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Lessen h buikovaardghekij 

In Fullerton, een plaats in Californië, is er een 
jaarlijkse gebeurtenis, die men de „stekken-dag" 
noemt. Op die dag trekken de padvinders in 
groepjes door de stad, bellen overal aan bij 
mensen die tuinen hebben en daar krijgen ze 
dan de overtollige stekjes uit die tuinen, van 
alle mogelijke planten en bloemen. 
En vervolgens worden deze uitgedeeld aan nieu-
we bewoners, die nog niets in hun tuin hebben 
en op die manier meteen een goed begin kunnen 
maken. 
Deze hulpverlening door de padvinders is geheel 
gratis, zij doen dit alleen, zoals ze zeggen, om de 
stad te helpen verfraaien. Aldus een berichtje 
in de „Christian Science Monitor", één van de 
bekende Amerikaanse dagbladen, dat door de 
Christian Science kerk wordt uitgegeven, maar 
dat een grote verspreiding heeft onder vele be-
volkingsgroepen in de Verenigde Staten. En 
dit berichtje staat dan in een geregelde rubriek, 
getiteld: „De Zonnewijzer". Deze rubriek ver-
meldt, zoals de redactie het noemt, speciaal de 
„zonnige uren" en zulke zonnige uren zijn er wel 
drie of vier keer per week. 
Nog een verhaaltje? 
In een stadje in Engeland staat een fabriek met 
een verpakkingsafdeling, waar ca. 50, meest ge-
trouwde vrouwen werken. 
Deze mensen wilden graag iets doen voor de in-
woners van een bejaardentehuis, dat dicht in die 
buurt van de fabriek stond. De keus viel op een 
grote staande haardroger, en inderdaad, de da-
mes uit het tehuis vonden het prachtig en waren 
zeer dankbaar. 
En wat nu het mooiste is, de dames van de ver-
pakkingsafdeling, die de haardroger hadden ge-
geven, beloofden om om de beurt elke week in 
het tehuis te komen om de oude dames te helpen 
bij het wassen en drogen en opmaken van hun 
haar, zodat ze dan werkelijk keurige kapsels 
zouden krijgen. Dit is dan het tweede verhaal-
tje uit de zonnewijzer-rubriek. En zo zou ik nog 
een hele tijd door kunnen gaan. Wat deze en 
andere berichten uit de rubriek gemeen hebben 
is dat ze steeds een geval van menselijke vrien-
delijkheid en hulpvaardigheid beschrijven. Na-
tuurlijk zijn de beschreven gevallen altijd heel  

speciale voorbeelden, maar overal in de Ver-
enigde Staten is de samenleving vol van kleine 
trekjes van menselijke, of laat ik het nog pre-
ciezer zeggen, van persoonlijke hulpvaardig-
heid. 
Zelf ondervond ik hiervan verscheidene voor-
beelden. Toen ik mijn koffers moest inklaren 
bij de douane, ergens in de havens van Boston, 
goot het van de lucht en ik kon absoluut geen 
taxi krijgen om er weer vandaan te komen. De 
beambte van het bevrachtingskantoor zei toen, 
dat het toch bijna sluitingstijd was. Hij sloot 
zijn kantoor en maakte een speciale rit van 
wel een half uur om mij naar huis te brengen. 
En daarvoor wilde hij absoluut niets aannemen. 
Zo zijn er vele andere voorbeelden te noemen. 
Zijn de Amerikanen nu zoveel hulpvaardiger 
dan wij, zijn zij in dat opzicht betere mensen? 
Ik geloof beslist niet dat men het zo mag stel-
len. In elk land vindt men wel mensen, die van 
nature hulpvaardig zijn en andere, die dat min-
der of helemaal niet zijn. Het verschil is echter, 
dat in de Verenigde Statn hulpvaardigheid een 
erkende trek in het cultuurpatroon is en dat 
alles gedaan wordt om de mensen les te geven in 
hulpvaardigheid, om ze tot hulpvaardigheid op 
te voeden. De zoëven genoemde krantenrubriek 
is één middel om dat te doen, maar de Ameri-
kaanse samenleving kent vele andere middelen. 
Neem bijvoorbeeld de volontairs in de zieken-
huizen. In vrijwel elk ziekenhuis in de Verenig_ 
de Staten is er een goed georganiseerde volon-
tairs-dienst, meest met één of meer beroeps-
krachten aan het hoofd. 
De volontairs, hetzij mannen of vrouwen, geven 
van hun vrije tijd één of twee middagen per 
week aan het ziekenhuis. Ze verstellen dan bij-
voorbeeld het linnengoed, ze brengen consump-
ties rond, ze houden zieke kinderen bezig en op 
de weekends vervangen zij zoveel mogelijk het 
beroepspersoneel, opdat die ook eens een week-
end vrij kunnen krijgen. Dit alles wordt alweer 
geheel gratis gedaan en de volontairs onder-
werpen zich zelfs aan een vrij straffe discipline 
en dat moet ook wel, want het aantal volon-
tairs is vaak aanzienlijk, soms nog groter zelfs 
dan het beroepspersoneel. En wil dan alles goed 
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ZOJUIST VERSCHENEN 

