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DE REKENING OPMAKEN 

Januari is bij uitstek de maand, waarin 
nagegaan wordt hoe de zaken ervoor 
staan. Dat gebeurt bij het bedrijfsleven, 

in de winkels en ook bij tal van verenigin-
gen en organisaties. Het Humanistisch Ver-
bond maakt daarop geen uitzondering, a] 
wordt het twee-jaarlijks congres waarbij o.a. 
het hoofdbestuur rekening en verantwoor-
ding van zijn beleid gaat afleggen, pas eind 
april gehouden. Maar in de maand die ach-
ter ons ligt zijn de cijfers bekeken en is het 
jaarverslag al vast gereed gemaakt, opdat 
de besturen en de leden voldoende gelegen-
heid hebben zich te oriënteren en kennis 
ervan te nemen. 
Nu is het Verbond geen geheime secte en 
het laat niet na om zoveel mogelijk in het 
nieuws te komen. Elk jaar is er een pers-
conferentie, met als gevolg dat in de krant 
belangrijke gebeurtenissen vermeld worden. 
In 1962 is dat het derde congres geweest 
van de Internationale Humanistische en 
Ethische Unie, begin augustus in Oslo ge-
houden en de oprichting van het Centrum 
voor Humanistische vorming in de herfst. 
Dat waren activiteiten die extra opvielen, 
maar daarnaast is er een ontwikkeling ge-
weest van „gewone" dingen, werkzaamhe-
den die al bestonden en die zo langzamer-
hand tot routine-bezigheden zijn gaan be-
horen. 
Men weet nu wel, dat er humanistische 
raadslieden zijn in gevangenissen en arbei-
derskampen, zieken- en bejaardenbezoekers, 
geestelijke raadslieden in tal van plaatsen, 
bureaus voor levens- en gezinsmoeilijkhe-
den, een correspondentiekring voor huwe-
lijkscontacten en humanistische medewer-
king aan telefonische hulpdiensten. Maar we 
hebben hier niet met afgeronde zaken te ma- 

ken die jaar in jaar uit functioneren en waar 
men verder niet naar om behoeft te kijken. 
Zoals elke activiteit vragen ze niet alleen 
voortdurende zorg en steun, maar breiden 
deze werkzaamheden zich ook steeds meer 
uit. Dat betekent meer vrijwilligers die er 
bij betrokken moeten worden, meer scho-
ling en tevens ook de noodzakelijke uitbrei-
ding met beroepskrachten. Dank zij de ver-
sterking van de financiële middelen, die 
grotendeels komen uit vrijwillige bijdragen 
die door de Stichting Steunfonds Praktisch 
Humanisme bijeengebracht worden, is het 
ook in 1962 mogelijk geweest op dit gebied 
enkele belangrijke stappen vooruit te doen. 
En bovendien een wens te vervullen die al 
lang leefde, n.l. het aanstellen van een 
raadsman in het Rijn- en Maasmondgebied. 
Daarmee is het lijstje van wat zou moeten 
gebeuren nog lang niet uitgeput, integen-
deel. Er is een merkwaardig verschil tus-
sen de invloed die het humanisme uitoefent 
en de grootte van het ledental. Al stijgt dit 
ook, zij het vrij langzaam en al is dit ook het 
geval met de lezers van onze publicaties, 
toch is het onmogelijk uit de contributies 
alles te financieren. Zonder de medewerking 
van vele niet-leden zou het onmogelijk zijn 
aan de groeiende eisen te voldoen. Natuur-
lijk moet gepoogd worden het ledental te 
vergroten. Daarnaast is echter de steun van 
hen, die wel willen bijdragen, maar (nog) 
geen lid willen worden, onontbeerlijk. En bij 
het opmaken van de rekening is die steun 
ingecalculeerd. De ervaring heeft geleerd 
dat daarop gerekend kan worden en de 
Stichting Steunfonds Praktisch Humanisme 
ziet dan ook met enig vertrouwen de resul-
taten van de a.s. maart-actie tegemoet. 
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DE HUMANIST EN HET HUWELIJK: 

