zo innig verbonden als de bewoner
van hetgeen deze verpacht of verhuurt. Het gebruiken
en niet het hebben schept de menselijke betrekking tussen
bezit en bezitter.
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27. Democratie

Wil de gemeenschap haar functie ten bate van de haar
vormende deelgenoten naar de eis waarnemen. dan
moet zij een organisatie zijn. Dit betekent, dat de leden
zich verplichten tot onderling vastgestelde regelen, welker
handhaving wordt opgedragen aan een bestuur. De club.
zoals wij die ,hebben leren kennen, is in het klein wat de
socialistische maatschappij in het groot is. Ik heb nooit
'een tennisspeler horen klagen, dat het tennissen minder
prettig ging of dat een feestavond minder gezellig was,
omdat de tennisbaan het eigendom was van de club en
niet van de speler afzonderlijk en omdat de feestzaal
gehuurd was. En smaakt het brood uit een coöperatieve
bakkerij minder lekker dan als een particulier het gebak-
ken heeft? Te weinig burgers bedenken, dat de straat
waarop zij lopen en het gas dat zij stoken ..hun eigen"
mee zijn, omdat zij lid zijn van het coöperatieve bedrijf.
dat "gemeente" heet. ,
En nog omvangrijker coöperatie dan' de gemeente is de
staat. Deze bezit in het maatschappelijke leven zulk een
centrale betekenis, dat velen hem met de gemeenschap
vereenzelvigen. Een socialistische maatschappij kunnen
zij zich niet anders voorstellen dan als een socialistische
staat. Deze voorstelling is onjuist; de staat is slechts een
der vele mogelijkheden van gemeenschapsorganisatie.
Vermoedelijk zal er op den duur wel een organisatie te
scheppen zijn. waarin het gemeenschaps-ideaal beter be-
lichaamd wordt. Wat men op de staat tegen heeft" ,is
het automatisme. dat deze vorm van gemeenschapsorga-
nisatie onvermijdelijk schijnt aan te kleven .. De ambte-
narij is het schrikbeeld voor menigeen, zodra hij het
woord ..socialisme" hoort. Want hij denkt dan aan de
nog verdere voortschrijding van het onpersoonlijke, ont-
menselijkende van dit omvangrijke en almachtige appa.,.
raat.
In zover heeft deze verontruste burger gelijk, dat de per-
soonlijke betrekking tussen socius en sociëtas, tussen deel-
genoot en gemeenschap, de kern is van een op humane
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grondslag gevestigde samenleving. De taak van de naar
humaniteit strevende burger blijft •.dit kernbeginsel steeds
in het oog te houden en de organisatie~vorm der ge~
meensehap naar deze maatstaf te meten.
In ons hoofdstuk over de wijk hebben wij reeds gewezen
op decentralisatie als. oplossing van het probleem, dat
ontstaat zodra de omvang der gemeenschap te uitgebreid
dreigt te worden voor een persoonlijke omgang. Decen~
tralisatie zal ook de structuur van het bestuurs~ en be-
heers~apparaat kunnen vermenselijken. Het federatieve
stelsel lijkt ons hier aanbevelenswaardig.
De persoonlijke betrekking is ook van overwegend be~
lang tussen de opdrachtgevers en de opdracht~uitvoer~
ders in het gemeenschaps~apparaat. De volksvertegen~
woordigers en de kiezers kenden elkaar vroeger. toen de
kiesdistricten kleiner waren en in de verkiezings~cam~
pagne er een inniger contact tussen de candidaten en
de kiezers bestond. Er was een gemoedelijke band met
"ons Kamerlid".
Het spreekt vanzelf. dat in een humane gemeenschap
elke ..socius" mee deelneemt aan de regering, al kan dit
dan niet anders dan indirect zijn, door middel van zijn
stem. Democratie is de humane staatsvorm ..Maar demo-
cratie veronderstelt. zal zij niet in een onpersoonlijk
massaal collectivisme ontaarden, een tot "kratein" (re~
geren) in staat zijnde ..dernos" (volk). Een volk. dat in
gezin, club, school, verkeer, bedrijf. - kortom: in de.
diverse kleinere vormen van gemeenschap, - tot ge-
meenschapsmens, dus: tot staatsburger is opgevoed. De
democratische mens moet, zoals Ibsen het eens uitge-
drukt heeft, van adel zijn. "Ik doel natuurlijk niet op de
adel der geboorte", aldus Ibsen, "noch van het geld.
noch van het verstand, en zelfs niet op de adel der be-
gaafdheid. Ik denk aan de adel van het karakter. van
de wil en van de aard".
Zolang een volk hét A.B.C. voor mens en samen-
leving niet in de kleuterschool van zijn dagelijkse omgang
geleerd heeft, is het aan de hogeschool van het staats~
burgerschap nog niet toe.
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28. Wereldhuishouding
De concentrische kringen. waarbij de opvoeding van de
natuurlijken mens tot humaan cultuurwezen in het mid~
delpunt staat. beginnen bij het gezin en eindigen bij de
wereldhuishouding. Zal heel de aarde één groot gezin
kunnen worden. dan moeten wij ons ook dit gezin weer
niet voorstellen als een genivelleerde. gelijkvormige een~
heid van monsterachtige afmeting. De totalitaire staat
heeft ons wel zoveel verschrikkelijks doen ervaren, dat wij
zijn uitbreiding tot één geweldig wereldrijk allerminst
wensen. Wat tussen individuën eerste voorwaarde tot
menselijke omgang is: eerbied voor en inachtneming van
elkanders verscheidenheid. geldt evenzeer voor volken
en naties. De geestdodende werking van het nivellcrings~
proces in dit mechanische tijdperk nog door een maat~
schappelijk en staatkundig stelsel te versterken, zou pe
ontmenselijking van de moderne beschaving volmaken.
Gelukkig zijn de tegenstellingen tussen de diverse groe~
pen. die de aarde bevolken, voorshands nog te groot
om een dergelijke straffe totaliteit te verwezenlijken.
Niet gelijkheid is het doel van de humanisering. niet ge~
lijkvormigheid. maar gelijkwaardigheid en gelijkheid van
rechten. Niet het eenvormige snit van het neutrale col~
bertcostuum of het eenkleurige zwart van de geklede jas
geeft een internationale bijeenkomst de aanblik van een
gehumaniseerde aarde, maar de veelvormigheid en veel-
kleurigheid van de talrijke volksdrachten. De term "inter~
nationale" veronderstelt de "naties". die onderling door
gemeenschappelijke inzichten en belangen verbonden
zijn. Zonder de veelvuldigheid der naties is de interna-
tionale ondenkbaar. .
De grondvorm van de internationale wereldhuishouding
kan niet anders zijn dan de federatie. Zoals de Friezen
Friezen en de Hollanders Hollanders bleven. toen zij zich
bij de zeven provinciën aansloten en zoals in de V er~
enigde Staten van Amerika elke deelnemer zijn bijzonder
karakter bewaart, zal ook het instituut der Verenigde
Volken een samenbundeling zijn van ongelijksoortige
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bestanddelen. Daarom mag men zich niet verontrusten
over de moeilijkheden, welke er aan de pogingen tot eèn
dergelijke stichting verbonden zijn. Tegenstrijdige be-
langen; verschil van inzicht; uiteenlopende volksaard,
historie en traditie; tegenstellingen in politieke en sociale
structuur en in ethische of feligieuze ideologieën maken
de, samenwerking en samenleving tot een taak, welke
evenveel inspanning en levenskunst vereist als het
samenleven in een' gezin.
Toch zal evenals in het gezin óok in de grote wereld-
huishouding de opvoeding van een biologische samen-
klontering tot een sociaal-ethische gemeenschap mogelijk
wezen. Juist de veelzijdigheid en ongelijksoortigheid
maakt het gezin tot zulk een voortreffelijke oefenplaats
in de strijd om de humaniteit. Hoe groter de gemeen~
schap, te moeilijker maar ook te mooier deze paedago-
gische sport.