DE BROCHURE 

UHálaying 
rn Antwa r 

De brochure bevat de inleidingen, die gehou-
den zijn tijdens de bijeenkomst ter gelegenheid 
van het 20-jarig bestaan van het Humanistisch 
Verbond, door 

dr. H. J. Roethof 
prof. dr. J. C. Brandt Corstius 
prof. dr. J. P. van Praag 

U kunt deze brochure bestellen door storting 
of overschrijving van f 1,75 op girorekening 
no. 30.49.60 t.n.v. Humanistisch Verbond, post-
bus 114, Utrecht. 

lopen, dan moet ieder volontair op vaste uren 
komen. Hij mag niet zonder voorafgaand be-
richt weg blijven, hij moet een keurig uniform 
aantrekken, hij moet zich volgens de regels van 
het huis gedragen en zo meer. Ze krijgen zelfs 
een complete gedrukte handleiding voor dit 
werk. 
Bij deze volontairs zijn vaak huismoeders, die 
een gezin hebben, maar het toch als hun plicht 
voelen, om iets voor de gemeenschap te doen. 
Hebben ze een zoon of dochter op de middelbare 
school, dan nemen ze die vaak mee als het va-
kantie is. Deze kinderen vallen dan in voor vo-
lontairs, die zelf met vakantie zijn. En aldus 
wordt de hulpvaardigheid al op jeugdige leeftijd 
aangekweekt. Maar er zijn nog veel meer taken 
waarvoor in Amerika een beroep op vrijwil-
ligers wordt gedaan. Als voorbeeld wil ik nu 
even spreken over de „Ethical Union", een ver-
eniging in Amerika, die ongeveer te vergelijken 
is met ons Humanistisch Verbond, maar het is 
een vereniging, die veel ouder is dan het Huma-
nistisch Verbond. Ze bestaat namelijk al 90 
jaar. 
De plaatselijke afdelingen van deze Ethical 
Union organiseren talrijke vrijwilligers-taken 
onder haar leden. 
In New York bijvoorbeeld, komt elke week een 
aantal leden een middag bijeen om braille-boe-
ken voor blinden te typen. In Chicago heeft men 
een clubhuis geopend voor de achtergestelde be-
volkingsgroepen. In San Francisco wordt elk 
jaar een zomerkamp gehouden voor nieuw aan-
gekomen emigranten, opdat deze wat thuis kun-
nen raken in het Amerikaanse leven en op de 
hoogte kunnen komen met Amerikaanse zeden 
en gebruiken. 
Tot zover dan over de Ethical Union. Maar ook 
de Amerikaanse kerken werken natuurlijk in 
deze richting en dan vooral niet te vergeten, 
dat specifieke Amerikaanse verschijnsel van de 
sociale clubs. Men heeft onder deze clubs de 
Rotary, de Lions, de Kiwami's enz. enz. 
Al deze clubs hebben hun vertakkingen in ge-
heel Amerika en wat hun onderlinge verschil-
len ook moge zijn, een belangrijke basis van hun 
bestaan is steeds: het verlenen van hulp aan de 
medemens, niet 'speciaal aan hun eigen leden, 
doch aan alle mensen, die hulp nodig hebben. 