Men zegt vaak dat het humanisme zo 
vaag is; daar heb ik al meer over ge-
sproken. En inderdaad, het verschaft 

ons geen recepten, die we maar klakkeloos 
hebben toe te passen. Maar welke levens-
overtuiging biedt die eigenlijk wel? Men 
zal altijd zijn eigen beslissingen moeten ne-
men. En zelfs echte kookboekrecepten ver-
eisen nog de kunst van de huisvrouw om tot 
iets goeds te leiden. Maar een levensover-
tuiging verschaft wel richtlijnen, die iets 
betekenen bij het nemen van de levensbeslis-
singen. En dat hebben we nodig ook. Want 
we leven in een zo snel veranderende we-
reld, dat de geijkte patronen niet meer pas-
sen op de werkelijkheid van vandaag. Daar-
om voelen we ons allemaal onzeker: ten 
aanzien van onszelf, ten aanzien van ande-
ren, en ten aanzien van de jeugd. Wat moe-
ten we met de levensvragen aan? De oude 
oplossingen voldoen niet meer; de oude tra-
dities hebben ook geen innerlijk gezag meer, 
zelfs als men ze niet openlijk wil verloo-
chenen. Er is twijfel gekomen, waar vroeger 
zekerheid was, ook al hield men zich dik-
wijls niet aan de zekerheden, die men met 
de mond beleed. We zijn dikwijls het stoor 
bijster geraakt en hebben behoefte aan een 
lijn in ons bestaan. 
Dit alles geldt op allerlei gebied; maatschap-
pelijk en persoonlijk, in de samenleving, in 
het gezin, in de opvoeding, in het huwelijk. 
Over dat huwelijk en wat er mee samen-
hangt wil ik het vandaag hebben. Het is im-
mers de kern van gezin en opvoeding en 
daardoor ook van de samenleving. Het is 
dus wel een zaak van heel groot belang. En 
als het humanisme iets waard is in de prak-
tijk moeten humanisten ook daarvoor richt-
lijnen kunnen geven: geen geboden of ver-
boden, die eventueel het schuldgevoel aan-
wakkeren, zonder de krachten op te wekken 
om met het leven klaar te komen, maar 
aanwijzingen, die van dienst kunnen zijn bij 
een zinvolle, menselijke ontplooiing. 
Daartoe moet men steeds weer de vraag 
stellen: Wat is de mens eigenlijk? Hoe kan 
hij zijn leven de moeite waard maken? 
De mens nu leeft zijn menselijk bestaan 
doordat hij beslissingen neemt; doordat hij 
kiest. Hij moet dat doen, omdat hij — an- 
ders dan alle andere levende wezens — niet 
in de eerste plaats uit instinct handelt. En 
hij kan dat doen, omdat hij afstand kan ne-
men van de dingen; omdat hij ze beschou-
wen kan, omdat hij weet heeft van vóór en 
ná, van hier en daar. Het dier kan niet an-
ders dan zijn voorgeschreven levenspatroon 
verwerkelijken; de mens moet zijn eigen 
leven maken. En hij doet dat tezamen met 
medemensen. De mensen zijn door hun oor-
sprong, door hun praktijk, door hun hele 
struktuur op elkaar aangewezen. Mens-zijn 
is medemens zijn. Daarop berust de mense-
lijke gelijkwaardigheid. Niet de gelijkheid, 
want mensen zijn niet gelijk, maar de ge-
lijkwaardigheid. Omdat ze leden zijn van 
één stam en slechts gezamenlijk deze men-
selijke manier van leven verwerkelijken  

