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w
 11 11

 " het antwoord 

Goeden avond, vrienden, 
Wij zijn niet alwetend, of onfeilbaar. Het zal zeer op prijs 

gesteld worden, indien IJ zelfstandig nadenken wilt. 
Ons onderwerp voor vandaag is: 

HELPEN EN VERMEEND ' HELPEN 

Men heeft bij het stellen van dit onderwerp zich gerealiseerd, 
dat niet alle hulp ook merkelijke hulp is. Over het algemeen bestaat 
de illusie, dat men, wanneer men iemand nu maar uit zijn moeilijkhe -
den helpt, ook goed doet. 

Dit kan niet altijd waar zijn, waar zelfstandig denken, zelf -
etandig handelen en persoonlijk voor eigen daden aansprakelijk zijn, 
voor de mens de meest belangrijke punten van het levën vormen. 

Laar, waar de aansprakelijkheid' wegvalt, of een te zeer ver -
trouwen op hulp van anderen ontstaat, komt de mens in zijn menselijke 
waarden cn waardigheid veel te kort. Een werkelijk helpen zal altijd 
aangepast moeten zijn aan de werkelijke behoeften van de mens. 

Wij kunnen deze behoeften onder verdelen in zuiver stoffelijke 
psychische, terwijl daarnaast oök psychologische faktoren een rol spe-
len. 

Zover het helpen de meer stoffelijke behoeften betreft, kan het 

eenvoudig worden omschreven. 
Overal, waar een werkelijk en schrijnend tekort bestaat - niet 

aan luxe, maar aan de werkelijke levensnoodzaken - is elke mens ver -
plicht, anderen bij te staan en te helpen. 

Dit vinden wij overigens reeds in het evangelie vermeld, waarin 
immers ook wordt gesproken over de naakten kleden, de hongerigen spij-
zen enz. Wij moeten altijd weer tegemoet trachten te komen aan de werke-

vlerde j/t_ajr 

nadruk verboden 
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li jke behoeften van de mons. Wij mogen nooit verder gaan met onze 
hulp, dan de werkelijke noodzakelijke punten. 

Voorbeeld wanneer Ü een bedelaar, of iemand, die het werkelijk 
nodig heeft, aan goede kleding helpt, is dat werkelijke hulp.Haar eon 
eenvoudig iemand oen hoge hoed en een smoking te geven, is belachelijk. 

Wanneer U een werkman oen kostuum geeft, dat alleen past voor 
een rijke zakenman, dan zal de mens, die het ontvangt, daarmede niet 
werkelijk golukkig zijn. Uw gave zal zeer waarschijnlijk worden mis -
'bruikt. Dit is geen werkelijke hulp. 

Wanneer iemand ziok is, is hot zeer verdienstelijk, wannoor^ U 
dio mons helpt, zover deze zichzelf niet helpen kan. Op het ogonblik, 
dat je oon zieke bij alle dingon gaat helpen, zal de zieko op de duur 
ook eigen mogelijke takon aan U gaan overlaten. 

Eon zelf workzaamzijn, oon zelf deel hebben aan do omgeving , 
wordt dan nagelaten, ofschoon dit voor het wolzijn van do zieke worko-
lijk noodzakelijk is. 

Wat botroft die waarden in de stof kan op oenvoudige wxjzo do 
juiste handelwijze worden bepaald, waar wij eon werkelijk tekort zien 
van levensnoodzaken, zullen wij verplicht zijn in te grijpen.Daar , 
waar hot noodzakelijke voor hot leven aanwezig is, zullen wij ton 
hoogste do mens in de gelegenheid mogon stellen zolf verdor toegaan , 
waarbij wij natuurlijk dan onzo steun verlenen. Nooit zullon wij on -
middellijk voor die mons gaan zorgen. 

Slechts aan de hand van"eigen streven mogen wij hot dxe mens mo-
gelijk maken tot een verdor bcroiken to komen. 

Wat de go ostelijke hulp betreft, dio wij een mens kunnen geven, 
ligt do zaak heel wat mooilijker. Uiteindelijk kan oen ieder nog wol 
zion en begrijpen, wat oon andor voor zich lichamelijk werkelijk no -
dig hooft. Hierbij houdt men zich altijd weer aan do waarden, die , 
volgens do normen van de maatschappij, waarbinnen men looft, de oor -
sto bohooften zijn. 

Geestelijk kun je die oersto behoeften moeilijk nagaan. In do 
eorsteplaats zullen wij ontdekken, dat vele mensen behoeften hebben 
aan oen religie, oen geostelijko achtergrond, die hen met oen dogma -
tisch gewold zogt: zó is hot. Slechts daarbinnen kunnen zij zich ge-
rust en geborgen gevoolon. , 

Anderen vragen daarentegen juist oon redelijke verklaring van 
eigen, leven on gedrag. Sommigtin kun jo alleen holpen door hen do waar-
heid te zeggen, terwijl jo anderen juist alleen kunt helpen door te 
doen, of jo hun lougons accepteert. 

Om psychisch te kunnen holpon, moet men dan ook ovor mensenken-

nis beschikken. . . ,, Op hot ogonblik, dat iemand tegen mij praat over zijn ellende 
- terwijl ik weet, dat veel daarvan gefantaseerd is - laat ik hem 

toch alles uitspreken. .. . 
Door dit uitspreken van eigen gedachten krijgt die mons n.1. 

de mogelijkheid enkele,werkelijke, of vermeende, bezwaren voor'oon o-
eonblik van zich af to wentelen. 

Onmiddellijk daarna moot ik natuurlijk trachten de aandacht van 
dio mens op andore en moer positieve waarden te vestigen... 

Een mons hoeft vaak behoefte aan oen nieuwe zienswijze. Ik mag 
dan de mens wel degelijk mijn eigen zienswijze voorleggen.Ik mag dio 
mens duidelijk maken, hoe ik denk on voel. Ik mag de ander m e t dwin-
gen mijn waarheden nu ook als do zijne te acceptoren, terwijl ik ook 
hot rocht niet heb do ander mijn waarheden voor to houden, wannoor hy 
niet naar mij wenst te luisteren. 
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Wat do psychologischo faktoren betreft , dezen zijn bij het helpen 
eigenaardig genoeg vaak do belangrijksten. Er zijn mensen, die zelfs, 
wanneer zij verhongeren, van U nog geen'snee brood voor niets aan wil-
len nonen. Zij willen die wol graag'verdienen, 

Zogt U zo iemand: Ik kan U niet aan werk helpen, maar hier 
heeft U brood of gold -, dan hooft U die mens beledigd. Bovendien 
hoeft U de moeilijkheden, waarin zij verkoren, aanmerkelijk vergroot. 
U heeft hen in hun trots gekwetst. 

In dat geval zult U dus moeten zorgen, dat het brood - of gold 
- verdiend kan worden, al zoudt' U eerst zelf do rommel moeten gaan ma-
ken, die U die mens op 'laat ruimen. 

In andere gevallen zien wij, dat oen mens oen zoer groto aanhan-
kelijkheid vertoont tot op zich waardelozo dingen. Dat kan mensen be-
troffen. 