Hoe groter de gemeenschap, des te bezwaarlijker echter
ook de taak om het persoonlijke element tot zijn recht te
doen komen. De verenigde volken moeten elkander per-
soonlijk' leren kennen en begrijpen .. Hiertoe is de uitwis-
seling van de vertegenwoordigers der verschillende
nationaliteiten en hun bijeenkomsten in congressen, sport~
wedstrijden, artistieke demonstraties en wetenschappe-
lijke betogingen toe te juichen.
Het grondbeginsel, waarop het statuut van de organi-
satie der Verenigde Volken zal moeten berusten, zou
men geformuleerd kunnen vinden in het devies van
Rupertus Meldenius, een zeventiende~eeuwse predikant;
die de kerken voorschreef: "In necessariis unitas, in non
necessariis libertas, in utrisque caritas", eenheid in het
nodige, vrijheid in het niet~nodige, in beide...... caritas,
welk woord men met waardering, hoogachting, liefde
vertalen kan. Waarmee de wederzijdse eerbied hier ook
weer in het middelpunt zou zijn gesteld.
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29. Oorlog en vrede
Twee wereldoorlogen en de mogelijkheid van een derde
hebben menigeen sceptisch gestemd jegens de idealis-
tische plannen voor volken verbroedering. De dreiging
van het geweld zal telkens weer een beletsel blijken om
de internationale gedachte in ernst op te nemen. Bij
vorige gelegenheden is immers steeds w er gebleken, dat
de politiek, bedreven met het militaire apparaat, als de
boze reus tussen de Liliputters in het spel komt. Tegen
de machten van het gewapend geweld is toch niets te
doen. Dit besef maakt de naar vrede hunkerende mens
moedeloos.
Merkwaardig is, dat het pacifisme thans minder hevig
en minder algemeen optreedt dan na de eerste wereld-
oorlog. Velen, die zich tijdens de mobilisatie van
1914-' 18wegens dienstweigering of aansporing daartoe
gevangenisstraf hebben laten opleggen, hebben onder de
bezetting hun spijt betoond, dat zij te oud waren om de
wapens te dragen. En de jeugd van nu is, onder de
invloed van het illegale verzet, weder geheel onder de
bekoring van de soldateske romantiek geraakt, waaruit
het pacifisme het jonge geslacht van omstreeks 1918 had
verlost.
Jong en oud zijn onder de indruk geraakt van de realiteit,
welke duidelijk getoond heeft, dat, ook indien alle bur-

'\0 gers van alle staten ter wereld de oorlog zouden veraf-
schuwen, deze toch onvermijdelijk komt als een natuur-
ramp. Van algemeen verzet tegen deze bedreiging is
geen sprake. Men geeft zich lijdelijk over aan de angst-:
wekkende toekomst.
Zoveel is zeker, dat men de oorlog niet meer louter
idealistisch. bestrijden kan. Dat de "hoge politiek" on-
danks de angst van de volken haar gang gaat, is te ver-
klaren uit de gebrekkige werking der democratie, die
eigenlijk nog alleen maar in naam bestaat. Doch ook
wanneer de democratie van een toekomstbeeld tot reële
werkelijkheid zal zijn geworden en het in haar macht
staat, de politieke en economische conflicten op humane
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wijze uit de weg te ruimen, zal het de vraag blijven of
met deze macht automatisch de oorlog verdwijnt.
Is het namelijk waar, dat de volken de oorlog niet wil~en?
Deze na-oorlog se tijd bevestigt, hetgeen ook na de
eerste wereldoorlog hier en daar werd vermoed, dat de
oorlog niet louter uit politieke en economische motieven
ontstaat, maar ook wel degelijk psychologische grond-
slagen heeft.
In een Engelse roman (Pastorale, door Nevil Shute),
vraagt een meisje aan een jeugdige vlieger-officier, of
hij die tochten boven Duitsland niet eng vindt. De jonge.
man antwoordt: "Och nee!, dood moeten wij tóch een-
maal, de één vroeger en de ander later. Maar weet je,
wat erger is? Dat de oorlog eenmaal afgelopen zal zijn
en ik terug moet naar mijn kantoor!"
De moeilijkheid om weer aan de arbeid te gaan komt
niet voort uit luiheid of vermoeidheid, maar omdat het
normale werk in de maatschappij de romantiek mist, die
men de oorlog toedicht .. Er is nieuwe nadruk gelegd op
het oude misverstand, als zou heldhaftigheid zich op het
slagveld moeten openbaren. Het zou heldhaftiger van
die jonge man zijn, zich schrap te zetten voor de taaie
en harde plicht van het alledaagse bestaan dan als sol-

o daat een roekeloos zigeunerleven te leiden.
In deze hang naar ongebondenheid en in deze weerzin
tegen de alledaagse bezigheden van het normale bestaan
is één van de allicht vele psychológische motieven van
de oorlog gelegen. Er zijn enkele psychiaters, ook in óns
land, die deze kant van het probleem in studie hebben
genomen. Het zal plicht van de gemeenschap zijn, hun
werk te steunen en door middel van de wetenschap aldus
de vrede evenzeer te bevorderen als zij dit de oorlog
door de chemie en de techniek heèft gedaan. De psycho-
logie van de oorlog en de sociaal-paedagogische toepas-
sing van haar resultaten op grote schaal zal de taak wor-
den van het moderne pacifisme. Naast de wetenschappe-
lijke kankerbestrijding zal de wetenschappelijke oorlogs-
bestrijding op het werkprogram van de verenigde volken
behoren te komen.
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30. Politiek

Om de gemeenschap in al haar vormen tot een hoger
peil te verheffen, is politieke werkzaamheid nodig. Ge-
meentelijke, nationale en internationale politiek. Helaas!.
zullen velen zeggen, want zij beschouwen de politiek als
~en noodzakelijk kwaad. Dit algemene vooroordeel is
echter niet aan de politiek te wijten, doch aan haar
onjuiste toepassing. Politiek op zichzelf is niet alleen een
noodzakelijk, maar eveneens een waardig en zelfs edel
bedrijf. De afkeer tegen politiek is ontstaan,' doordat
zovele politici dit bedrijf leiden volgens nog niet zeer
humane beginselen en methoden. Humanisering van de
politiek zal eerste voorwaarde zijn om te komen tot een
gehumaniseerde staat en maatschappij.
Politiek is een kunst en een techniek. De moeilijkheid
van dit vak is, dat men te maken heeft met tweeërlei
materiaal: het gestelde ideaal, dat in een onvolmaakte
wereld verwezenlijkt moet worden, en de mensen, wier'
medewerking men voor het nastreven van zijn doel nodig
heeft en die slechts ten dele met het nagestreefde instem-
men, doch ook voor een deel uit tegenstanders bestaan,
die op hun beurt eigen beginselen en doeleinden in prak-
tijk trachten te brengen. Hoogst zelden beschikt een
politicus over een volkomen met hem sympathiserend
mensenmateriaal; slechts de tiran is in staat, met behulp
van de anti-humane methode van het geweld, zijn volk
als een schijnbare eenheid achter zich te krijgen.
De politicus moet dus altijd hierop rekenen, dat slecnts
een klein deel van het door hem nagestreefde voorshands
kan worden verwezenlijkt. De politiek heeft men als "de
kunst van het bereikbare" gekenschetst. Men zou haar
ook de kunst van het compromis kunnen noemen. En het
compromis is een gevaarlijk instrument, dat licht de-
gene die het hanteert zedelijk wondt. Dan ontstaat dat
huichelachtige, bedriegelijke, lasterlijke opportunisme,
dat de zedelijke gevoelige mens met achterdocht en
afkeer vervult, en hem het vertrouwen in deze methode
om staat en maatschappij te verheffen, ontneemt.