kunnen. Door dus in hun beslissingen de an-
der mede tot zijn recht te laten komen, door 
hem in zijn menszijn te eerbiedigen, door 
ook hem zijn ei een ontplooiing te laten in 
de richting van een gezamenlijke levens-
vervulling. 
Dit allemaal betreft ook de sexuele verhou-
dingen. Ook die voltrekken zich bij de mens 
niet volgens een automatisch patroon, op 
vaststaande tijdstippen, maar in grote vrij-
heid waarover de mens zelf beslissen moet 
en waaraan hij zelf vorm moet geven. Ook in 
de sexualiteit heeft de mens weet van het 
gebeuren, hij heeft besef van verleden, en 
toekomst van ik en de ander, van nu en 
later. Daarom is de menselijke sexualiteit 
ook meer dan een biologisch gebeuren; het 
is een deel van zijn ontplooiing in mede-
menselijkheid. De partner is daarbij niet zo 
maar iets dat hij begeert of nodig heeft, 
maar een medemens waarmee hij samen-
leeft. En naarmate nu in de loop der ont-
wikkeling de mensen tot mondigheid en 
zelfstandigheid groeien, betekent de sexuele 
omgang ook meer en meer een volkomen 
vrije toenadering van twee zelfstandige in-
dividuen. 
Maar hier ontstaat nu dikwijls een misver-
stand. 
Men denkt soms wel dat deze stand van 
zaken zou moeten of kunnen leiden tot een 
wisselvallig sexueel spel, nu eens met deze 
dan eens met gene; maar dan vergeet men 
dat beide partners niet alleen in het heden 
leven, maar als mensen besef hebben van 
de samenhang in de tijd. En dit maakt dat 
zij naarmate ze voluit tot mensen rijpen 
meer en meer behoefte hebben ook hun 
sexuele leven te ontplooien in samenhang, 
ook in samenhang met hun overige ontplooi-
ing als mens, en in een steeds vollediger 
toenadering, tot de partner die ze als hun 
metgezel hebben erkend. Daarvan kan het 
sexuele leven niet worden uitgezonderd. Dat 
zou betekenen dat het iets minderwaardigs 
of iets bijkomstigs was. Maar in een huma-
nistische visie is het lichamelijke onverbre-
kelijk met het geestelijke verbonden, als de 
andere zijde van dezelfde werkelijkheid, en 
juist daarom noch minderwaardig, noch bij-
komstig. 
Vandaar dat de humanist het sexuele leven 
gericht ziet op het huwelijk als een in be-
ginsel duurzame levensgemeenschap. Even-
min als de christen acht hij daarvoor het 
papiertje van de burgerlijke stand beslissend. 
Het huwelijk in deze zin groeit en wordt 
voltrokken tusen twee mensen. Maar ook 
voor de humanist geldt dat deze voltrek-
king, evenals andere belangrijke levensbe-
slissingen een maatschappelijke daad is. Het 
gaat de wederzijdse familie aan, het gaat 
de omgeving aan, het gaat de maatschappij 
aan. Die moet straks zorgen voor woning, 
werk, scholen, sociale voorzieningen en zo-
als dat heet een leefbaar milieu. Daarvan 
is de huwelijksplechtigheid bij de burgerlijke 
stand de bekrachtiging. Ik wil hier eerlijk 
aan toevoegen dat ik zelf toen ik trouwde, 
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de gang naar de burgelijke stand als een 
formaliteit beschouwde. Maar om de hier ge-
noemde redenen ben ik tot andere inzichten 
gekomen op dit punt. Mijn opvatting van 
het huwelijk blijft intussen dat het gesloten 
wordt tussen twee mensen en in zoverre tot 
stand komt zodra zij tot een in beginsel 
duurzame levensgemeenschap besloten heb-
ben. Zo'n besluit is de afsluiting van een 
langdurig proces. Het is goed ons daar re-
kenschap van te geven in verband met de 
noodzakelijke opvoeding tot het huwelijk. 
Men is er op dit gebied zeker niet door al-
leen de nodige sexuele voorlichting te ge-
ven, hoe belangrijk dat ook is. Maar daar 
komt nog wel iets bij. Niet dat de opvoeder 
verondersteld wordt zwaarwichtige betogen 
weg te geven: dat is al heel kunstmatig, 
zowel bij de sexuele opvoeding in engere 
zin als bij de voorbereiding tot het huwe-
lijk. Beide zijn onverbrekelijk verbonden 
aan de hele manier van leven en aan het da-
gelijkse onopvallende kontakt. En beide ver-
onderstellen de vanzelfsprekende erkenning 
als iets waardevols en goeds van sexualiteit 
en huwelijk in het leven der volwassenen. 