In een huwelijk zion wij dit wel: Een man drinkt, hij slaat zyn 
vrouw voortdurend' enz,

5

 Toch blijft zij zich aan deze man vastklampen. 
Voor haar is dozo man het middelpunt van haar loven, waarvan zij al -
los aanvaardt, waarvoor zij allos zal doen. 

U heeft dan niet hot recht haar te zeggen; Laat eerst die man 
van je maar in do stook, dan kan ik je pas helpen.... 

Dat recht hebben wij niet. Wol kunnen wij er zorg voor dragen , 
dat do woinigo hulp, die Wij geven kunnen, niet tot verdere misbrui -
ken binnen het gezin voert. 

Er zijn mensen, die gezelschap nodig hebben. Wij kunnen naar 
dio mensen toegaan en eens even mot ze praten. Al heel gauw beginnen 
zij to klagen. Zij zijn z.g. niet in staat iets te doen: Maak jij oven 
thoe? Zot jij oven koffie? Kun jij dio boodschappen niet even voor mij 
doen? enz.enz. 

Zolang zij dit zelf kunnen, is het foutief hieraan toe to geven. 
Een dergelijke hulp is geen werkelijke hulp. Het dougt niet on leidt 
tot vele ongewenste ontwikkelingen. 

Het vermeende heipon is over het algomoen gebaseerd op do go 
dachtogang: Zo ik bon, is oen ander....Mén gaat in zijn medelijdon -
evonals in zijn afgunst overigens - uit van eigen standpunt,eigen den-
ken en eigen ervaringen. Men houdt r geen rekening mee - of onvol -
doondo - dat oen andere mens ook geheel anders t.o. het leven kan 
staan. 

U kunt zich misschien voorstellen, dat- eon dikke vleeseter eon 
vegetariër ontmoet, die in minder goodo doon is. Do dikke mens zogt 
nu . orel, wat zio je or beroerd uit....en dringt do ander eon dikke 
biefstuk op. Hij begrijpt misschien niet eens, dat hij hiermode grote 
psychische schade aan kan richten en meent, dat de andor maar op moot 
houden met die onzin. 

Macholijk? Maar in het vermeende helpen gaan wij -ook vaak op 
dezelfde wijze to koor. Er zijn voorbeelden, waarbij hot vermeende 
helpen een ziekelijk gevolg heeft. Op het gevaar af, dat U mij zult 
aanvallen, wil ik IJ hier enkele voorbeelden geven uit de werelden van 
roligio en politiek. 

Om to groto. kontrovorson to voorkomen, zal ik hot merondool 
van mijn voorbeelden buiten Nederland kiezon. 

Wanneer je in de U,S.A. Werkeloos wordt, krijg jo steun, ook al 
hob jo een eigen auto, eèrt eigen huis. Ook: wanneer dozo steun niet 't 
govolg was van o.on zolf gesloten on betaalde verzekering,word ruime 
toelage geven, voora'l in hot nabije verloden. 

Het govolg was, dat menigeen het wol prettig vond om zo nu en 
dan eens oen tijdje van staatskas'to leven. Do werklust verminderde 
moor on moor. Op do duur zag men do arboid niet moor als iots, wat 
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vreugde baren kan en inhoud aan het leven kan gevon, doch alloon nog 
'als oon middel om zekere luxo te kunnen verworven. Do vrijheid van 
aansprakelijkheid word to groot, zodat hinr ton hoogsto sprake kon 
zijn van eon vermeende hulp. 

In.oon industriegebied nabij do Oekraïne was oen vlottondo ar -
boidorsbevolking. Er is daar n.1. incidenteel behoefte aan grotoro 
aantallen van ongeschoolde arbeiders. 

Hot gevolg was, datvolo ongeschoolden nu eens in do industrie , 
dan v:oor op hot land werkzaam waren. Hierdoor _ ontstond eon voor do 
U.S.S.R. ongebruikelijke arbeidsonzokerheid. 

Naast de politionele maatregelen, dio tor beheersing van doze ar 
boidors werden getroffen, besloot mon hen ook oen gunst to bewijzen 
men organiseerde zo. Zij konden nu niet meer gaan, waar zij wildon,of 
do boste mogelijkheden vonden, doch worden groepsgewijze vervoerd van 
do ene industriële werkgelegenheid naar do andere. 

Hot gevolg is nu, dat , waar tijdelijk geen werkelijke arbeid 
voorhanden is, voor dozo. mensen oen gelegenheid wordt geschapen ten 
koste van andoren, terwijl do vele kleinere werkzaamheden, dio eens 
door twoo of drie van dozo mensen werden volbracht, nu ongedaan blij-
ven,' of door andoren naast het eigen werk moeten wordon volbracht.So-
ciaal is hier dus iets in de war gelopen. Van oen reële hulp was ook 
hinr geen sprake. 

Eon al ovon vreemde opvatting van helpen vond ik in oen gomoon-
schap in oen overwegend lUK. land. Een gereformocdordo middenstander 
ging het daar zoor slocht. Hij was kleinhandelaar. Do pastoor raoondo 
toen: Hob je mooilijkhedon, kerel? Wij zullen ja natuurlijk helpen , 
maar dan moot je tenminste op zondag in de kerk komen, zelfs wanneer 
jo daaraan nog niet kunt geloven.... 

Hier werd deze mqns voor een gewetensvraag geplaatst. Hij moest 
togen oigon geweten handelen om de noodzakelijke hulp te verwerven. 

Indien deze mons do geboden hulp aanvaard had, zou zij haar 
weerslag gevonden hebben in.gen inn-rlijko verdeeldheid,dio hom lang-
zaam maar zeker moreel ton onder zou kunnen brengen, of zolfs psy 
chisch kunnen breken. 

Een ander voorbeeld is het nog vaak voorkomende gedwongen huwe-
lijk. Een jonge man en oen meisje zijn tezamen uitgeweest, wat niot 
zonder gevolgen bleef. Nu wordt de jonge man met alle middelen tot 
h

G
t huwelijk gedwongen. Het is immers nodig, dat het kind.oon vader 

hooft? 
In feite haat soms do vader daarom moedor en kind. Zij zullen 

er dan beiden veel slechter aan toe zijn, dan bij een alloen blijven. 

Ook hier weer oen foutieve opvatting, dio
:
vot rt tot eon schijn-

bare hulp. 
In het algemeen z u l l e n wij do mensen niet werkelijk kunnen hel-

pen, wanneer wij ons blijven houden aan voorop gezette meningen. Wij 
b ginnen dan al te stollen.: zo hoort het, zo zal het gebeuren.l)c\t al-
loon is juist 

Wanneer wij van oen dergelijk standpunt uit blijven p a E en 
toch andoren trachten to- helpen dio anders denken - dan heipon wij 
hen meestal van do wal in'do sloot. Terwijl wij zo iemand dan-., 
stoffelijk er bovenop helpen, brengen wij hem misschien goostolijk 
ten onder. 