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Het is vooral in de verkiezingstijd, dat de politiek zich
niet van haar edelste zijde laat zien. Zelfs bij de eerste
de beste gelegenheid na de bevrijding heeft menigeen
zich weer gestoten aan het lage peil der verkiezingspro~
paganda, blijkend uit de misleidende algemeenheden,
waarmee de diverse partijen kiezers trachten te lokken.
De pamfletten, annonces en aanplakbiljetten van alle
partijen vrijwel zonder onderscheid hebben zich hieraan
weer schuldig gemaakt. Zoiets is wel het meest in het.
oog vallende symptoom van een opportunisme, dat zich
in minder stuitende vorm openbaart in het verdoezelen
van principiële tegenstellingen om tot een groter blok te
geraken en hierdoor voor een parlementaire meerder~
heid meer kans te krijgen.
Is een dergelijke opoffering van Zedelijke waarden nodig
terwille van het onvermijdelijke compromis? Mij komt
het voor, dat men ook op dit gebied de fed~ratieve
methode als de oplossing kan gebruiken; als een elk
eerlijk en openhartig met zijn beginselen en doeleinden
voor de dag komt, en men dan met wederzijdse eerbied
voor de verschillen ernstig onderzo~kt, wat men gemeen
heeft om dit te verwezenlijken, behoeft men de waarheid
en het fatsoen geen geweld aan te doen. .
De tragische beperktheid van het menselijke handelen
brengt met zich, dat men onmogelijk ieders verlangens
vervullen kan. De meerderheid zal. de leiding moeten
houden, doch haar momentele macht zal nooit in mis-
bruik mogen ontaarden. Zoveel mogelijk zal zij met de
minderheid rekening moeten houden. En de minderheid
zal zich sportief in haar situatie moeten schikken en haar
functie als loyale oppositie moeten begrijpen. Zo kunnen
beide, meerderheid en minderheid, op menselijke wijze
samenwerken tot heil van het gemeenschappelijke ver~
band. En wie zich van politiek onthoudt, omdat dit be~
drijf hem onwaardig schijnt, bedenke, dat het juist dan
zijn plicht is, voor zijn persoonlijk deel mee te doen
om de waardigheid te verhogen.
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31. Kunst
Van grote invloed op de vorming van een gemeenschaps-
bewustzijn is' de kunst in al haar vormen. Wat men
leest bij zijn ontspanningslectuur, wat men ziet in schouw-
burg en bioscoop, wat men hoort in de concertzaal. -
het geeft alles een indruk op het ingewikkelde apparaat
van het geestesleven, waarbij ook de ethische snaar wordt
beroerd. Van minder rechtstreeks belang zijn in dit
opzicht de beeldende kunsten, die echter door de aan-
kleding van de omgeving een sfeer scheppen, welke indi-
recht ook zedelijk op de geest inwerken kan. Het is niet
onverschillig, in welke architectuur van straat en huis
men woont, welke beelden en schilderijen men dagelijks
om zich heen heeft, hoe de gebruiksvoorwerpen er uit
zien, waaraan het oog zich gewent. Toch is het aesthe-
tische effect in het verband van ons betoog geenszins van
gelijksoortig gewicht als het ethische beginsel, dat in de
schone gestalte zijn uitdrukking vindt.
"Kunst om de kunst" is in zover een juist principe, dat,
zodra de schepping van den kunstenaar uit andere dan
artistieke motieven ontstaat, het geen kunst meer is.
Tendentieuze kunst is een contradictie; de kunst kan niet
anders dan om zichzelfswil bedreven worden. Dat er
van de artistieke schepping een ethische, sociale, poli-
tieke of religieuze strekking uitgaat, is het noodwendig
gevolg hiervan, dat de kunstenaar een persoon is. Zijn
persoonlijkheid zal zich in zijn werk openbaren. Nu
kan het voorkomen, dat de kunstenaar geen persoonlijk-
heid is in de humane betekenis van het woord. De per-
soonlijkheid is een harmonische eenheid tussen de diverse
menselijke functies, welke in levende betrekking staat
tot de omgeving en daarop bewust reageert. De volledige
mens is steeds een behalve artistiek ook ethisch, sociaal,
politiek en metafysisch geïnteresseerd wezen.
De aestheet zonder meer is een geestelijk onvolgroeide
en zijn schepping zal de weerslag van dit tekort aan
menselijkheid openbaren. De schoonheid ervan doet aan
als de schraalheid en dorheid van een koraalrif; hoezeer
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om de vorm bewonderenswaardig, zal deze loze, ledige
schaal als menselijk document steriel blijven. Het be-
smettingsgevaar van dit geestelijk nihilisme is gelukkig
niet groot, daar slechts een decadent groepje fijnproe-
vers voor dergelijke geestelijke versnaperingen toeganke-
lijk is. Meer kwaad doen de perverse naturen, wier
ontaarde geestesgesteldheid weerklank vindt op de bodem
der massa-ziel en wier beroep op het primitieve drift-
leven te sterker werkt naarmate de artistieke kracht aan-
trekkelijker is. Juist de kunstenaars, die de gave bezitten
om populair te zijn en wier werk door zijn algemene be-
grijpelijkheid een dieper en wijder terrein beslaat, dragen
hier een grote verantwoordelijkheid.
Zowel ten goede als ten kwade is naar gelang van de
persoonlijkheid van de kunstenaar alle kunst tenden-
tieus. Daarom zal men bij de opbouw van een humane
gemeenschap op de strekking van het kunstproduct
moeten letten. Censuur dient zich tot het uiterste te be-
perken, maar voorlichting is van het grootste belang. De
openbare leeszalen en bibliotheken vinden hierbij een
mooie en belangrijke taak. Een catalogus van humane
lectuur zou in een leemte voorzien; er liggen schatten
schuil onder de modder, waaraan een onkundig lezers-
publiek zich veelal vergrijpt. Ook de school moest in haar
bloemlezingen met de ethische naast de aesthetische
kwaliteit rekening houden. .
Het repertoire van film en toneel ligt, naar de inhoud ge-
toetst, nog vrijwel braak; een schouwspel. dat ethische
adel aan aesthetische verhevenheid paart gelijk bij de
klassieke tragedie. is bij de moderne productie een hoge
uitzondering. En de muziek, waaraan deze generatie zich
overgeeft. is een terugval tot de oer-primitieve barbarij.
Soms wordt men door de sombere vraag gekweld, of onze
rhythme-maniakken wel ooit weer in staat zullen zijn,
hun op wanklanken afgestemde oren aan Bach en Beet-
hoven te wennen.



32. De kunstenaar
Tussen beroep en ethische gesteldheid bestaat verband.
Eensdeels werkt bij de beroepskeuze het ethisch motief
mee; anderdeels oefent het beroep invloed, uit op de
ethische normen. Er bestaat een handelsmoraal, een
boerenmoraal, een arbeidersmoraal. Men kan uit het
geestelijk type het beroep herkennen. Een dominee en
een dokter hebben uit hoofde van hun beroep meer kans
om hun sociaal-ethische, humanitaire neigingen te ont-
wikkelen dan eén slager of beursspeculant. Daar de
persoonlijkheid van mensen, wier beroep van rechtstreek-
se invloed is op de openbare mening, van bijzonder ge-
wicht voor de samenleving kan zijn, heeft het zijn nut,
te; wijzen op een eigenaardigheid, welke inzonderheid
de kunstenaar, en in mindere mate ook de intellectueel
onderscheidt van de overige bevolkingsgroepen.
Dit slag mensen kenmerkt zich in het algemeen door een
hooghartig exclusivisme, gelijk men dit aantreft bij de
ouderwetse student en de soldaat jegens de burger.