En dan bestaat nog op een heel ander gebied in 
Amerika een sterke hulpvaardigheid, nl. in het 
verkeer. „Een heer in het verkeer", dat zijn 
geen zinledige woorden in Amerika, dat is een 
vanzelfsprekendheid. Men kent daar trouwens 
de uitdrukking niet eens. Hebt u bijvoorbeeld 
een lekke band en staat u langs de weg om een 
wiel te verwisselen, dan is de kans groot, dat de 
eerstvolgende auto, of anders de tweede of 
derde misschien, bij u stopt om u te helpen. 
Staat u met motorpech langs de weg, dan gooit 
de auto de sleepkabel uit, om u naar de eerst-
volgende garage te trekken. Staat u op een zij-
weg te wachten, totdat u zich in de file van de 
voorrang-weg kan invoegen, dan zal vast één 
van de auto's in de file afremmen, om u een 
kans te geven er tussen te komen. Dus niet zoals 
bij ons is het in de eerste plaats voorrang ne-
men, doch veel meer elkaar helpen in het ver-
keer. • 
Het is wel eens gebeurd dat wij op een stille 
landweg een wandeling maakten en dat elke 
langskomende auto stopte, omdat ze ons een lift 
wilden geven. Van de plezierige wandeling 
kwam daardoor niet veel terecht, maar de be-
doeling was toch in elk geval goed. 
Uit al deze voorbeelden kunt u zien, dat de 
hulpvaardigheid het gehele Amerikaanse leven 
doordrenkt, waarmee natuurlijk niet gezegd 
wil zijn, dat hierop geen uitzonderingen be-
staan. 
Maar nu kom ik op een moeilijk punt. Er zijn 
gevallen waarin, althans naar mijn mening, de 
hulpvaardigheid te ver kan gaan en tot ver-
keerde situaties kan leiden. 
Ik zal maar weer met een voorbeeld beginnen. 
Een van mijn kennissen, die politie-agent was, 
kwam op een dag aanrijden met een prachtige 
nieuwe stationcar. Ik feliciteerde hem daarmee 
en zei, dat die auto zeker wel heel duur was. 
Och, zei hij, dat valt wel mee. Wij politie-agen-
ten helpen de garagehouders zo vaak als er iets 
aan de hand is en dan helpen ze ons weer door 
ons een flinke korting op de auto te geven. 

ORIENTATIE 

In 1966/1967 verschijnen 2 series van vijf 
brochures, in het bijzonder bestemd voor 
onze jongeren. 

I. Huwelijk en gezin 
1. Verkering en verloving *) 
2. Trouwen *) 
3. Gezinsvorming en opvoeding 
4. Het gemengde huwelijk 
5. Gezin en maatschappij 

II. De mens en zijn wereld 
1. Atoom en kosmos *) 
2. Existentie *) 
3. Evolutie 
4. Autonomie 
5. Relativiteit 

De prijs per serie bedraagt f 2,50. U kunt 
deze bestellen door storting of overschrij-
ving op girorekening no. 30.49.60 t.n.v. het 
Humanistisch Verbond te Utrecht. 

*) reeds verschenen. De overigen worden 
u direct na verschijning toegezonden. 