Wij kunnen nooit boven eigen v rantwoordelijkheid nog eens do 
extra verantwoording voor hot gehele leven van o^n ander gaan nomen . 
Dit alleen moet al oon roa zijn. lij hebben het.rocht niet zolfs oen 
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onwetende massa to stuwen in oon richting, die ons goed lijkt,maar 
voor velen in die massa wel eens averechts v rkn ord zou lunnon blijken. 

Wij hebben hot recht niet de mensen te helpen met een oenzijdigo 
voorlichting. In do eenzijdigheid van het gegovono zal vaak alias te-
loor gaan, wat wij do mensen werkelijke kunnen brengen. Wol mogon wij 
eigen mening bij do voorlichting mode uitspreken, maar nooit als bin-
dende waarheid. 

./at oen mons nodig heeft, is niet in do oerstc plaats stoffelij-
ke wolvaart, of een geestelijk gered zijn. Wat hij werkelijk nodig 
hooft, is innerlijke harmonie en zekerheid, dio gebaseerd is op oon 
minimum van levenswaarden. Hiervoor kan hij voor zichzelf vcrdcro waar-
den verwerven en do trots ervaren van oen zelfstandig stoffclijko on 
geestelijke ontwikkeling. 

Voorbeeld Ik denk aan de stichting Nederlands Kunstbezit. 
U zult zich afvragen, of hetgeen men daar doet, nu werkelijk hel-

pen is. Ja. Hier worden met wat lezinkjos on oon mapjo, dat do monson 
zolf nog mocton betalen, schoonheidsbegrip en schoonheidsgevoel aange-
kweekt. In feite wordt door dit werk do lovonsvrougdo en hot bogrip 
voor lcvonsschoonhoid van velen aanmcrkölijk vergroot. Dit is waarlijk 
hulp. 

Voorbeeld; or wordt oon maatrogolai ge troffen, dat niemand, dio 
door ongeval of ziekte verminkt of minder valido wordt, werkeloos be-
hoeft to zijn, of alleen van do genade dor modomonson bohooft to lo -
ven, Mon schept wcrkgelcgonhcden voor do minder validen. Dit is waar-
lijk helpon. 

Vrooger ging het zo- oen man word - b.v. door oon ongeval op 
oon fabriek - verminkt. Hij kroeg misschien van zijn baas oon kloin 
wookgold, terwijl hij vorder verzorgd word door do verschillende ver -
onigingen voor liefdadigheid. 

Men kwam hem bezoeken. Liet oon zalvende glimlach kreeg hij oon 
pakket levensmiddelen overhandigd, of zelfs oon bon voor kleding. Do 
mpn werd niet in de gelegenheid gesteld hier zolf iets to verworven. 
Iïij gcvooldo dan ook dezo hulp vaak als oen belediging. Was dit laat-
sto niet het geval, dan word do liefdadigheid vaak iots, wat uitgo -
buit moest worden. 

In het oersto geval bracht dit soort hulp innerlijke bitter -
hoid, in het tweede geval veroorzaakte hot oon grote morele verslap -
ping. Boido waarden, die niet door ons aanvaard kunnen worden als pro-
dukt van helpen. Al dezo dingen liggen op een to algemeen vlak. 

Laat ons eens trachton het helpen vanuit oon moor persoonlijk 
werken te beschouwen en hier onjuist en juist helpen naast elkaar to 
zotten. 

Er staat eon oudoro mons b.v. aan de stoeprand angstig hot ver-
koer gado te slaan. Klaarblijkelijk weet hij niot, hoe over to stoken. 
Nu kunt U twee dingen doen. U kunt naar dio mons too gaan en zoggon ; 
Zal ik IJ evon overzetten?....Het gevaar is groot, dat die porsoon U 
verontwaardigd afwijst mot een

 ,l

Z<5 oud bon ik nog niot". 
ü kunt ook natuurlijk voorbij lopon on dio mens rustig laten 

staan. Maar is dit wol v-rantwoord? Hot verstandigste is oon ogonblik 
naast dio mens tcgaan staan - kennolijk om over to stoken - en dit na 
oen ogonblik niet al to snel to doen. 

IJ hooft die mens gospaar 1 voor elke overgevoelige roaktio, of 
schado aan zijn trots, maar aan do andore kant hooft ïï dio mons toch 
ook - al weet hij het zolf niot - veilig naar do overkant gobracht . 
Dit is oon juiste manier van helpen. 
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In Uw "buurt woont iemand, die gewoon is stoods te lonen. Ik 
weet fti^.t, of dit in do steden nog not zo is als vroeger. In do clor -
pon zal hot in ieder geval nog wol zo zijn. Zo van: Buurvrouw, mag ik 
nog even Uw roomklopper hebben? Buurvrouw, hooft U nog even oon pan 
vo.or mij? Hooft U wat melk? onz. 

M.i. zijn wij wol verplicht met dergelijke kleinigheden to hel-
pen, wanneer dit toevallig oons voorkomt. Iedereen kan op oen ogen 
blik even verlogen zijn. Iedereen kan, terwijl hot eten al op staat , 
wel eens ontdokken; 0 jo,'ik heb geen zout neer of dergelijke dingen. 

v/annoer dit een bepaalde gewoonte wordt van eon bepaalde dame, 
is het iets anders. Er zijn van dio buren, dio do kans zion om allos 
van je to lcncm, wat je eigenlijk zolf nrt nodig hobt;van de stofzui-
ger tot een avondtoilet. 

In oen dergelijk geval is hot vermeend helpen, verkeerde good -
hartigheid, wanneer U zo iemand steeds maar woor helpt. Daardoor brengt 
U dio mens ertoe zich steeds neer op anderen to verlaten on eigen po -
gen steeds mindor ernstig op to vatton. 

Wanneer U morgen moot verhuizon , zal do lonende buurvrouw im -
mors goen beroep moor op U kunnen doen? Dan zit zij met de handen in 
het haar en is het zelfs niet onnogalykjdat er ruzie ontstaat, 

U heeft niet hot recht iemand zo zeer op U to laton vertrouwon, 
dat dozo menson zondor U niet meer kunnen handelen. 

Voorbeelden van holpon, good en vorkoord, zijn er zo vele, dat 
het moeilijk wordt eon keuzo to doon. 

Ik wil U nog wijzen op het werk van oon stichting in Nederland, 
dio invaliden - bedlegerig - zo nu en dan do gologonhoid gooft oon 
boottochtje to maken. Ook zijn or menson, die hun auto tor beschik 
king stellen van minder validen of zieken om oons uit to gaan. Mon 
laat dozon wol oons oen keor moorijdon. Ook voor ouden van dagen doot 
men zoiots. Dit is oon juisto manier van helpen. 
Door de afleiding, dio non: de mensen zo geeft, geeft mon hun loven 
tevens moor inhoud. 

ï/anneer U dergelijke dingen zelf gaat doen, moot U voorzichtig 
zijn. Do goorganiseerdo uitjes liggen nu eenmaal vast. Er is sprako 
van een vast verband. 