De bohémien, die zich verplicht acht, de burger, op
wie hij gaarne parasiteert, door uiterlijk vertoon te over-
bluffen, is van deze houding de ziekelijke uitwas. Maar
ook onder normaal-correcte kunstenaars en intellectuë1en
is het zelfingenomen zich afsluiten va'n de profane maat-
schappij een veelvuldig voorkomend verschijnsel. Dit
exclusivisme zet zich voort in de onderlinge betrekkingen
tussen beroepsgenoten. Het eigen coterietje wordt norm-
gevend en wie daarbuiten blijft, bestaat niet. Zelfs de
elementaire beleefdheid behoeft tegen deze doodverklaar-
den niet in acht te worden genomen. De onderlinge
taxatie der verschillende coterieën ten opzichte van haar
opvattingen, persoonlijkheden en producten levert de
stof voor gesprek én geschrift. Voor de rest van de
wereld ontbreekt de belangstelling. De tragikomische
pogingen van kunstenaars om zich te organiseren, staan
ten gevolge van deze eigenaardige levenshouding in fel
contrast met de onbevangen en oprechte collegialiteit,
welke men in andere beroepen aantreft.
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De onmaatschappelijkheid van de kunstenaar moge
eensdeels noodzakelijk zijn voor zijn werk, dat volstrekte
individuële vrijheid tot voorwaarde stelt, anderdeels be-
neemt deze levenshouding in menig geval juist aan dat
werk de sociale betekenis. Vele kunstenaars kennen uit-
sluitend hun eigen milieu en kunnen alleen dit artistiek
weergeven. Hierdoor spelen romans en toneelstukken
zich grotendeels af binnen een wel zeer beperkte maat-
schappelijke kring en wordt de kunst als inspirerende en
instruërende factor aan ,uügestrekte maatschappelijke
terreinen onttrokken.
De humane kunstenaar is universeel mens; ook in zijn
particuliere leven. En inzover de kunst de functie ver-
richt om door de fantasie aan te vullen wat men in de
werkelijkheid tot zijn leedwezen ontbeert, zal zij dit uni-
versele bestaan oproepen, ook bij hen, die zich hun maat-
schappelijke tekortkoming tragisch bewust zijn.
Grote kunst is altijd humane kunst; de klassieke meesters
zijn bijna zonder uitzondering humane mensen geweest
en zij, die waarlijk groot zijn en klassiek zullen blijven,
zijn dit nóg. Het zijn alleen de groten in eigen oog, die
jegens de mensheid en de menselijk gevoelens zich klein
gedragen en zich daardoor een roeping onwaardig tonen.
waarin zij de gemeenschap duurzaam hadden kunnen
dienen. maar waarmee zij haar thans, gelukkig slechts
tijdelijk. afbreuk doen.

66



33. Geestelijk verkeer
Dat er in het geestelijk verkeer tussen de mensen nog al
eens inhumane tendenties zich doen gelden, is in het
voorgaande hier en daar reeds ter sprake gekomen. Het
lijkt niet overbodig, op dit verschijnsel de bijzondere
aandacht te vestigen, waar het zich voordoet op het tour.
nooiveld der meningen en gedachten: bij discussie, debat,
polemiek en kritiek. Juist bij het geestelijk steekspel
onderscheidt men licht de ridderlijke en de onridder~
lijke strijder, de humane en de inhumane mens.
Voor velen is het houden van een gedachtenwisseling
een te zware proef. Zij kunnen geen tegenspraak ver~
dragen; worden nerveus, hebben hun stem niet meer in
de macht, winden zich op, schreeuwen en schelden en
het verschil van mening ontaardt in een onwaardige
twist. Discussiëren is dan ook een moeilijk bedrijf. Het
vergt een bovenmatige geestelijke inspanning. Immers is
men niet voorbereid op argumenten tegen een mening,
aan welké men gewend is geraakt en die men als voor
de hand liggend is gaan houden. De aanval op de'
onbewust aanvaarde overtuiging dwingt tot rekenschap
geven en dat wel onmiddellijk, zonder voorafgaande tijd
van beraad. De aangevallene moet zich niet slechts de
moeite getroosten om zich af te vragen, op welke gron-
den hij eigenlijk gelooft, maar hij moet tevens de woor-
den vinden om zijn argumenten te formuleren. Bovendien
moet hij deze ongewone prestatie volbrengen ten over~
staan van een gezelschap, dat de woordenstrijd met
sportieve belangstelling volgt en waartegenover hij niet
gaarne een figuur staat. De strijd gaat om zijn leven en
de wapenen ontbreken hem. Geen wonder, dat hij
vijandschap voelt jegens degene, die hem uit zijn ge-
makzuchtige onbewustheid haalt en hem dwingt om zijn
natuurlijke schroom te overwinnen.,
Van weerszijden vergete men nooit, dat een gedach~
tenwisseling een spel is, dat op nobele wijze gespeeld
moet worden; dat het hierbij niet gaat om "gelijk". maar
om wederzijdse verheldering; dat men dus zijn best
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moet doen om zich in zijn tégenstander te verplaatsen
. en dat men op grond hiervan rekening moet houden met
de eigenaardige bezwaren, welke een aangevallene heeft
te overwinnen. Menbeware zijn gemoedelijkheid, zij op
zijn hoede tegen drift en humeur, en bren ge het gesprek'
op een veilige zijweg, zodra de hoofdweg door bitter-
heid of misverstand versperd dreigt te raken.
Dit alles geldt voornamelijk de huiselijke gedachten-
wisseling; in het openbare debat loopt de humaniteit
weer' van andere zijde gevaar. Dáar heeft men te doen
met geroutineerde sprekers, die zich inzonderheid in de
trucs van de woordenstrijd hebben bekwaamd. Vaak be-
zwijken zij hierdoor voor de verleiding om van hun rhe-
torische vaardigheid misbruik te maken tegen minder
slagvaardige tegenstanders, die zij met de bekende
"debat-handigheidjes" overbluffen. Ook wanneer zij
niet opzettelijk de waarheid verdraaien, - hetgeen hele-
maal verwerpelijk is!, - kan hun streven om tot allen
prijs "gelijk" te krijgen, hen tot oneerlijkheid nopen.
Inhumaan is ook de wijze, waarop sommige debaters
hun tegenstander "afmaken" door het publiek met spot
of sarcasme tegen hem. op te zetten.
Kan een ridder in de woordenstrijd het slachtoffer wor-
den van een ontsporing, die hem in de hitte van het ge-
vecht overkomt, - deze verontschuldiging geldt niet in
de pennestrijd. Wie in zijn polemiek tegen de regels der
humaniteit zondigt, misdniagt zich met voorbedachten
rade. Hij heeft gelegenheid om zijn woord te overwegen.
Bijzondere verantwoordelijkheid draagt in dit opzicht de
criticus. Hij mag enerzijds de waarheid niet tekort doen,
doch behoeft anderzijds zijn afkeuring niet in een ver-
nietigende aanval op de p'ersoonlijkheid van zijn slacht-
offer te doen ontaarden. Nimmer verlieze hij uit het oog,
dat afbreken gemakkelijker en minder vruchtbaar dan
opbouwen is.