Dan een ander voorbeeld. Een student komt bij 
zijn professor en vraagt hem om een aanbeve-
ling voor een andere professor, waar hij mis-
schien assistent kon worden. Best, zegt de eer-
ste professor, ik zal hem wel even opbellen en 
ik denk ook wel, dat hij je nemen zal, want ik 
heb hem verschillende diensten bewezen, zodat 
hij ook wel eens iets voor mij zal doen. 
Ik geloof toch dat het elkaar helpen hier te ver 
is doorgetrokken en zelfs tot misbruiken kan 
leiden. Men ziet dit vooral ook sterk in het 
openbare leven. Kijkt u maar eens in het boek-
je van de overleden president Kennedy, dat in 
het Nederlands vertaald is onder de titel: „Moed 
en Karakter in het politieke leven". Kennedy 
was nog senator toen hij dit boekje schreef, en 
hij behandelde vele gevallen van leden van de 
Amerikaanse Senaat, die op kritieke momenten 
in hun politieke loopbaan strikt volgens hun 
geweten handelde, zelfs als dit ten koste ging 
van hun eigen belang. Dat was dus prachtig. 
Alleen het laatste hoofdstuk van 't boekje, waar 
hij dieper ingaat op de taak van een senator, 
zegt hij toch duidelijk, dat de plicht van een 
senator niet alleen ligt tegenover zijn land of 
zijn staat, maar ook ten opzichte van zijn partij 
en ten opzichte van de vrienden, die hem heb-
ben geholpen om verkozen te worden. Men be-
hoeft hierbij nog niet eens aan corruptie te 
denken. 
De Amerikanen vinden het heel gewoon, dat 
men ook in het openbare leven elkaar helpt. 
Men geeft een baantje aan iemand uit mense-
lijke overwegingen, bijvoorbeeld omdat hij een 
vriend is, of omdat men zich dankbaar voelt, of 
omdat hij hulp nodig heeft. Dit wordt ook open-
lijk besproken en zolang de kandidaat redelijk 
geschikt is, wordt er door niemand bezwaar 
tegen gemaakt. 
Zover zouden wij in Nederland de menselijke 
verhoudingen toch niet willen doortrekken, hoe-
wel het natuurlijk moeilijk blijft, om de juiste 
grens te bepalen. 
Ik wilde u deze schaduwzijde van de Ameri-
kaanse hulpvaardigheid niet onthouden, maar 
aan de andere kant hoop ik niet, dat u de grote 
positieve waarde, waarover ik toch het meeste 
sprak, inmiddels uit het oog hebt verloren. De 
Amerikanen zijn hulpvaardiger dan wij. Ik ge-
loof niet, dat dit in zijn algemeenheid kan wor-
den tegengesproken. Nu kunt u zeggen, nou ja, 
dat is geen aangeboren natuurlijke karaktertrek, 
dat is gewoon maar aangeleerd en de mensen 
doen het, omdat het nu eenmaal zo behoort. 
Maar dit is nu precies waar ik heenwil. Het is 
veel beter, dat een positieve eigenschap, zoals 
hulpvaardigheid, in het gewoontepatroon ver-
ankerd is, dan dat dit afhankelijk zou zijn van 
de aanleg van de afzonderlijke mens. In dit 
laatste geval moeten wij bij ieder mens op- 

nieuw maar afwachten of hij zal helpen of niet, 
maar als het gewoonte is om te helpen, dan kan 
men er in voorkomende omstandigheden ook op 
rekenen. 
Zo kunnen de ziekenhuizen hun hele organisatie 
inrichten op het gebruik van vrijwilligers, want 
ieder jaar opnieuw kunnen ze er op rekenen, 
dat deze vrijwiligers zich aanmelden. 
Bij ons wordt wel gesproken over burgerdienst-
plicht voor jonge meisjes en voor jongens die 
niet in militaire dienst behoeven. En men stelt 
dan wel eens voor, dat de meisjes verplicht 
zouden worden om een jaar in een ziekenhuis 
te werken. Maar velen schrikken hiervan terug, 
omdat het toch niet met de aard van de ver-
pleging overeenkomt, dat het gedwongen arbeid 
zou zijn. Hoeveel mooier is dan niet het vrijwill-
lige ziekenhuis-werk, zoals dat in Amerika 
wordt gedaan en waarbij de vrijwilligers even 
hard en met evenveel toewijding werken als het 
beroepspersoneel. Daarom zou het nog zo gek 
niet zijn, om ook in Nederland lessen in hulp-
vaardigheid te geven, en vooral praktische les-
sen, d.w.z. als de ouders en jeugdleiders het 
goede voorbeeld geven, dan zal de jeugd vanzelf 
volgen. Wij weten wel, dat een nieuwe cultuur-
trek niet zomaar van bovenaf kan worden inge-
voerd, daar hij immers deel uitmaakt van de ge-
hele cultuur, maar anderzijds volgt de hulp-
vaardigheid toch duidelijk uit de verschillende 
levensovertuigingen en zeer zeker uit de huma-
nistische levensovertuiging. In het Humanistisch 
Verbond doen we er ook al wat aan, nl. dat werk 
dat wij „praktisch humanisme" noemen. Maar 
het begrip hulpvaardigheid is veel ruimer, het 
bevat ook de hulp aan de medemens in het dage-
lijks leven, in het verkeer, overal in de samen-
leving en ik geloof zeker, dat het op onze weg 
ligt om dit systematisch te bevorderen. 

A. VAN KREVELD 

phoen fix 

Vlam in mij, laai weer op; 
hart in mij, heb geduld, 
verdubbel het vertrouwen — 
vogel in mij, laat zich opnieuw ontvouwen 
de vleugelen, de nu nog moede en grauwe; 
o, wiek nu op uit de verbrande takken 
en laat den moed, en uwe vaart niet zakken; 
het nest is goed, maar het heelal is ruimer. 