D an is de jonge mens er op voorbereid 
dat huwelijk sexuele omgang inhoudt 
als een heel belangrijk bestanddeel, 

maar dat puur biologische sexualiteit nog 
geen menselijke omgang betekent. Dat moet 
de jonge mens leren en daar moet hij naar 
toegroeien. Door bewondering op een af-
stand eerst, door flirt en spel vervolgens. 
Dan komen de verliefdheden en naarmate 
de ervaring rijpt en de sexuele relatie ver-
dergaat, komt ook de binding aan één per-
soon binnen de gezichtskring. Dan is het 
stadium der verloving bereikt en is de mens 
na enige tijd rijp voor het huwelijk. Dat 
klinkt allemaal erg schematisch, maar het 
betekent in werkelijkheid een dikwijls moei-
zaam rijpingsproces. Ik hoop evenwel dat 
het duidelijk is, dat wat mij in de opvoeding 
voor ogen staat een weg is tussen twee 
uitersten: Aan de ene kant acht ik preuts-
heid en konventionaliteit uit den boze; aan 
de andere kant voel ik niets voor steeds wis-
selende, oppervlakkige sexuele verhoudin-
gen. Want zij miskennen de medemenselijk-
heid in de sexualiteit en ontwrichten de 
persoonlijkheid. 
Zo ziet de humanist het huwelijk dus als de 
echt menselijke vorm van de sexuele ver-
houding: een in beginsel duurzame levens-
gemeenschap. Dat wil niet zeggen dat hij 
het huwelijk onontbindbaar acht. Als in alle 
menselijke situaties, is ook hier de misluk-
king mogelijk. Een huwelijk kan in de loop 
van de tijd zo ontwricht raken, dat het een 
hel wordt voor alle betrokkenen: de part-
ners, de kinderen, de omgeving. 
Dan is ontbinding von zo'n huwelijk niet 
alleen geoorloofd, maar een zedelijke eis. 
Alleen: men zal zich er wel heel goed re-
kenschap van moeten geven of het huwelijk 
onherstelbaar ontwricht is. Want een ont-
binding is geen kleinigheid. Voor de ge-
huwden niet, en vooral voor de kinderen 
niet. Zoals bij alle gewetensbeslissingen zul-
len alle omstandigheden in aanmerking ge-
nomen moeten worden, tot dat een mens zijn 
weg duidelijk voor zich ziet. Zoveel is ze-
ker, dat men wat zich eenmaal voltrokken 
heeft niet zomaar uit kan poetsen. Men 
moet toch verder leven met zijn ervaringen. 

Men kan geen bladzij scheuren uit zijn le-
vensboek. Men heeft eenmaal een beslissing 
genomen en kan zich aan de consequenties 
niet onttrekken, ook niet door scheiding. En 
zeker is het niet zo, dat iedere „ontrouw" 
zoals men dat noemt van één der huwelijks-
partners automatisch een morele reden tot 
scheiding zou zijn. Nog minder de ontdek-
king van een of andere onaangename eigen-
schap, hoe hinderlijk ook. Ik herinner me 
het geval van iemand die voor de vierde 
keer ging trouwen. Wil je wel geloven, zei 
hij, dat geen van die drie vrouwen deugde? 
De vraag was hier wel op zijn plaats of hij 
zelf helemaal deugde, maar die vraag was 
nooit bij hem opgekomen! 
We deugen geen van allen, zou ik willen 
zeggen, we moeten leren met elkaar te le-
ven. Het is van belang dat we jonge mensen 
al bij voorbaat van die waarheid doordrin-
gen. Het volmaakte huwelijk bestaat niet, 
want er zijn geen volmaakte mensen. Dat 
wil zeggen; er is geen goed huwelijk dat 
zonder wrijvingen verloopt. Het huwelijk is 
geen paradijs, maar het hoeft beslist geen 
hel te zijn. Men mag niet verwachten dat 
het terstond aan alle verlangens beant-
woordt. Als het eenmaal gesloten is, moet het 
nog pas een goed huwelijk worden. Het is 
niet de geringste kunst om elkaar daarbij 
het recht te laten van eigen ontplooiing, 
van eigen vrijheid en ... eigen fouten. Niets 
is zo funest als de ander te willen opvoeden 
tot volmaaktheid, terwijl men het zelf 
niet is. 
We moeten ook leren geen hinderlijk beslag 
op elkaar te leggen. Een goed huwelijk is 
een open huwelijk, waarin man en vrouw 
hun eigen liefhebberijen hebben en hun 
eigen relaties. Het is gebaseerd op trouw 
aan de levenssituatie, aan de beslissing om 
het met elkaar te wagen in wel en wee, niet 
op jaloezie. 
Een zeer bejaarde vriend van me pleegt te 
zeggen: Weet je hoe het komt dat we samen 
zo gelukkig oud zijn geworden? Omdat ik 
wijn ogen nooit in mijn zak heb, als er een 
mooie vrouw voorbij gaat! Daarin steekt een 
stuk levenswijsheid. Veel sexuele ontspo-
ringen vinden plaats, omdat de normale ero-
tische belangstelling geen gezonde uitweg 
vindt. Juist hierdoor voorkomt men dat de 
ene huwelijksgenoot elders zijn geluk zoekt 
en beiden van elkaar vervreemden. 
De humanistische huwelijksopvatting is een 
echt menselijke: oprecht en gericht op 
trouw, nuchter en toegewijd aan de ander, 
ingebed in het wonder van het levensavon-
tuur. Daarmee kan zij in deze periode van 
onzekerheid velen tot richtsnoer dienen. En 
het is dan ook niet verwonderlijk dat onze 
raadslieden vaak genoeg worden aange-
klampt door mensen die juist in dit opzicht 
onzeker zijn geworden, en daardoor ontmoe-
digd en cynisch. Niet weinigen hebben uit 
dit contact nieuwe levensmoed geput en zo 
nieuwe kracht gevonden tot een menswaar-
dige ontplooiing. Neemt u het mij niet kwa-
lijk dat ik daarom ook in dit verband in 
herinnering breng dat aanstonds weer de 
maand van het Steunfonds Praktisch Huma-
nisme aanbreekt. Ook ideële arbeid kost 
geld en vergt aller steun. Het giro-nummer 
is Amersfoort 6168. Denkt u er aan? Ieder 
stukje gewonnen menselijkheid is de moeite 
waard. 