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34. Weerlozen
Tot nog toe hebben wij ons bezig gehouden met mensen,
die op enigerlei wijze betrokken zijn bij het stoffelijk ol
geestelijk arbeidsproces. Maar er bestaan daarnevens ook
groepen, die buiten de actieve werkzaamheid in de maat~
schappij zijn gesloten en nochtans mede deel uitmaken
van de menselijke samenleving. Wij bedoelen de zieken
en zwakken, de ouden van dagen, de gebrekkigen en
invalieden, de zenuw~ en zielszieken, die door hun
lichaams- of geestesgesteldheid tot lijdelijkheid zijn ge~
doemd.' Wat van hen geldt, is min of meer ook van toe-
passing op hen, die door maatschappelijke oorzaken
hetzij voorgoed, hetzij tijdelijk, passief tegenover de ge-
meenschap staan: de armlastigen, werklozen, en in onze
dagen incidenteel ook de slachtoffers van de oorlog,
zoals de geëvacueerden, gerepatrieerden, de staat~ en
daklozen van allerlei soort. Zij vormen allen tegader de
categorie van de weerlozen, die machteloos overgeleverd
zijn aan de hulpvaardigheid van de actieve deelnemers
aan het maatschappelijk arbeidsproces. De humaniteit
eist, dat deze weerlozen nimmer hulpeloos zijn.
Deze weerlozen doen een beroep niet alleen op onze ge~
voelens van menslievend medelijden, maar dagen hierbij
ook onze wilskracht uit. Het kost inspanning, te geven
zonder terug te ontvangen; wel te doen zonder tegen-
prestatie; sympathie te bewijzen aan mensen, die ons
antipathiek aandoen. Ons gedrag jegens weerlozen is
de zuiverste proef op onze menselijkheid; er zijn er maar
weinigen, die voor dit zware examen slagen.
Een enkel bezoek aan een zieke gelukt ons wel.
maar wie dagelijks met een zieke te maken krijgt, zal
zich in geduld en vriendelijkheid moeten oefenen. Hoe
licht laat een gezonde een zieke en een sterke een zwakke
het voorrecht van sterk en gezond te zijn bemerken en
hoe vaak verzwaart hij diens lijden door een onnodige
nadruk op deze tegenstelling; welke de ongelukkige
ontmoedigt: Tact is in de omgang' met dergelijke onvol-
waardigen voorschrift der humaniteit.

69



Oud worden is slechts een betrekkelijk voorrecht; de
oude dag komt niet alleen met gebreken, maar met een
nog veel onverdraaglijker kwelling: de eenzaamheid.
Vrienden en kennissen 'sterven af en de jeugd, die over~
blijft, bezit geen belangstelling voor hetgeen grootvader
of grootmoeder vroeger heeft beleefd en waarover deze
met het gezelschap van vroeger zo genoeglijk kon babbe~
len. Nu moet de bejaarde zijn herinneringen alleen ver~
werken. De jongeren begrijpen zijn behoeften niet en
worden kregel onder zijn "gezeur". Hoe leeft een oud
mens op, zodra een menslievend bezoeker tracht zich in
zijn gemoedstoestand te verplaatsen en zich met begrip
en eerbied geheel aan zijn gezelschap ten beste geeft.
Persoonlijk zich aan weerlozen te wijden is heel wat
moeilijker dan de gemeenschap voor hen te laten zorgen.
Wanneer wij de maatschappelijke zorg voor zieken,
ouden, invalieden en geesteskranken van thans bij die
van vroeger vergelijken, treft ons de vooruitgangi als
een bewijs van voortschrijdende beschaving. Toch valt.-
er ook voor de gemeenschap nog een en ander goed te
maken jegens hen, die lijdelijk aan haar zijn overgele-
verd. In economisch opzicht blijven gepens!onneerden
en zij, die met vaak levenslange en grote opoffering par~
tictilier voor hun oude dag hebben gezorgd, hetzij door
een kapitaaltje te sparen, hetzij door een verzekering te
sluiten, buiten de algemene loonsverhoging, welke de
algemene prijsverhoging althans in zekere mate vergoedt.
De "fatsoenlijke armoede", die menigeen hierdoor .lijdt,
is een aanklacht tegen het aldus zich nog steed~ open~
barende tekort aan menselijkheid.
Doch het feit, dat aan dit tekort de aandacht wordt be~
steed, is op zichzelf reeds bemoedigend als teken, dat
ook economisch voor de weerloze de hulp in aantocht
is, welke hem door een psychologisch en' sociaal meer
humane behandeling reeds door de gemeenschapj ver~
zekerd is.

70



35. Anti-socialen
Moeilijker probleem dan de weerlozen verschaffen de
anti-sociale elementen in een humane gemeenschap. Er
zijn ener zullen vermoedelijk ook altijd wel individuen
blijven, wier abnormale aanleg en omstandigheden hen
ongeschikt voor een samenleving met anderen maken en
die zelfs een gevaar voor hun medemensen opleveren.
Dieven, moordenaars, oplichters, ruziezoekers en vech-
tersbazen, sexuële en politieke delinquentèn. opstande-
lingen tegen zede en wet, - niet voor rede en welwil-
lendheid vatbare overtreders van de elementaire maat-
schappelijke plichten. Hoe kan men menselijk jegens hen
optreden zonder het algemene welzijn te schaden?
De houding tegenover misdadigers heeft zich in de loop
der eeuwen in dezelfde verblijdende mate gewijzigd als
die jegens zieken, krankzinnigen en ouden van dagen. De
dictatuur heeft ons een blik verschaft in hetgeen eens
normaal heeft geheten en ons thans als een afschuwe-
lijke abnormaliteit doet gruwen. Wat de Gevangenpoort
in Den Haag als een curiositeit bewaardt, wordt door
dit stelsel weer tot actueel leven gebracht. Doch in
een normale maatschappij beh9ren in de twintigste eeuw
pijnbank en folterwerktuigen niet meer thuis. De cellu-
laire opsluiting is het enige, wat nog van het oude
systeem is overgebleven.
Een grote zegepraal heeft het humane beginsel behaald
doordat vrijwel algemeen het straffen uit wraak of ver-
gelding wordt afgekeurd en vervangen is door de ge-
dachte aan wederopvoeding. De medische beschouwing
van de misdadiger neemt allengs meer de plaats in van
de juridische. De anti-sociale is een patiënt en het eerste
wat men te doen heeft, is de oorzaken te zoeken van de
kwaaL die hem tot zijn vergrijp heeft gevoerd. Dan volgt
het tweede: de middelen te vinden, waardoor deze kwaal
te genezen is. En mocht de kwaal ongeneeslijk blijken,
dan wordt de misdadiger evenals de gevaarlijke krank-
zinnige uit de maatschappij gebannen, maar in het sana-
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torium zij hem een draaglijke behandeling verzekerd.
Reclassering en reëducatie zijn vruchten van de boom
der humaniteit. En de gevangenis wordt inderdaad wat
zij vroeger met een ons thans ironisch klinkende naam
heette: verbeterhuis. Al zal het nog lang duren.
aleer dit humane beginsel in de praktijk volkomen ver~
wezenlijkt is. het gaat met ons strafstelsel die rich~
ting uit.
Dat de doodstraf in dit stelsel geen plaats meer heeft.
behoeft geen betoog. Haar momentele wederinvoering
voor landverraders is als ~n uitvloeisel van dat anti-
humane verschijnsel bij uitstek. de oorlog. te verontschul-
digen. Het is de! vloek der boze daad. dat zij weer nieuwe
boze daden doet geboren worden. Doch deze boosheid
slijt allengs vanzelf weer uit, daar het normale leven zich
tegen dergelijke incidentele abnormaliteiten verzet.
Ook spreekt het vanzelf, dat het boeten voor het begane
vergrijp een voornaam onderdeel uitmaakt van de ge-
neesmiddelen, welke het .:verbeterhuis" ter beschIkking
staan. De misdadiger moet tot begrip van zijn misdaad
worden gebracht en bij hem moet de behoefte worden
gewekt om zijn fout te herstellen en de toegebrachte
schade weer goed te maken. Straf moet een geneesmiddel
zijn; zij moet dienen om het wezen en de gevolgen van

- het anti-sociale gedrag de delinquent duidelijk te maken
en hem drastisch te overtuigen van de noodzakelijkheid
om in een gemeenschap als gemeenschapsmens QP te
treden. De uitkomst van de kuur zal moeten zijn. dat
de patiënt zich in de sociale rechtsorde heeft leren thuis-
voelen en dat hij die rechtsorde is gaan waarderen.