Stel, dat U een invalide vriond heeft. U b::nt gewend daar olko 
zondag net do wagon voor to komen en to zoggen: Kom, kerel, wij gaan 
oon eindje toeren.... 

Doot U zoiots to geregeld, dan gaat die men orop rokonon, Dan 
is .do vreugdo van het uitgaan niet zo groot moor, maar wordt oon 
gowoonto. Wanneer U door omstandigheden oons niet zou kunnen komon , 
zou dio mens telourgosteld zijn, misschien zelfs bitter worden. 

U moogt nooit hulp of gunston zó gaan verlenen, dat zij oon ge-
woonterecht wordon, 

Y/anncor U dit doot, wordt hot t.o. do andor in feite oen on 
recht, want elke mens moot met eigen ziekten, kwalen en fouten zelf 
afrekenen. Dat kan niemand anders doen. Do fout van hot vermeende hel-
pen is ook vaak het govolg van oon to groto zelfwaardering. 

Er ligt iemand na oen ongeluk op straat. U komt voorbij. U heeft 
niet oonsE.H.B.0. U begint onmiddellijk do patiënt op do stoep to slou-
ron en gemakkelijk neer to leggen. Later blijkt misschien, dat hier -
door goen schado ontstond. Toch zou dit handelen do dood van de pa 
tient' ten gevolge kunnen hebben. 

wanneer U niet woot, hoo U iemand kunt helpen, of hot maar half 
wcot, dient U er voor te zorgen, dat zo snel mogelijk bovoogdo hulp 
aanwezig is. 
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 Iemand, dio or nu niot zo ruim voor zit, hooft oon juridisch 
probleem. ü weet or , naar U meent , wol iots van. U hooft wol moer 
zoiots hij do hand gehad. U geeft Uw raad.mot eon gezag, of U zolf 
oen afgestudeerde jurist zoudt zijn. Toevallig is do raad in dit go -
val verkeerd. V/at dan? Zekor kunt U niet' zijn. 

Het is in dit geval oon moor redelijke wijze van heipon om 
wanneer de persoon in kwestie hot niet kan betalon - op Uw rekening 
oon advies to vragen hij een bevoegde. Daar kunt U dan beter na. gaan, 
wat mogolijk is en wat or in het bewuste gcrval aan werkelijke hulp go-
bodon kan worden. 

Het is altijd goed do te ge-ven hulp oorst te overwegen. W ij zyn 
over het algemeen nog al bereid oven moe to helpen. Dat evontjos hel-
pen kan een noodzaak zijn. 

Ik donk hierbij aan do man, dio mot oen auto langs do wog staat. 
Do wagon moet even aangeduwd worden. Wanneer U daar langs k o m t , zult 
U helpen, wanneer het maar oven kan. 

Iemand moot mot oen handwagen oon hoge brug over on kan dit 
niot reddon. Het is dan logisch, dat U dio mons oven holpt. Dit is ei-
genlijk oon soort verplichting. Als hulp zondor moor is dit bovendien 
goed. Tenminste, wannoer zij niet steeds weer aan dezolfdo 7/ordt vor-
lo end. 

Als U dio man mot do handwagon stoeds weor helpt, zegt hij op 
do duur; Ik heb goon hulpje nodig. Bij dio brug staat toch wol oon i-
dioot, die helpt duwen, 

annoor die man met dio auto steeds weer geholpen wordt,zegt hij 
misschien3 Die reparatie stollen wij nog maar even uit. Laat ons 
oorst maar eens gezellig uitgaan. Wij rijden toch wol. 

Wanneer dergelijke hulp steeds weor verleend wordt, leert U de 
mensen vertrouwen op iets, waarop zij feitelijk goon recht hebben. 

Ook zult U die gevallen wol kennen, waarin schijnbaar hulp nood-
zakelijk is, zondor dat dit ook feitelijk zo is. Ik denk hier aan hot 
opruimen na een fo-stje. U kunt n: tuurlijk onder leiding van Uw gast-
heer/vrouw wol ov.n holpen. Daar is goon bezwaar tegen. Maar wanneer 
U zich to veel bemoeit mot het-werk , ontneemt U misschien Uw gastgc-
vors hot genoegen van werkelijke gastvrijheid. 

Wanneer U bij h. t holpon op Uw eigen manier werkt, maakt U het 
hen bovendien moeilijker iots op eigen wijze to doen, of te organise-
ren . Het is voor vele mensen moeilijk niet met do eigen grandiozo 
ideeën in to grijpen, wanneer eon ander iets wil doen. 

Op sprekende wijze zien wij dit bij hot gedrag van volc oudere 
monson t.o. kindoron. Jantje hooft oen feestjo mot zijn vriendjos.Hij 
hooft beslotens Eorst gaan wij mot do auto'tjos spelen, daarna demon-
streer- ik mijn goocholdoos. Wann er moedor dan nog een glaasje limo -
nado geeft, wordt het een prettige middag. 

Toevallig is tante Ada or dio middag, Tanto üda denkt er an -
dors over. "Hoon, Jannoman, dat zullen wij niet doen. Weet jo wat?Tan-
to gaat met jullie eerst eon potj.o Slofje Onder doen on daarna gaan 
v/ij pand verbeuren... 

Tanto Ada h :oft misschien voel plezier. Do andere kindoron mis-
schien ook, maar voor Jannoman is hot foost bedorven. Hot was niet Jannoman, dio oen feestje mocht geven,maar tanto 
Ada, 

Op soortgeli jko wij zo zion wij mensen vaak: ingrijpen in kloino 
organisaties en verenigingen. Zelfs bij hot kloino kaartklubjo komt 't 
voor. Er is altijd wol oon buitenstaander, dio precies wcot, hoo hot 
moot on de andoren do mond snoert mot zijn veelweterij«Goedbedoeld . 
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Zonder twijfel, naar onthoudt U wol, dat olko mens hot rccht hooft de 
dingen eens op zijn eigen manier to doen, zelfs wanneer U het er niet 
mooi. oons bent, of meent, dat U hot boter zoudt 'kunnen. 

Hulp, die zelfstandigheid schaadt, is altijd slecht. Een typisch 
voorbeeld z cn wij vooral onder "Nederlanders nogal eens. 

Zoals U woet, geeft do doorsnoo Nederlander zich gaarne uit 
voor oen polyglot. Hij spreekt met elke buitenlander, die in Neder 
land komt, al is het alleen maar om andoren.to laten horen, dat hij 
ook buitenlands kan sproken. 

Op het ogenblik, dat diezelfde Nederlanders en grouppo,of on 
detail naar hot buitonland gotra-nsportoerd worden, zion wij oen hooi 
andor beeld. 

Een enkele persoon - dio inderdaad de taal redelijk beheerst 
knapt dan alles voor do andoren op. Hij moent misschien, dat hij do 
andoren daardoor helpt. Dit it> niet gehoel waar. Zij zijn steeds moor 
van do tolk afhankelijk. Hot is voor hen beter zelf met moeite een 
paar woordjes te stamelen, maar zelf iets to kopon, iets te vragen . 
Daardoor hebben zij meer interessante belevingen on zullen zij voel 
moer plezior hebben. 