H. Marsman 
Uit: Dichters van deze tijd 
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10ZiLBge9GT voor de radio 

Zondag 24 juli VARA 9.45 uur: 
J. Bijleveld: „Internationaal congres  van humanisten". 

Zondag 31 juli VARA 9.45 uur: 
A. van Meurs: „Mens zijn in ons werk". 

Dinsdag 2 augustus VARA t.v.-uitzending: 
Reportage van het 4e congres van de Iheu te Parijs. 

Zondag 7 augustus VARA 9.45 uur: 
G. Stuiveling: „Uit humanistisch oogpunt". 



Paauw 
Een van de moeilijkste vraagstukken, waarvoor 
wij ons in. deze dynamische maatschappij wor-
den gesteld, is: Hoe houden wij de zaken bij? 
Eerlijk gezegd geloof ik, dat oudere personen, 
die nog herinneringen hebben aan de wereld 
van vc56r de eerste wereldoorlog, de wedloop 
zienderogen verliezen. De technische aanwin-
sten volgen elkaar in zulk een verbijsterend snel 
tempo op, dat zij geen, gelegenheid meer krijgen 
zich te wennen aan de nieuwe verschijningen. 
Het is trouwens de vraag of zij zich moeten 
wennen. Het wennen veronderstelt immers het 
aanhouden van een bepaalde toestand gedurende 
enige tijd. Maar er houdt niets meer aan. Nau-
welijks heeft men iets ontdekt of uitgevonden 
of het is alweer verouderd. Onze vaderen ont-
vingen schokkende berichten uit Amerika of 
Azië per telegraaf en dat ging bliksemsnel. De 
bijbehorende plaatsjes, die veelal getekend wer-
den door fantasierijke kunstenaars, kwamen een 
paar weken later. Toen de fotografeerkunde 
veld won, kregen wij betrouwbaarder illustra-
tiemateriaal, dat clan met snelvarende stoom-
schepen. werd aangevoerd. 

De nog niet zeer oude mensen hebben het be-
leefd, dat koene luchtvaarders de oceanen over-
vlogen met film- en fotomateriaal. Men zag 
reeds na een dag of wat hoe beroemde of be-
ruchte staatslieden elkaar de hand hadden ge-
schud. Inmiddels waren de berichten zelfs al-
weer sneller in onze huiskamers gekomen door 
de radio. En thans zien wij elke avond wat zich 
op alle hoeken van de wereld heeft afgespeeld. 
Dat kan doordat er op enkele duizenden kilo-
meters boven ons weerkaatsingsbollen rond-
draaien. Het is nog maar een paar jaar geleden, 
dat deze wel vernuftig, doch veel te duur be-
vonden werden. En over nog wat jaar zien wij 
alles in natuurlijke kleuren gebeuren. 
Dit is maar een voorbeeld. Waar kunnen wij 
nog aan wennen? Uitsluitend en alleen aan het 
feit, dat alles dagelijks verandert. Wij moeten 
ons er aan wennen, dat wij ons niet meer wen-
nen. Dat is voor een generatie, die toch ook 
waarlijk wel wat heeft beleefd, zoals een paar 
wereldoorlogen en een economische crisis van 
een jaar of tien, bijzonder moeilijk. Voor de 
jongere mensen ligt dat anders. Zij zijn er aan 
gewoon, dat er steeds weer wat anders en wat 
nieuws valt te beleven. Maar verscheidene van 
hun blijken toch onze wereld maar een ver-
velende instelling te vinden. Ik heb tenminste 
uit doorgaans betrouwbare bron vernomen, dat 
de onrust die sommige jonge mensen tot zoge-
naamde happenings drijft, veelal voortspruit uit 
verveling. Stel je voor! Verveling in deze tijd! 
Een andere en zeer boeiende vraag is, hoe de 
kleuters van thans zich straks op onze dichtbe-
volkte planeet zullen voelen. Hoe bij voorbeeld 
zullen mijn drie hier te lande woonachtige klein-
zonen, die tussen de 35 en 40 jaar oud zijn als 
het fameuze jaar 2000 is aangebroken, zich ge-
dragen? 
Zij zullen zich redelijk ruim kunnen bewegen in 
materiële zin. Want economen hebben uitgere- 
kend, dat het loon van een geschoolde arbeider 
dan omstreeks f 20.000 's jaars bedraagt, gere- 
kend naar de tegenwoordige koopkracht. In een 
hoger gekwalificeerde betrekking zullen de 
knaapjes bij een redelijke nivellering zelfs 
f 30.000 it f 40.000 mogen besteden en daarvan 
kan men zich iets veroorloven. Zij zullen dus 
ieder een, of wellicht twee automobieltjes heb-
ben die zij nergens neer kunnen zetten. Een  

