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

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

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

Ongetwijfeld zit er in dit alles een 
grond van waarheid. Er zijn mensen, die 
slaaf van hun agenda zijn geworden. Zij 
nemen een plaats in het leven in, die hun 
eenvoudig geen enkele speling meer toe-
staat. Het verschijnsel neemt zulke afme-
tingen aan, dat er langzamerhand een hele 
literatuur over bestaat, waarin het ver-
schijnsel van alle kanten benaderd wordt. 
Overigens zijn het dikwijls juist deze men-
sen, die geleerd hebben met hun tijd te 
woekeren en in staat zijn er altijd nog wat 
bij te doen. 
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Maar we denken niet in de eerste plaats 
aan hen. In een artikel in „Elsevier" van 
11 augustus wijst dr. W. F. Wassink, de 
bekende kankerspecialist erop, dat de 
strijd tegen deze ziekte in Amerika vooral 
gesteund wordt door een enorme groep 
van vrijwilligers. In het land van de dollar 
bestaat een sterke neiging zich voor hu-
manitaire doeleinden in te zetten, ver-
klaarbaar misschien als tegenwicht, maar 
ook door het feit, dat het dagelijkse werk 
te weinig van geest en gemoed vraagt. Bo-
vendien krijgt men met de verder gaande 
mechanisering meer vrije tijd, voor de 
vrouw wordt de gezinstaak eenvoudiger, 
de gezinnen zijn kleiner geworden en vele 
vrouwen hebben op hun 45e jaar hun 
handen wat meer vrij. 

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

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

Th. P. 

Het Erasmushuis 

U hebt al eerder gehoord over de Stichting 
Erasmushuis? 

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

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

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

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

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

In „Mens en Wereld" van 18 augustus 
stond bij een artikel over het Erasmushuis 
deze foto afgedrukt. Inmiddels is niet 
alleen „Van Gend en Loos" van de gevel 
verdwenen, maar ook binnenin het een 
en ander veranderd. Gaat it maar eens 
kijken, als u in Utrecht bent. 

het Humanistisch Verbond 
MEDEDELINGEN VOOR DE LEDEN 

Aflossing van de wacht 
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1. De leden betalen 'een kontributie overeenkomstig hun inkomen, met dien verstande, dat echtpa-
ren hetzelfde betalen als alleenstaande personen. 

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

INKOMEN 
	 MINIMUM-KONTRIBUTIE 

t/m 
per week 

f 	80,- 
per maand 
f 340,- 

„ 100,- „ 425,- 
„ ,; 120,- „ 510,- 
„ „ 160,- „ 680,- 
„ „ 200,- „ 850,- 

boven „ 200,- „ 850,- 
3. In afwijking van het bepaalde in lid 2 bedraagt de minimumkontributie voor gepensioneerden 

of daarmee gelijk te stellen personen met een inkomen beneden f 40,- per week,, f 170,- per 
maand of f 2.000,- per jaar: 
f 0,06 per week, f 0,25 per maand. 

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

Ontvangen in oktober en november 1956 

Opbouwfonds 

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

B. f 20,-; H. V. te H. 	7,-; P. J. K. te R. 
25,-; G. B.-W. W. te T. f 6,-; H. V. te 's-G. 
22,50; J. A. H.-K. te H. f 20,-; M. v. N. te 

Verantwoording giften 

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

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

H. P. te A.1 1000,-; W. K. te 
Totaal inklusief vorige 

f 3.330,50. 

verantwoording 

D. te H, f 500; 
H. 
verantwoording 

per jaar 
f 4.000,-
„• 5.000,-
„ 6.000,-
„ 8.000,- 

10.000,- 
„ 10.000,- 

per week 
f 0,20 
„ 0,30 
„ 0,40 
„ 0,60 
„ 0,80 
„ 

per maand 
f 0,85 
„ 1,25 
„ 1,70 
„ 2,55 
„ 3,40 
„ 4,25 

per jaar 
f 10,- 
„ 15,- 
„ 20,- 

305- 

„ 40,- 
„ 50,- 

Een vrazg 

het a©U 
T n een drietal opstellen (respektievelijk 
1 verschenen in In en Om van septem-
ber en oktober en in dit nummer) hebben 
wij u een globaal overzicht gegeven van 
enkele belangrijke aktiviteiten van ons 
Verbond, in het biezonder met betrekking 
tot de financiële zijde. 