Alleen wanneer het werkelijk niet anders meer gaat, dient do 
taalkenner tussen beide to komen. En dan alloon maar, zolang hot wer-
kelijk noodzakelijk is. 

Hot is opvallend, dat juist bij hot helpen van andoron oon 
zokero ovororganisatio zoldon vermeden schijnt to kunnen worden 

V/at roizon betreft, is dit reeds begonnen, toen do heer Cook be-
sloot oen gqhoclonthoudersvergadoring van eon groter publiek to voor-
zien. Hij huurdo voor het eerst - zoals ü woet - voor oen gezelschap 
oon hole trein af cn boekte oen daverend suksos. Zijn navolgers braid-
don hun bomooiingen stoods moor uit. 

Op het ogenblik kan het voorkomen, dat mensen eon wereldreis 
gaan maken cn na afloop niet veel moor hebben gozicn dan de hoofdstra-
ten van oen paar steden, voel monumenten, waarvoor zij in fcito weinig 
intorosso hebben en verder beleefde kelners en aardige stewardessen , 
maar van do meest vreemde dingen van do wereld hebben zij zo good als 
niots gezien. In feite hebben zij goen waar voor hun gold gohad. Door 
do to groto zorg van de organisatie is elke mogelijkheid , het vroomdo 
voor zich to beleven, weggenomen. 

Hoe vaak heeft U niet hetzelfdo g daan, als U oons mot oen 
paar andoren uit moest? Heeft ü zo do kans gegovon hun eigen wog to 
gaan? Heeft U die andoren wol oons do kans gegeven om hun eigen wog 
•to volgen, desnoods foutief? 
Hoe U zo wol hun eigen weg kunt laten gaan? ïïoos voorzichtig mot hot 
opdringon van ïïw mening aan anderen, hoe good bedoeld ook. Juist daar 
is het vermeende heipon eerder oen nadoel voor hen, dio U helpen wilt, 
dan oon helpen in werkelijkheid. 

Er is oen opvallend gebrok aan werkelijkheidszin bij degenen , 
die oen ander komen "opbeuren". Op zich is hot bezoeken-van zieken cn 
bedroefden zeker een goode vorm van holpon. Maar er zijn menson, dio 
oen ziekokamer roeds binnen stappen met een gezicht van; Hier is do 
lollige broek. Nu kan het foost beginnen 

De pationt ligt misschien mot hogo koorts, of kloppende hoofd -
pijnen, to bed. "Zo, korol, wat zie jij er uit, zogi Het lijkt viel,of 
. jo al met tweo benen in het graf staat. Nu, hoor, wij zullen .do bloo-
motjes wol oons buiton zetten, wanneer hot zover is". 

Goed gemeend, maar ergerlijk, 'Resultaat: liet tegondool van het 
bogo orde.....

 4 
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Andoren hebben oon minder luidruchtige konversatio: 
"Eeb je dat al gehoord van die zuster van Mion? Zij heoft ook 

zo'n operatie gehad. Zwa r , hoor. Zij is nu al drie jaar invalide,... 
Heerlijk.opwekkond, Andoren helpen zioken op hun wijze; ïïat .jij 

hebt is alleen maar griep. Neem, voor je naar bod gaat, maar oon kop 
kamille thee rum.....citroensap,.... uitgoperst fruit.....asperino. 
Recepten to ovor. 

Wanneer iemand oon kwaaltje heeft, of ziek is, wordt hij vaak 
van alle kanton door ont.oe3iasto helpers overstroomd met recepten ,of 
patonto middolen. Jui t daardoor weerhoudt men iemand vaak do noodza-
kelijke zorgen aan zijn ziekte to besteden. "Je lijkt wel gck,zog.Wio 
loopt nu met zoiets naar do doktor? Dat doe jo toch niet". 

"Luister maar niet naar die doktor, hoor, zo erg is hot niet . 
Gobruik dat rocoptjo nu maar. Ik heb het nog van mijn. grootmoodor on 
zij wist het boter dan allo doktors. Noem dat nu maar in, dan bon jo 
weer gozond". 

Misschien helpt hot wol, misschien ook niet. Ongetwijfeld is 't 
eerlijk gemeend. Maar ook hier woor oon gebrek aan konnis on inzicht 
in do situatie, 

•Eon ziokc holpon botckont voorals wanneer do zioko moe is jo 
•voor alles boheorson. Niot to snol praton, maar ook niot to gedempt . 
Sproek ovor dingen, dio met do ziokto niots to maken hebben on doo 't 
zo, dat jo gemakkelijk t.p volgen bont. Is do patiënt moo, ga dan zon-
der veel drukte hoon, of blijf even zitten zonder iets te zoggen. 

Jo helpt ziokon zelden of nooit door op jo eigen houtje rocop'-
ton -voor te gaan schrijven. Do beste hulp in dorgolijke gevallen is 
meestal * Ik kom toch langs do doktor. Zal ik evon vragen, of hij langs 

- komt?" 
Allo hulp, dio do vrijheid van de mens to zeer wognoomt, oven -

•als allo hulp, dio do mens te voel doot rekenen op hetgeen niet zijn 
recht is, mag, ovonals hulp, dio do mons bolot zolf uit do voor hom 
bestaande mogelijkhodon to kiozon, niet als werkelijke hulp wordt be-
schouwd, 

Elko wijze van helpen, dio oon andor in staat stolt zichzelf bo-
ter to redden, zichzelf to helpen en zijn eigen wog to gaan,is daar -
•entcgon ware hulp. 

Zij ontwikkelt het bewustzijn van do mons. Hij wordt in staat 
gostold op eigen wijzo on zondor te grote verplichtingen, of dankbaar-
heid,datgono to bereiken, wat voor hem zolf noodzakelijk is, 
U steldo, dat oen gedwongen huwelijk tusson jongen cn meisjo bij hot 
optrodon van ongewenste govolgon, verkeerd is. Ik ben dit niet met U 
oons om do volgende rodonon: 
Ook zo'n huwelijk kan gelukkig worden. Het is botor voor het kind oen 
ongcnoogelijke vader to hebben, dan allocn maar oon moedor, waardoor 
hot tevool moet misson. Het lijkt mij good, wanneer do jongon do kon-
sokwontic moet dragen, 

In sociaal verband gezien zal dit een preventieve werking heb -
bon, oen soort afschrikkingsmotodo. 
0 juist. Dus: blijf van do meisjes af, of je wordt tot hot huwelijk 
veroordeeld. 

Mij ging het vooral om do dwang. Ik meen wol degelijk, dat er 
oon zekoro verplichting bestaat. Wanneer de jong' mons dit niot aan-
vaardt, wordt hij toch v ak gedwongen te huwen. 

Dit geldt niet alleen do jongen, maar vaak evenzeer hot moisjo. 
Dozo dwang is niet wettelijk, maar wordt door do omgeving uitgeoefend. 
A priori ontstaat dan tussen de gehuwden oen verhouding, dio onjuist 
is. 
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U noont, dat hot kind botor op zal groeien, wanneer het oon onr 
gezellige vader hooft, dan wanneer hot er gohoel gcon hoeft. 