Bij zijn ontslag zal hij begeren. met de gemeenschap mee
te werken inplaats van haar als vroeger tegen 'te streven.
Zij. aan wie de maatschappij de taak opdraagt. gevange~
nen te vonnissen en te behandelen. zullen een beroep
moeten doen op het menselijk waardigheidsbesef hunner
patiënten en op de sociale tendenties. die ook in het
innerlijk der anti-socialen veelal aanwezig zijn en slechts
op de juiste manier behoeven te worden gewekt.
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36. Ethiek
Het probleem van de straf heeft ons op het terrein van
de ethiek gebracht. Dit geeft ons aanleiding om een mis~
verstand op te helderen. dat ten opzichte van het be-
grip ;.humaniteit" nog vrij algemeen heerst. Menigeen
vereenzelvigt humaniteit met sentimentaliteit. slapte en
weekheid. Het zijn niet de eerste de besten. die zich
aan dit misverstand schuldig maken. Men herinnert zich
hetgeen Ibsen Brand in de mond legt. nadat de dokter
hem de dood van zijn moeder heeft medegedeeld. Brand,
met zijn "alles of niets". heeft het goede mensje een te
zware eis gesteld en haar laatste woord is geweest: "God
is zo hard niet als mijn zoon!" Waarop de dokter hem
toevoegt. dat men vóór alles humaan heeft te zijn. Maar
dan barst Brand los tegen dat woord, waarmee zwakke-
lingen en dwergenzielen zich verontschuldigen. "Was
God humaan. toen hij Christus aan het kruis liet ster~
ven?", vraagt Brand.
Inderdaad wórdt het woord meermalen misbruikt om
er een zachtmoedig, onprincipieel optreden mee te ver~
goelijken., Doch wanneer men het verstaat als uitdruk-
,kende de eerbied voor den mens en de in achtneming
van hetgeen deze als ideale mogelijkheden in zich bezit.
begrijpt men, dat humaniteit niet met sentimentele
goedigheid mag worden verward. Een dergelijk slap
optreden jegens de medemens onteert deze en vernedert
hem inplaats van hem te verheffen. Verwende en be-
dorven kinderen zijn het product niet van een humane,
maar van een inhumane opvoeding. Evenzo verwart en
verbijstert een slap bewind de naar wet en regels be-
gerige beyolking en werkt ongemotiveerde toegeeflijkheid
zowel in staat en maatschappij als in het bedrijf en de
school demoraliserend inplaàts dat het de gemeenschap
en de persoonlijkheid opbouwt. Even inhumaan is het
onprincipiële geschipper. dat wij in de politiek veroor~
delen en de onwaarachtigheid in een echtverbindtenis,
'welke terwille van de lieve, vrede in stand wordt ge-
houden. ook wanneer is gebleken, dat het samenzijn
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der echtgenoten voor het gezin zowel als voor de indi-
viduële persoonlijkheid fnuikend op het moreel werkt.
Humaniteit kan met strengheid gepaard gaan. Alleen
mag deze strengheid niet, gelijk bij Brand, louter op
grond van abstracte normen en principes toegepast
worden zonder rekening te houden met de psychologische
mogelijkheden. Hier moet het compromis uitkomst geven,
dat echter alleen vertrouwd is in handen van ethisch en
psychisch volgroeide persoonlijkheden. De moralist ziet
zich bij zijn gedrag vaak voor het balancement geplaatst,
waarbij de fattoren tegen elkaar 'worden afgewogen.
Niet altijd Îs het even gemakkelijk voor hem, de weeg-
schaal zuiver te stellen, maar als ernstig mens zal hij
tenslotte naar zijn beste weten kiezen. ,
Een dergelijk dilemma doet zi~h voor bij de arts, die
voor zichzelf moet uitmaken, inhoeverre hij aan een
zware zieke de waarheid mag vertellen en in hoevêrre
een leugen om bestwil bij het ziekbed op zijn plaats is.
Ook de geestelijke kan voor de vraag komen te staan, of
de waarheid tot! elke prijs moet worden gehandhaafd,
ook al gaat dit ten koste van de gemoedsrust van een
evenmens. Er zijn theologen, die ten opzichte van de
Bijbelkritiek het standpunt innemen, dat voor de studeer-
kamer een andere maatstaf van waarheid geldt dan in"
de woning van een eenvoudig gemeentelid, dat van
theologisch onderscheidingsvermogen gespeend is. Ook
ouders zullen ten opzichte van kindervragen met een
dergelijk probleem worden gekweld. Voor hen, die de
waarheid boven al stellen, is de spreuk geschrevèn:
fortiter iI1t re, suaviter in modo, wat betekent dat zij
moeten hàndelen met menskundige tact. .
Is "humaniteit te rijmen met haat? Ook de humane mens
blijft mens, dus met alle hartstochten toegerust. Het ge-
mene te haten en van deze haat met bewogen gemoed te
getuigen, is ook zijn recht. Maar jegens de medemens.
die zich gemeen gedraagt, zal hij met overwinning van
zijn antipathie als medemens optreden, pogend deze door
begrijpend meeleven van zijn kwaad te verlossen.
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37. Godsdienst
Men is in bepaalde kringen gew~nd, de "termen "humaan"
en "christelijk" te vereenzelvigen, en te doen, alsof de
humaniteit vrucht van het Christendom is. Historis,h is
dit onjuist; reeds lang voordat het Christendom ontstond,
werd door bevoorrechte geesten het humane beginsel
beleefd en beleden. Bovendien heeft het Christendom
niet in al zijn openbaringen het voorbeeld van humaan
optreden gegeven. Humaniteit en inhumaniteit treft men
naast elkander in alle godsdiensten aan. En omdat de
godsdienst, voornamelijk in zijn organisatorische ver-
schijning als kerk, grote invloed uitoefent op het maat-
schappelijke leven en op de publieke opinie, is het van be-
lang, mede te letten op beiderlei factoren en de aan-
kweking van de humane levenshouding ook in de gods-
dienst en zijn verschillende instellingen te helpen be-
vorderen. Met het aanstippen van enkele punten op het
betrokken gebied zullen wij hier moeten volstaan.
Dan valt allereerst onze aandacht op het fanatisme, aan
velerlei godsdienst eigen en daarin een onmiskenbaar
anti-humane tendentie belichamend. Het is immers in
strijd met de eerbied, aan de individuële persoonlijkheid
verschuldigd, het recht op een eigen geloofsovertuiJing
te ontkennen, zodra deze overtuiging van de onze
afwijkt. Stellig is het een ieder veroorloofd, zijn persoon-
lijke overtuiging als de enige waarheid te huldigen; zelfs
bezit een overtuiging geen waarde, wanneer zij niet door
het gezag van de waarheid geschraagd wordt Doch
men dient te bedenken, dat er anderen zijn, die even
stellig in hun waarheid geloven, welker gezag voor hén
even onvoorwaardelijk is. Van deze mensen te eisen,
dat zij hun waarheid voor de onze prijsgeven; hen, indien
zij hiertoe niet geneigd zijn, voor minderwaardig te hou-
den en hen zelfs met machtsvertoon of met geweldda-
dige middelen daartoe te dwingen, geeft blijk van een
volstrekt gemis aan humaniteit.