J. P. VAN PRAAG. 



SPOOT Jsk. 

lhoewel er in mijn woonplaats iets aan 
de gasproduktie schijnt te haperen., be- 
vind ik mij op dit ogenblik in een 

redelijk verwarmd vertrek. De witte staven 
van de gashaard, die als opengewerkte 
doodsbeenderen te halver lyve een zachte 
gloed uitstralen, schenken ons, als zij wor-
den bijgestaan door wat truien en mollig 
schoeisel, de indruk van een kille lente-
avond. En als wij af en toe eens naar de 
keuken gaan of de neus buiten de deur ste-
ken, prijzen wij de heerlijke kamertempe-
ratuur. 
Wij beklagen ons hierover niet, want wij be-
horen tot een generatie, die een kleine twin-
tig jaar geleden wel voor koudere vuren 
heeft gezeten. Maar wij zullen het toch wel 
weer prettig vinden als er ook nog eens een 
hittegolf komt, zoals je die in de ouderwetse 
zomers had, waarover onze voorvaderen zo 
boeiend konden vertellen. 
Geruime tijd geleden heb ik geleerd, dat er 
verband bestaat tussen de beweging van de 
moleculen en de temperatuur. Het is mo-
gelijk, en zelfs waarschijnlijk, dat de voort-
schrijdende wetenschap mijn schoolkennis 
heeft achterhaald, maar toentertijd was het 
z6, dat de moleculen zich trager bewogen, 
omdat het kouder werd, of dat het kouder 
werd, omdat de moleculen zich niet meer zo 
hups gedroegen. Reeds in mijn jeugd was 
dit een stukje praktische fysica, dat mij wel 
aansprak. Ook ik had, als een reusachtige 
molecuul, de neiging mijn bewegingen te be-
perken als de thermometer daalde. 
Ik heb dan ook nooit veel geld uitgegeven 
aan wat men noemt de wintersport. De 
schaatsen, waarop ik mij enkele winters 
moeizaam heb voortbewogen, dateerden uit 
1890 en waren door een stoere voorouder in 
1911 aan de wilgen gehangen. Mijn uitga-
ven bepaalden zich tot een geringe bijdrage 
aan baanvegers en een iets grotere beste-
ding aan zeer waterige waterchocolade en 
een taai gerecht, dat korstjes heette in zoge-
naamde koek-en-zopies. De koek en het zo-
pie waren een aardig voorwendsel mijn 
moede enkels wat tot rust te laten komen. 
Men zat dan in een tochtig tentje met zijn 
voeten in het ijswater en het welbehagen 
van de rust werd alleen verminderd door 
het vooruitzicht, dat ik straks weer terug 
moest. Tegen de wind in, want ik heb nooit 
anders dan tegen wind geschaatst. 
Het zal u nu al wel duidelijk zijn, dat ik 
ook dit jaar weer niet aan de elfstedentocht 
heb deelgenomen. Ik ben een vurig minnaar 
van het Friese land en de elf steden heb ik 
in de loop der jaren alle bezocht. Maar het 
zou niet in mijn hoofd opkomen ze alle elj 
in één dag af te doen en zeker niet op de  