Daar stel ik t.o.i wanneer het kind de oorzaak is van do kon 
flikten in het huwelijk, zal hot kind het middelpunt worden van do 
strijd tusson do oudors. Hot zal daaronder moer lijden,dan ondor hot 
ontboron van oen vador. 

Bovendien mag hierbij worden•opgemerkt, dat men•tegenwoordig 
ook nog wol oona io.nmeisje huwt, wanneer het oon kind heeft. 

In do derdo plaats neon ik, dat do konsokwentio voor dó jonge 
man op e n ander terrein zou moten liggen, dan die van het togen wil 
en dank huwen. 

Naar mijn mening is het boter de jonge man to verplichten een 
vaste som to storten, waaruit hot onderhoud van het kind kan worden 
bekostigd, dan wel het opleggen van do verplichting rogelmatig oon be-
drag te storten. Bij niet-botaling zou beslag op do verdiensten g^ -
legd moeten worden, terwijl bovendien iemand ondor dezo vorplichtin -
gen staande niot hot rocht hooft, de staat te verlaten zonder eon 
borgsom to storten,'waaruit het vastgestelde bedrag voor tenminste 
een jaar zal kunnen worden vold aan. 

U kunt het geloven of niot, maar do mons is hot'meest gevoelig 
in het dool, waarop hij ploegt to zitten en in do portomonnaie,dio hy 
meestal in dio buurt draagt. Vooral voor do jongelui is deze kwets -
baarheid zoor groot.. 

Bij oon dergelijke beslissing zullen zij zich verwijten maken , 
misschien hot meisje zelfs daarom haten. Zij kunnen niot - door oon 

voortdurend in de nabijheid van hot meisje' en haar kind te zijn -zo -
wel hot meisje als het kind tot psychische wrakkon maken.Hot begrip 
straf on afschrikken meen ik wol ovon enigszins anders te moeten stol-
len. 

Persoonlijk bon ik voorstander van hot dragon van do vorant 
woording. Ook op eon ander gebied zou ik gaarne zien uitgedrukt - ik 
'wijk hier eVèn van hot onderworp af -, dat wettelijk werd bepaald,dat 
oon ieder - ook do automobilist -, die door zijn schuld iemand ver 
minkt, of doodt, daarvan do volle konsokwentio zal mooton dragon. 

Bij' verminking zou ik ga rno aan de schuldige do verplichting 
zien opgelegd do verminkte to onderhouden in do staat en het milieu , 
waarin hij verkeerde 'voor hot ongeluk. 

Bij dood het in do plaats treden van do overledene, zoverre 't 
dions verplichtingen t.o. anderen en do verzorging van afhankelijke 
verwanten van de' dode betreft. 

Indien wij dit omzetten in do termen van hot gedwongen huwelijk, 
dan zult U met mij eens zijn, dat de verplichting do verminkte,dan 
wol do familie van do gedode in eig^n huis op te nemen voor de auto -
mobilist,'of schuldige, onhoudbare situaties zou schoppen. 

Hot verschil tussen een g e l i j k e situatie en oon gedwongen huwe-
lijk is voor mij niet zo groot, 

;ij zijn nogal ouder.ets en m nen, dat eon huwelijk voort moot 
komen uit iets, wat meer dan oon zuiver stoffelijke genegenheid, of 
hartstocht, is. Al, wat aan deze cis tot meer goostolijke eenheid 
niot kan voldoen, zou o.i. boter gescheiden blijven, ongeacht do kon-
sokwentios, dio hi.raan sociaal misschien verbonden zijn. 
Laat oon jongen en oen meisje trouwon on onmiddellijk scheiden, dan 

hnoft het kind orn naam; or bestaat eon wettelijke verplichting en 't 
bozwaar van samenleven is opgeheven. 
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Dit is een tussenweg, die óón groot bezwaar h^eft. ./annoor hot moge -
li ik is zo te huwen m te scheiden, wordt het huwelijk al heel snel 
.tot een rechtvaardiging van een verhouding en de gevolgen daarvan zon-

d C r n 0

°Hat kan zelfs uitgroeien tot een rechtvaardiging van prostitu-
tie "op korte termijn. V/ij gaan dan gevaarlijk dicht in de richting 
van do z.g. tijdelijke vrouwen uitdo Moslismwercld, die men tot voor 
kort b.v. in Mekka kon vindon. Dozc vrouwen trouwen oor do kadi_ mot 
p ^ g r i m s tegen

:

 een overeengekomen be drag. Wanneer de pelgrims huis -
waarts gaan, scheidt hij door hot voor getuigen uitsproken van do 
scheidingsformule, waarop do dame klaar staat voor dn volgende huwe -

liikskandidaat. , , , , 
Bii het wettigen van do door U voorgestelde metodo zouden do 

gelijke praktijkon ook hier mogelijk worden cn is oen ontwaarding van 

het huwelijk niet togen te gaan.
 n

 . 
De vraag is dan is het belangrijker, dat voor deze dwaze meis-

jes dezo tussen og wordt geschapen - waarbij hot huwelijk m do ogen 
van zeer velen ontheiligd wordt -, of moet de heiligheid van het huwe-
l i j k de nadruk krijgen? . . , , , , . „

n + h f
,

n q 

Is hot niet boter de maatschappij zó op te voeden, dat, althans 
voor hot kind, h t dragon van moedors naam go.en nadelige invloed 

meer ^ ^ ^
 o v c r i g n n s i s d c

 laatste jaron toch al aanmerkelijk 

verminderd. Mij lijkt deze tussonwog minder aanvaardbaar. 
Mijn oplossing voor beiden is iets andord dan dat gebruik m Mokka , 

dat U erbij haalt. . , , 
U heeft rij niet begrepen. Ilc betoogde, dat het gevaarlijk is het hu-
welijk te maken tot con vlag, die een sociaal niet verantwoorde la -

ding moet dekken. _ . , 
Ongeacht de financiële konsokwenties zou doze oplossing de oor-

zaal zijn, dat men nog lichter over hot huwelijk gaat denkon, dan nu 
roods in vele kringen hot goval is. 

Hot gevolg van Uw voorstel is n.1., dat het huwelijk stoods 
moor tot oen soxuecl kontrakt wordt, waarin dan misschien bij_toeval 
een paar mensen elkaar ook nog eens werkelijk zullen kunnen vinden. 