Dit zelotisme kenmerkt zich ook waar het in de minder
agressieve: vorm van geloofspropaganda optreedt, nog
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door een andere inhumane trek, welke wij reeds hebben
besproken, toen wij over de kunstenaar handelden. Ook
in kerkelijke kringen is dit exclusivisme niet ongewoon;
men verheft eigen kerk, eigen secte, eigen groep, eigen
richting tot norm en maatstaf en sluit zich hoovaardig
in zijn zelfingenomenheid af. Door eigen kring met
goddelijk gezag te bekleden en zich onbewust met God
te vereenzelvigen, matigt men zich macht over anderen
aan, maakt aanspraak op monopolies en privileges, ja,
eist maatschappelijke instellingen en soms zelfs de staat
voor zich op. De eerbied voor de andersgeaarde en toch
als medemens gelijkwaardige medemens is dan wel zoekl
Er bestaat een kerkelijke dwingelandij en een kerkelijke
heerszucht, die uit zedelijk oogpunt niet minder schade~

- lijk zijn dan wanneer zij zich in het staatsbestel open~
baren ..
Verdraagzaamheid is steeds als het kenmerk van de
humaniteit door haar belijders gehuldigd. Dat deze ver~
draagzaamheid haar grenzen heeft, geven zij toe. Doch
deze grenzen worden uitsluitend bepaald door het alge~
mene welzij~, dat het anti~humane niet kan gedogen.
Wanneer de christelijke zending het koppensnellen vèr~
oordeelt, is zij in haar recht, omdat koppensnellen anti~
humaan is. Doch zolang de eigenaardige riten en cere~
monieën van primitieve volken binnen het kader van het
ethisch en sociaal toelaatbare blijven, hebben zij evenveel
recht van bestaan als die van de diverse kerken, waartoe
de geciviliseerde bevolking der aarde behoort. Met dit
al zullen er zich gevallen voordoen, waarbij de verdraag~
zaamheid een probleem wordt in de geest van het waar~
heidsprobleem uit ons vorige hoofdstuk. Dan zal ook
hier weer de ernstige poging van redelijke en tactische
mensen om een oplossing te vinden, de uitkomst
moeten geven.
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38. Leven en dood
Een merkwaardig verschijnsel is de humaniserende
strekking van de dood. Vaak denkt men: mochten de
mensen de levenden behandelen zoals zij dit de over~
ledenen doen, - hoeveel beter en aangenamer zou het
verblijf op aarde dan wezen!
Het onderscheid treedt in vaak overdreven vorm in het
openbaar bij begrafenis en crematie. De talrijke toespra~
ken, welke bij dergelijke gelegenheden worden gehou~
den, vloeien over van waardering en eerbetoon, ook in
gevallen, waarin de betrokkene tijdens zijn leven niet
bijster met lof en welwillendheid is verwend. Indien de
overledene in staat ware, deze toespraken te horen, dan
zou hij verzuchten: "Waarom niet aldus over mij ge~
sproken en aldus jegens mij gehandeld, zolang ik nog
in leven was en van die goede gezindheid meer had
kunnen profiteren dan nu ik in het graf lig'"
Insgelijks gaat het met necrologieën. Wie naleest wat
over een politicus, een artist of een ander publiek per~
soon tijdens zijn leven in de krant is geschreven, zal zich
stuiten aan menige vinnige kritiek, aan menig onnodig
scherp woord, aan menige lasterlijke aantijging of
honende kwalificatie. Doch zodra is de betrokkene niet
dood, of de pers slaat een heel wat mildere toon aan.
's Mans fouten worden vergeven, zijn deugden vergroot
en het is of zijn betekenis en zijn karakter bij zijn ver~
scheiden door een bad met verguldsel gehaald zijn.
"De mortuis nil nisi bene". De spreuk betekent niet, dat
men van de doden niets dan goeds behoort te zeggen.
maar dat men alleen op welwillende wijze over hen
spreken mag. Dat de mensheid zich algemeen aan dit
voorschrift houdt, dunkt mij van buitengewoon belang
ook voor de toekomst van de levende gemeenschap, die
uit deze humane behandeling van de doden hoop mag
putten, dat ook zij eens op dezelfde welwillendheid
zal mogen rekenen. Het "nil nisi benè" jegens de doden
bewijst immers, dat de mensen tot humaan handelen in
staat zijn. Het enige wat hun nog ontbreekt, is, dat zij
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hetgeen ZIJ Jegens het éne object als een nàtuurlijke
houding gewend zijn, ook Ieren toepassen op het andere.
In verband met' dit voorlopige gebrek is de vraag van be-
lang, waarom men zich jegens een overledene mense-
lijker gedraagt dan jegens een levende. Hoewel de psy-
chologie op deze vraag een dieper gefundeerd antwoord
zal kunnen geven, vallen ook de oppervlakkige be-
schouwer hier reeds dadelijk drie motieven in het oog.
Allereerst stelt de dood ons voor het grote kosmische
mysterie, waarbij alle persoonlijke kleinigheden haar
nadruk verliezen. Een dode is overgegaan naar dat ge-
heimzinnige rijk, voor welks ingang ook de ergste cynicus
door gevoelens van ont£ag en eerbied bevangen wordt.
Onwillekeurig brengt de levende deze gevoelens op de
overledene zélf over. De stilte, die om heiligenbeelden,
helden-monumenten en graven hangt, plaatst de ge-
storvene in een sfeer van ernst en nadenken, waarin elke
hatelijke houding als onkies wordt gevoeld.
Daarbij komt, dat wij niet meer kunnen goedmaken wat
wij den dode hebben misdaan. Dit belast ons met zelf-
verwijt. en wij trachten door een zacht oordeel en een
vriendelijke herinnering ons alsnog van deze schuld te
ontlasten. Ook denken wij aan onze eigen dood en het
"wat gij niet wilt dat u geschiedt " dringt zich bij
ons op.
En ten~lotte is het ook zoveel gemakkelijker, ons jegens
een dode behoorlijk te gedragen dan jegens een levende.
Immers zijn het juist de kleine verdrietelijkheden en
incidenten, die in de dagelijkse omgang het humeur prik-
kelen en onze aandacht eenzijdig op de minder aange-
name eigenschappen van onze medemens richten. Het
verleden bewáart in de herinnering louter de mooie en
grote dingen en wist er de nietige stofjes van af, waar-
mee het alledaagse gebruik ze besmet heeft. Aan die
grote en mooie ondergrond denken, de medemens aan-
vaarden zolang .hij nog bij ons is, en hem op een afstand
leren zien met kosmische blik, - dit moet ook onder
levenden mogelijk zijn.



39. Illusie en werkelijkheid
Sinds de tweede helft der achttiende. eeuw is de huma~
niteit allengs meer de norm geworden van een in be~
schaving vooruitstrevend mensdom. Twee wereldoorlogen
hebben aan de zedelijke vooruitgang een einde gemaakt.
Er zijn andere maatstaven en doeleinden gekomen, ten
overstaan waarvan de vroegere waarheden verouderd
gelijken. Fascisme, communisme en nazisme hebben een
groot deel der mensheid met anti~humane theorieën ver~
giftigd; de gewenning aan de ruwe zeden van de oorlog.
waarin ditmaal ook vrouwen waren betrokken. heeft
de jeugd van beiderlei kunne verhard en het ondergronds
verzet heeft haar behoefte aan romantiek en heldhaftig-
heid geprikkeld en haar afkerig gemaakt van een normaal
burgerlijk bestaan. Zwarte handel, fraude en malver-
saties hebben de bevolking van hoog tot laag besmet.met
een boevenmoraal. die lacht om de vroeger gangbare be-
grippen van deugd en fatsoen: evacuatie en repatriëring
met de daaruit ontstane dal<loosheid hebben in een strijd
om de elementaire levensbenodigdheden een zelfzuchtige
verbittering gekweekt. welke elke belangstelling in den
naaste belet; de langdurige afzondering in kampen heeft
het exclusivisme bevorderd. dat alleen maar in eigen kring
maatschappelijk kan zijn; de terugkeer der politieke
delinquenten vermeerdert onder de bevolking de massale
groepen van desperado's, voor wie het woord "humani-
teit" als een hoon klinkt; het groeps~egoïsme. dat in de
strijd om eigen belangen doorgedreven te krijgen geen
rekening houdt met het welzijn van anderen. ten wier
koste deze strijd moet worden beslist. neemt monster-
achtige proporties aan in de vloedgolf van werkstakingen;
ter wille van de steeds kostbaarder oorlogsbeno-
digdheden moet de vredige burgerij zich het onontbeer~
lijke aan voedsel. kleding en huisraad ontzeggen; de
technische wetenschap wordt misbruikt om de vernie~
tigingsmiddelen te volmaken in het vooruitzicht op de
mogelijkheid van een derde wereldoorlog.