schaats. Als ik het mij trouwens goed her-
inner is het van Leeuwarden naar Sneek op 
de fiets al een hele ruk en dat is nog maar 
het begin. 
Maar ondanks dit alles heb ik plezier in het 
schaatsenrijden ... van anderen. Als ik snel-
le figuren schijnbaar zo moeiteloos over het 
ijs zie glijden, vraag ik mij wel even af, hoe 
het toch kan komen, dat ik zo misdeeld ben, 
maar mijn zorg is geringer dan de vreugde, 
dat ik in de gelegenheid ben echte, bewe-
gende, schilderstukken van Avercamp te 
zien. Men had mij verteld, dat het nu in 
ons land ook mogelijk was de skisport te 
beoefenen. Aangezien ik deze nog nooit an-
ders dan op filmjournaals had kunnen gade-
slaan, heb ik mijn gashaard een dagje ver-
laten om te kijken hoe dat in werkelijkheid 
gaat. Ik had al begrepen, dat men hier te 
lande geen duizelingwekkende afdalingen 
maakt of van gevaarlijke schansen springt. 
Maar toch, men vond blijkbaar hier en daar 
de gelegenheid sierlijk naar beneden te 
glijden. 
Toen ik uit de trein stapte aan het station, 
vanwaar ik per goedverwarmde automobiel 
mijn tocht naar het skigebied zou voortzet-
ten, werd mijn oog getroffen door twee fris-
se jongemeisjes in betoverende truien, die 
blijkens haar uitrusting eveneens op weg 
naar het sportterrein waren, maar met meer 
actieve bedoelingen. 
Een uurtje later heb ik ze teruggezien. Wat 
stonden zij daar schilderachtig in het witte 
winterlandschap. Wat een bloeiende rozen 
had de frisse vrieslucht op haar konen ge-
tekend. Hoe wedijverden haar blanke tanden 
met het wit van de sneeuw toen zij daar 
stonden te schertsen met even sportieve jon-
gemannen, die ook toevallig op hun ski-
wandelstokjes stonden te leunen. 
Ik heb het aardige toneeltje enige tijd gade-
geslagen, voordat ik mij in een naburig café-
restaurant wat ben gaan verwarmen. Zij 
waren in al die tijd geen duimbreeds opge-
schoten, maar ik meen wel begrepen te heb-
ben, waarin de vreugde van de skisport 
voornamelijk ligt. 
Ik geloof, dat de wintersport veel bijdraagt 
tot een algemene verbroedering en verzus-
tering met het doel deze vormen van naas-
tenliefde zo spoedig mogelijk in hogere vor-
men te doen opgaan. Ik constateer dit zon-
der na-ijver, want deze sport heb ik ook met 
vreugde bedreven. Later bemerkt men„ dat 
sneeuw en ijs voor deze vermaken niet beslist 
onontbeerlijk zijn. En als men, nog weer 
later, bij het haardvuur de portretten der 
kleinkinderen beziet, weet men, dat alles 
zijn tijd heeft. 

H.H. 

lezingen uoma- de g.cQdgo 
di. 5 feb. AVRO 16.00 uur: Th. W. Polet: „Wat doen de humanisten? 

(ook internationaal". 
zo. 10 feb. VARA 9.45 uur: W. A. van Opijnen: „Wat doen we er tegen?" 
zo. 17 feb. VARA 9.45 uur: G. Stuiveling: „Uit humanistisch oogpunt". 
zo. 24 feb. VARA 9.45 uur: H. Bonger: „Niet met gesloten beurzen". 
zo. 3 mrt. VARA 9.45 uur: J. P. van Praag: „Onze kinderen en wij". 
zo. 10 mrt. VARA 9.45 uur: D. H. Prins: „Onze nalatenschap". 
zo. 17 mrt. VARA 9.45 uur: G. Stuiveling: „Uit humanistisch oogpunt". 