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

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

Totaal f 80.000 

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

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

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

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

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

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

W. C. KOPPENBERG 

Penningmeester 

01) de valreep 

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

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

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

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

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

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

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

W. COENDERS Kon iribuiti er egeling 
Ons prak usche werk 
Bij het praktische humanistische werk, dat 

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

Tot het eerste valt te rekenen het werk in 
de arbeiderskampen en het werk in de gevan-
genissen. Verreweg het grootste deel van de 
uitgaven hiervoor neemt de overheid voor zijn 
rekening. Gezien echter de betekenis van de 
geestelijke verzorging van medemensen, die in 
de biezondere omstandigheden waaronder zij 
leven, daaraan juist de grootste behoefte heb-
ben, is het vanzelfsprekend, dat wij als huma-
nisten daaraan °Ok onze geldelijke bijdrage heb-
ben te leveren. Het werk in Oe arbeiderskam-
pen kott het Verbond dan ook een bedrag van 
rond 6500.- en dat in de gevangenissen f 1000,-, 

welk laatste bedrag uiteraard veel te 
laag is, doch verklaard wordt door het feit, dat 
het nog maar sedert kort aan de gang is. Een 
verhoging is aanstaande. 

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

In het biezonder wordt daarin aandacht be-steed aan het ziekenhuisbezoek, het werk in de 
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OS(0) 

Het wetenschappelijke 
wereldbeeld 

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

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

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

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

rie" spreken. 
Wij kunnen hier (vooralsnog) in het midden 

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

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

sanatoria, voor de emigranten en de bureaus 
voor levens- en gezinsmoeilijkheden, terwijl de 
komrnissie tevens kontakt-orgaan is voor de 
geestelijke verzorging in de arbeiderskampen en 
de gevangenissen, Ten behoeve van de voor- 
lichting van de werkers 	 (geeft

(onbezoldigd) 	het 

gebied van dit praktisch humanisme 
	de 

kommissie een periodiek uit, getiteld „Puntjes 
op de 1". Onze centrale geestelijke raadsman 

heeft 
als onbezoldigd funktionaris een belang-

rijk aandeel in het werk van 
de Coprahu, waar-

naast hij in het biezonder gemeenschappen
belast is met de 

geestelijke verzorging in de 
	via 

een steeds 
groeiend apparaat van plaatselijke 

geestelijke raai 	dit 
Dank zij het feit, dat 

een overgroot deel van dit werk onbezoldigd 
geschiedt, belopen de kosten niet meer dan 
rond f 17.500,, hetgeen overigens als een vol-
komen ontoereikend bedrag moet beschouwd 
worden, zelfs ongeacht de zo noodzakelijke terrei- 

uit-

breiding van aktiviteiten, ook op andere 
nen dan de reeds genoemde. 

Alles bij elkaar geeft het Verbond dus jaar-

lijks de ronde som 
van f 25.000,— uit voor al 

dit geestelijk verzorgingswerk, een betreurens-
waardig klein bedrag, als men de vele te leni-
gen noden in aanmerking neemt. Niettemin 

moge dit een 
bewijs zijn, dat het Verbond naast 

woorden ook daden weet te stellen. Mogen die 
zich met uw hulp snel uitbreiden. 