helicopter op dak schijnt niet uitgesloten te 
zijn. 
En verder: hoe zien zij de wereld aan? Ik weet 
het niet. Maar ik kreeg een zwakke indruk toen 
ik een dezer dagen bij hen op bezoek was. 
De jongste, een cherubijn van twee jaar en en-
kele weken, zag ik lodderig en met blote buik 
over een grasveld lopen met een duim in zijn 
mond. In zijn andere hand hield hy een voor-
werp van polyester geklemd, dat er uitzag als 
een schiettuig, dat gangsters plegen te gebrui-
ken bij bankovervallen. Hij keek mij slaperig 
aan en hief zijn revolver en riep „paauw". Dit 
is ongeveer de klank die kinderen opvangen, als 
zij vlak vóór of na „Klaas Vaak" robuuste man-
nen op de televisie schietende tekeer horen gaan. 
Toen ik niet aanstonds ter aarde viel, riep hij 
duimsabbelend nog een paar keer „paauw-
paauwpaauw". 
Op mijn verontwaardige vraag aan zijn vader, 
of men een kleuter zulk moorddadig speelgoed 
in handen mag geven, antwoordde deze peda-
goog, dat het een zegen zou zijn, als iedereen op 
die wijze zijn agressies zou sublimeren en nog 
een paar van zulke uitdrukkingen. Zo gezien is 
het mogelijk, dat ik er de schuld van zal zijn, 
dat de kleine later een agressief volwassene 
zal worden, want toen ik later thuiskwam zat 
het ding in mijn jaszak. 
Het was overigens een allergenoeglijkste dag. 
Wij hebben in de auto, waarin deze kinderen 
opgroeien, een rondrit gemaakt langs duinen 
en dorpen. De duinen waren op korte afstanden 
van elkaar bezet met campings en caravanver-
zamelingen, maar de dorpen lagen stil en dro-
merig in de zonneschijn. Op onze tocht zagen wij 
een prachtige oude vuurtoren. Op het vierkante 
gemetselde onderstuk stond de lichtinstallatie. 
Toen wij naderbij kwamen zei de oudste van de 
drie, die in het jaar 2000 bij leven en welzijn 39 
wordt: „Is dat om raketten af te schieten?" 
Wij hebben getracht hem uit te leggen wat een 
vuurtoren was en waartoe hij diende. Maar dat 
kon de kleine man nog niet goed begrijpen. De 
veelgeziene raketlanceerbasis van Cape Kenne-
dy lag hem beter. 
Ja, er zal veel veranderen in de komende tien-
tallen jaren. Maar wellicht zal er ook iets gelijk 
blijven. Want toen wij ons enige tijd later in een 
eeuwenoude herberg nederzetten, brak het 
hoogtepunt van de dag aan. Men kon daar ijs 
eten en voor de kinderen was het ijs voorzien 
van een uiterst teer regen- of zonneschermpje. 
De kleinste had het pareluutje het eerst kapot. 
De middelste iets later en de oudste, die van 
de raketten, heeft het wel een kwartier kunnen 
bewaren. 
Voor de oudste zal het uitstapje vermoedelijk in 
de herinnering blijven voortleven als de reis van 
het pareluutje, „toen we ook een lanceerbasis 
hebben gezien." 	 H. H. 

heCt goede 

Een hoop droog zand in de warme zon 
En de lucht van hout en vuur 
En de vochtige steel van een paardebloem 
In het vroege ochtenduur 
En droppels mist op een ruige jas, 
Ach, wat men al niet vergeet 
Wanneer men zich te veel verdiept 
In het eigen lief en leed! 

W. Verwey 
Nederlands dichter, 1903-1954 
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