Klinkt het in zulk een tijd niet als een kinderlijke illusie.
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de mensen aan de humaniteit te herinneren? De wereld~
wijze zal lachen om deze studeerkamerpraat. Deze wereld
is immers te reëel geworden om langer "ethisch" te doen!
Zij heeft "kei-harde" mensen nodig, die met verbeten
aangezicht en onverbiddelijk gemoed zullen tot stand
brengen wat de zachtzinnige generaties van vóór de
oorlog mislukt is. Zij doet de dingen in het groot; zij
handelt naar forse lijnen en bouwt monumentale toren-
huizen van staal en beton. Machtige projecten zijn reeds
in tekening klaar; het Derde Rijk van de nationaal~
socialisten was er één van, maar nu dit in puin ligt,neb-
ben andere bouwmeesters niet minder grootse ontwerpen
op hun program, die in pompeuze pracht niet voor deze
bouwval zullen onder doen. Wereldrijken, economische
ordenings-complexen, staatsmachines van geweldige
afmeting en door een alles beheersende centrale gedre-
ven. Zoiets brengt men niet met weke ongewapende hand
tot stand; hiervoor is de stoomhamer van het geweld en
de motor van de massa~vergadering noodzakelijk.
Aldus de helden, die hun tijd begrijpen. Maar één ding
begrijpen .zij niet: dat het individuën zijn, die deze ma-
jestueuze complexen moeten bevolken; dat het complex
geen ziel heeft, maar die millioenen bewoners stuk voor
stuk wél en dat die bewoners de enige werkelijkheid zijn.
Het complex wordt gebouwd door mensen individueel
en zal bestemd zijn om mensen individueel gelukkig of
rampzalig te maken, vriendelijk of boosaardig, menselijk
of onmenselijk. Zullen zij in hun buren wolven zien of
genoten, zal hun houding gericht worden door sympathie
of door antipathie?
Zal de nieuwe gemeenschap een gevangenis of een
tehuis zijn en de nieuwe mens een nummer of een vrije
oorspronkelijkheid? Dit bouwen gaat van onderen op
en het gebouw wordt wat de bouwstenen zijn. Is het dan
een onwerkelijke illusie, van de mens individueel te
eisen, dat hij reeds in de kleinste cel dezer wordende
gemeenschap zich als een humaan wezen leert te ge~
dragen?
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40. Praten en doen
Een van de welsprekendste propagandisten voor de
humaniteit is in onze dagen de Engelse romanschrijver
Priestley, in wier verhalen een begrip en een warme
genegenheid voor de mens in zijn onderscheiden ge~
stalten zich uiten en die door zijn hartelijk meeleven ook
met de eenvoudigste medemensen aan Charles Dickens
herinnert. Hij verplaatst zich met hart en' ziel in zijn
figuren en laat. zonder aan de werkelijkheid te kort te
doen, ze de lezer aanschouwen in het beminnelijke licht
der menslievendheid. Priestley behoort niet tot die kun-
stenaars, die zich schuldig maken aan het hooghartig
zelfingenomen eXclusivisme. dat zo menig zijner kunst-
broeders ontsiert. Als een maatschappelijk wezen is hij
zich zijn verantwoordelijkheid bewust, welke hem ver~
plicht zijn intellect te stellen in dienst van het zoeken
naar de mogelijkheden voor een betere wereld. Door
studie-reizen en in betogen helpt hij mee naar de oplos-
sing zoeken. Ook is zijn private leven in harmonie met
zijn idealen; tijdens de oorlog heeft hij tal van slachtoffers
in zijn huis opgenomen en met zijn hele gulle persoon-
lijkheid wijdde hij zich aan deze huisgenoten, onder wie
vooral de kinderen. met wie hij spelletjes deed en versjes
zong. dol waren op ..Daddy Priestley".
In een van zijn romans. The good companions. waarin
hij verschillende personen van uiteenlopende aard en
maatschappelijke omgeving elkaar toevallig laat ontmoe~
ten. doet hij deze samenklontering van menselijke wezens
uitgroeien tot een waarlijk humane gemeenschap. Het
weldadige optimisme van dit boek is gegrond op wat die
mensen doen, niet op wat zij zeggen.
Er komt in dit verhaal een bij-figuur voor. die als hoofd-
persoon voor een komische scène een episode aanvult en
die waarschijnlijk niet bewust als tegenstelling bedoeld is.
Tochi.. kan deze herbergier, die de eigenaardige naam
Poppleby draagt. onopzettelijk de schrijver als waar-
schuwing in de gedachte gekomen zijn. Deze waard. een
bleek. vettig mat;neke. is een zwetser, zoals men ze in
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het dagelijks leven wel meer ontmoet. Hij heeft zo zijn
stokpaardje en dat heet Humaniteit. Zodra de timmer~
man de herberg binnentreedt, en iets bestelt om zijn
honger te stillen, maakt Poppleby hem duidelijk, dat hij
hem natuurlijk zal bedienen, want de humaniteit eist dit
van hem. Hij zal spiegeleieren met spek voor hem bak~
ken. De timmerman wil zich graag even wassen. Ook
dát kan een humaan man hem niet weigeren. En als de
gast uit het vieze washok terugkeèrt, staat de waard
alweer klaar om hem door te zagen over het onderwerp
humaniteit. "Wat ik zeg, is: vraag jezelf altijd bij alles
af: is het humaan?"; dát is Poppleby's standpunt.
Maar onder dit gezwets laat hij de eieren aanbranden en
het toilet vervuilen, en wanneer bij de afrekening blijkt,
dat de timmerman geen geld heeft, omdat zijn porte~
feuille hem onderweg is ontstolen, blijkt de herbergier
allesbehalve humaan! .
Met de herinnering aan .dezen Poppleby wil ik mijn be~
schouwingen eindigen. Hij lijkt mij een passend afsluit-
stuk. Immers heb ik mezelf ook soms draaierig voelen
worden onder het hanteren van de humaniteit als onder-
werp voor een betoog. Wanneer men over zoiets schrijft,
beseft men meer dan ooit, hoeveel gemakkelijker het is
om over goede dingen te praten dan om goede dingen te
doen. En dit laatste is tenslotte toch het enige wat waarde
heeft. Een levensbeschouwing is mooi, maar een levens-
gedrag nog oneindig mooier. En om een bepaald levens-
gedrag te propageren, moet men bij zichzelf begin~en
aleer men het anderen kan. voorschrijven. Daarom be-
sluit ik met mezelf en al mijn lezers toe te roepen dit
woord van Carlyle: "Gij die u verontrust over de
gruwelen en de laagheid van uw tijd en meent, dat
Diogenes heden ten dage om mensen te zoeken twéé
lantaarns nodig zou hebben, - bedenk toch: over uw
tijd hebt gij geen macht; het is u niet gegeven' een diep
gezonken wereld te verlossen; slechts over één mens hebt
gij volle, onbeperkte, onbedwingbare macht; - verlos
dié. maak dié eerlijk~ dan doet gij iets, dan doet gij
veel. en uw arbeid en leven zijn niet te vergeefs geweest".
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