W.  KOPPENBERO 
Penningmeester 

3rie 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De wetenschappen, die zich met de mens be-
zig houden, leveren ook reeds regelmatigheden 
op. Zo b.v. dat de mens steeds handelt overeen-
komstig een gevoel van eigen waarde. Hij lijkt 
zijn persoonlijkheid, dat wat zijn persoon uit-
maakt, zijn geestelijke zelfstandigheid, niet al-
leen te willen handhaven, maar die persoon 
belangrijk en steeds belangrijker te willen zien 
worden. Er is een verband tussen zijn toekom-
stige persoonlijkheid en zijn handelen thans. Hij 
handelt voorts naar een idee, die hem los van 
de tijd lijkt, naar idealen waarvan hij zich geen 
scherp beeld kan vormen. Wij hebben voor dit 

• verband, dat mij los lijkt van het begrip „tijd", 
nog geen woord. Men zou kunnen spreken van 
een wet van personaliteit, idealiteit of mentali-
teit. Het ligt voor de hand, dat deze niet los 
staan van die der kausaliteit en vitaliteit, daar-
mede niet in strijd zijn, maar er wellicht een 
bijzondere vorm van zijn, b.v. ene waarin de 
tijd niet veel te betekenen heeft. 

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

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

P. R. VAN MEURS 
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Open brief 
Aan het hoofdbestuur van het 
Humanistisch Verbond 

Dames en Heren! 

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

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

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

Laren—Blaricum heeft een geheel nummer , 
van het gemeenschapsblad „Gooise Grenspost" 
gewijd aan de gebeurtenissen in Hongarije. 
Andere gemeenschappen bepaalden zich tot het 

'afdrukken van de verklaring van het hoofd-
bestuur en tot het opwekken van de leden om 
steun te verlenen waar dit mogelijk was. 

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

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

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

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

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

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

Gedurende de laatste 3% jaar, na de dood 
van Stalin is er èn in Rusland èn in de satelliet-
landen zeer duidelijk een en ander veranderd. 
Over de mate waarin die verandering heeft 
plaats gegrepen valt te twisten, de verandering 
ontkennen betekent geen deel hebben aan het 
werkelijke leven. De gebeurtenissen in Polen 
en in Hongarije zijn er een duidelijk voorbeeld 
van. Dat de Hongaarse gewapende opstand met 
geweld is neergeslagen bewijst niet, dat er geen 
diepgaande veranderingen plaats hebben ge-
vonden. Het bestaan van Rusland werd be-
dreigd (zie het hoofdartikel in „Trouw" van 
10-11-1956, waarin dit onomwonden wordt toe-
gegeven) en het bedreigde Rusland sloeg toe, 
zoals Nederland in twee koloniale oorlogen te-
rugsloeg 1), toen het meende dat ook zijn be-
staan bedreigd "werd, zoals Engeland in Kenia, 
Brits-Guyana, Cyprus en nu in Egypte toe-
slaat, zoals Frankrijk in Indo-China, Tunis, Ma-
dagascar, Marokko, Algiers en Egypte heeft 
toegeslagen en toeslaat, omdat ze meenden dat 
hun bestaan als grote mogendheden bedreigd 
werd en wordt. 

Wat de Westerse demokratie betreft, men 
zou al even blind moeten zijn, als men de 
voordelen van deze, lang niet volmaakte, demo-
kratie zou ontkennen, als wanneer men elke 
ontwikkeling in demokratische zin in Rusland 
eni de satellietlanden ontkent. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nodig  
mens 

  achten. 
 anders 

    
moet 
"Het krachten

staat voor 
d i 	gij en 

t o
e 

n s 
 
vast, 

anders kan", inderdaad, maar dan zal hij de 
s, ik kat zode  

demokratie ook tot de wezenlijke grondslag van 
zijn gehele maatschappelijke leven moeten ma- 
ken, nationaal en internationaal, niet alleen met 
woorden, maar ook met daden. 

P. SCHUT 

1) Mag ik de brochure van Prof. Teeuw „Het 
konflikt met Indonesië als spiegel voor Neder-
land" in uw aandacht aanbevelen? Uitg. W. van 
Hoeve, Den Haag. 

GEHOORD EN GELEZEN 

Nieuws uit de gemeenschappen 
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