Bij hot huwelijk is oen bezwaar, oon hot rocht tot scheiding -
cn vaak de tijd van scheiding - reeds bij hot sluiten wordt vastgo -
legd. Hierdoor ontwaart men hot huwelijk tot wettelijk gozogondo pros-
t X U

 ^ m Uw voorstel aanvaardbaar to maken, dient men n.1. hot schei-
den makkelijker to maken, dan nu hot.goval is. Gebeurt dit, dan zul -
len -sommige mensen zeggen: Wij gaan voor eon pa r maandon op ^ - t ó -
ten wij maar trouwen. Wij slapen dan in óón kamer; dat is goedkoper , 
dan beiden een afzonderlijke kamer te nemon. Van hot gold, dat wy zo 
sparen, kunnen wij later do scheiding best betalen en niemand hooft 

ons iots te zeggen..... . 
Misschien vindt U dit te ver doorgevoerd. Maar in do U., 

hebben wij in sommige staten hot voorbeeld gezien. Waar °ohtaohoi -
ding zo gemakkelijk wordt gemaakt, huwt men, zondor na te donken on 
allocn in oen opwolling. , „, 

Denkt U eens aan de praktijkon, die ontstaan rond plaatsen als 
Reno b.v. Herinnert ü zich oons do schandalen van Hollywood. L.ier is 
tocS zeer zeker van oen grote ontwaarding van het h u w e l i j k sprake.Dit 
is een b-jdreiging van eon instelling, die - misschien bon ik wat ou-
derwets - m.i. de grondslag is van de maatschappij. 

Een dergelijke ontwaarding van de instellingen dor maatschappij 
is alleen aanvaardbaar, wanneer werkelijke liofdo stoods meer m bc -



tokonis gewint. Tot op hedon ligt daarvoor do algonono indruk nog to 
sterk op do sexuelo attraktio. 

Hot lag niet in mijn bedoeling Uw voorstel goedkoop to naken.Ik 
meende te morton wijzen op do konsokv/enties daarvan in het maatschap-
pelijk bestel, die veel verder gaan, dan mij verantwoord lijkt. 
Do waarde van het huwelijk ha,ngt toch af van de inslag dor mcnscn?wat 
is dan do preponderanto faktor, dio hierbij de doorslag geeft? 
Ik laat U gaarne Uw nening en aanvaardt Uw argunont. Ik stol van nijn 
kant daartegenover: Zolang hot huwelijk oon belangrijke faktor is in 
do maatschappij, zullen wij elke ontwaarding daarvan zoveel mogelijk 
tcgon dootcn gaan. 

Dit kunnen wij hot bost bereiken door het huwelijk in do ogon 
van allen zo heilig cn waardevol mogelijk te houden binnen do gemoon-
schap. Dit sluit de aanvaardbaarheid van een to eenvoudige schoidings-
mogelijkhcid uit. 
Mag oen arts een meisje va,n goede huizo helpen net oen abortus, wanne er 
zij oen onwettig kindje verwacht? 
Wanneer oon arts alloen oen meisje van goede familie wil helpen, deugt 
hij niet. 
Ik noemde goodo familie, omdat da rbij eerder oon verstoting door de 

familie on oen verliezen van vriondon optreedt, wat zelfs oen blijven-
de geestelijke depressie ton gevolgo kan hebben. 
Aangenomen. Denkt U, da.t het voor oen meisje van minder goede familie 
gemakkelijker zou zijn? 
Dan zal de familie hot eerder aksepteren. 
Dat is lang niet altijd wae.r, Dit is afhankelijk van de opvattingen 
cm inzicht van het milieu. Het wordt zeker niet bepaald door het moer 
of minder gegoed zijn. 

Hot meer of minder gegoed zijn bepaalt h.,ogstons, welke som 
voor een dergelijke onw ttige ingreep kan worden betaald. Ik wil do 
zaak slechts in het algemeen bozion. 

M.i. is elke abortus, uie na de twoedo, tenhoogste do derdo 
maand wordt gepleegd,vanuit geestelijk standpunt gezien misdadig;on-
geacht do konsekwenties van eon niet bedrijven hiervan. 

jet plegen van abortus zal na doze tijd een zo sterke we rslag 
hebben voor de inkarnerendo geest, zowel als do wordende moedor, dat 
dit in ieder geval ver. oordoold noot worden. 

Daartegenover wil ik stellen, dat ik het evenmin eens kan zijn 
net do stelling, dat abortus onder geen enkel boding mag plaats vin-
don. M.i. noeten, mede gezien do huidige toestand van.de wereld,allo 
naatrogelen tot beperking van koncoptie 'gowettig mag noemen. 

Verder neon ik, dat alle maatregelen tot afdrijven van, of hot 
voorkomen van een zich vastzetten va.n de vrucht,gedurende do eerste 
zes wokon zeker aanvaardbaar mooten worden geacht. 

Ik meen, dat doze dingen niet zonder meer wettelijk kunnen wor-
den vastgelegd, of omschreven, waar hierdoor misbruiken in do hand 
zoudon worden gewerkt. 

K o n k l u s i e o n v e r s c h i l l i g , of het meisje van goodo , of minder 
goodo familie is, mag de arts hot alleen helpen in do eerste periodo 
der zwangerschap, mits hij hot risiko van dezo hulp wil aanvaarden 
on daarvoor goon onredelijk hoog loon vergt. 

Do integriteit van do arts bij do gelijke gevalloh moot bo 
ven alle v :rdenking staan. Anders zouden wij hetzelfde zien, wat kort 
geleden in oen andor land gebeurde, waar do arts niot alleen oon onre-
delijk hoog bedrag voor zijn hulp vorderde, maar nadien"nog afpersing 
ploegde ook. Togen dergelijke misbruiken moot oen middel worden gevon-
den . 



- 213 .-

ondor dit is nr q, rd-r spreien van exploitatie dan. van hulp, M . 
i, zou hot oon belangrijke verbetering betekenen, wanneor zowel door 
do kerken, als do staat werd. erkend, dat en vrucht mag worden verwij-
derd, zolang zij zie niet van framboosjo tot embryo h.eft ontwikkeld, 
terwijl het oen ieder vrijstaat vrucht te dragon óf niet,naar eigen 
behoeven en begeren. 

Ingrijpen zou alleen mogen geschieden door mensen, dio daarvoor 
oon bizondorc opleiding hebben gevolgd en tenminste do graad van arts 
bozittcn. 

Wat do oorspronkelijke vraag botroft, stol ik, dat gedurondo do 
oersto periode do arts zedelijk gcrechtigs it in te grijpen, zelfs in-
dion dit wettelijk niet is toegestaan. Hij zal zolf de gehele verant-
woording moeten dragen voor zijn ingrijpen. 

Moreel is het niet verantwoord, wanneer do arts regelmatig do-
zelfdo personen op deze wijze helpt, waar hij hierdoor misbruikon in 
do hand werkt. 

Wat het argument betreft; betero stand aanvaardt dit moeilijk , 
lijkt het mij zaaks do ouders te leren do konskwonties van hun opvoe-
dingsmetoden to dragen. Zij dienen to begrijpen, dat zij in haast al-
le gevallen t.m. mede verantwoordelijk zijn, wann;. .r het mindorjari -
gen betreft. 
Heeft U de perioden genoemd i.v.m. do aanhechting van do geest? 
Hot onderwerp is roods meerdere malen behandeld. Do genoemde periode 
is dc tijd, waar binnen nog goen sprake kan zijn van een zo groto bin-
ding tussen stoflichaam en goost,dat van oen redelijke eenwording kan 
wordon gesproken. 

In do -tweede plaats is in dozo periode do vrucht nog niet zozeer 
ontwikkeld, dat te grote schade door do afdrijving kan worden ver 
wacht. 
Is or sprake van een huwelijk in geestelijke zin, wanneer er goen na-
geslacht is? 
Een huwelijk berust op geestelijke oenheid. Is doze niet aamfozig,dan 
zal, ho talrijk het nageslacht ook is, van oen waar huwelijk geon 
sprako zijn. 

Deze stelling: huwelijk on nageslacht zijn ^c'n, hoe moor nage-
slacht, hoe beter do mons i. enz., wordt verkondigd door groepen, dio 
nacht zooken. 

Toon in Japan stellingen verkondigd werden , zoals doze , begon 
kort daarop do pressie op China, ontaardende in oen oorlog. Toen in 
Duitsland dc. nadruk word gelegd op oen zo groot mogelijk nageslacht , 
kwam het enige jaron daarna roods tot agressie, die ontaardde in do 
2de wereldoorlog. 

Ook wanneer godsdiensten dezo stellingen opvallend naar voren 
br ngon, gaat hot hen er vaak om ziolen to winnen en hun macht to ver-
groten. 

Laat ons oon scheiding maken tussen hot uit liefde on op verant-
woordo wijze bieden van mogelijkheid aan do goost om te inkarnoron cn 
het bij de konijnen wog voortbrengen van kroost zonder ?ich ook maar 
oven af to vragen, of men in staat is do verantwoording voor do kinde-
ren op zich te nemen. 

Men denkt or zelfs al te vaak niet eens over na, of mon wel het 
recht hoeft kindoren op doze wijze in do wereld to brongen,Met het huwe 
lijk hoeft dit niot voel to maken, met het ware huwelijk dan. 

Overigens is hot opvallend, dat, naarmate hot votantwoordolijks-
bowustzijn groter is, hot aantal kinderen per gezin afneemt. 
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Dit houdt in, dat degenen, die het minst zich van vorantwoor 
(lelijkheid -icwust zijn, dc meeste kindoren voort zullen brengen. Hot 
regime van do massa houdt dan ook veelal oen sterke daling in van hot 
gomiddoldo sociale en morele peil. 

x U sprak ovor Stichting Kunstbezit. U noemde dit helpen. Die voorlich-
ting is toch zoor eenzijdig? 
U zult het misschien zolf niot kunnen waardoren, maar U zult zo leren 
begrijpen, wat andoren in bepaa,ldo kunst tukkon mooi vindon. Zokoro 
oenzijdigheid is.bij voorlichting over het algomoon niot wog to wor -
kon . Indi.:n die voorlichting zo eerlijke mogelijk wordt gegeven cn 
da rdoór aan oc; groot aantal menson het genieten van kunstwerken mo-
gelijk wordt gemaakt, heeft zij haar nut. 

In dit geval noom ik aan, dat degenon, die zich voor het onder-
werp werkelijk interesseren, op dc duur tot oon eigen oordeel zullen 
komon. Roods nu leren zij begrijpen, wat er to zien en te waardoren 
is. 

Ik meon dan ook, dat het zonder dozo op zich misschien eenzij-
dige voorlichting veel moeilijker zou zijn zich tot oen kennen en on-
derscheiden van stijlen on perioden to bekwamen. Men verkrijgt enig 
inzicht in technieken en werkwijzen. Do spreker zal ongetwijfold kon-
baar maken, wat voor h m mooi is. Niemand kan anders dan subjektief 
bepalen, wat moei is. 

Een verstandig mens zal, zo oen spreker beluisterende, zeggen % 
Hicrmodo bon ik hot - al dan niet - eens.,., 

x Monigoon zal geneigd zijn te zoggen; Omdat hij het mooi vindt,moot 
ik hot dus ook mooi vindon. 
lomand, die alleen schoonheid erkent in do vorm van oen dergelijk 

snobisme., is niot oons waard, dat er voor hom oen dergelijke lozing 
wordt gehouden. Niemand dwingt U het oordeel van do spreker tot Uw 
eigen to maken. 

Do volc snobs zullen het hier in iedor geval mogelijk maken,dat 
volon, die van kunst geen, of weinig, begrip hebben, de wereld van do 
musoa, do groto schilders on booldhouword kunnen binnengaan, zodat zy 
zich moer en meer kunnen gaan verheugen in h tgeon anderen geschapen 
hebben. 

Dat lijkt mij oen waar helpen, omdat dc mons hierdoor intenser 
en gelukkiger kan loven. Van dwang mag ook hier geen sprake zijn on 
is - zover mij bekend - ook geen 'sprako. Juist daarom koos ik dit als 
oon voorboold van good helpen. 

Het viel mij op, dat do belangstelling voor oon soxuool betoog 
groter was, dan dc belangstelling voor het onderwerp pour soi.Ik hoop, 
dat dit niet moet worden gezien als een veroordeling van mijn wijze van 
belichting. 

Ten tweede wil ik do aandacht erop vostigon, dat de in het 
onderwerp gegeven maatstaven mijn maatstaven zijn. Ieder mag dus op 
cigon wijze eon maatstaf van goed en vermeend helpen in de wereld 
stollen. 

Ik zou er prijs op stellen, wanneer U dc door mij zo populair 
mogelijk gegeven punten nader zoudt willon overwogen on beschouwen . 

Ton dorde zou ik op willon merken, dat'do beantwoording van Uw 
vragen wederom duidelijk heeft gemaakt, hoe snel een mons afwijkt van 
oen gegeven punt, of onderwerp. 

Dit is geen verwijt. Toch zou ik U willen raden,bij het volgen 
van eon botoog, in dc eerste plaats de gedachtegangen van de spreker 
to volgon. 
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TJ zult dan vele vragen kunnen stellen en opmerkingen kunnen maken , 
die direkt met het onderwerp verhand houden en daaraan oen diepere be-
tekenis kunnen geven. V/ij hopen nog steeds dit ook hier to kunnen be-
reiken. 

Goeden avond., vrienden. 

- -o-o-o-o-

Als onderwerp voor volgende week is gestold; 

DE WAARHEDEN VAN BIJBEL EN EVAÏIGELIEN 

-o-o-o-o-o-

Gooden avond, vrienden, 
Allereerst wil ik enige: opmerkingen maken aangaande do huidige 

weroldtoestand . 
Zoals U bekend is, loeft U op het ogenblik in oen wat vreemde., 

periode. Overal zijn tekenen van ontspanning merkbaar, terwijl ander-
zijds de spanningen aanmerkelijk toenemen. 

In onze prognoso hebben wij roods gewezen op moeilijkheden . in 
Zuid-ifrika, Congo'en delen van Noord-Afrika. Jozo reeds voorziene 
feiten geven in hun vervulling te kennen, dat rekening moet worden go-
houden mot toenemende storingen on-onrust. Dezo storingen gedragen 
zich haast altijd als golven, dio mot do zon mee om do aardo plogon 
to lopen. 

Wanneer do zo onrust op het ogonblik zich stork openbaart in 
Afrika, kan er moe gerekend worden, dat zij zich enkele maanden later 
ook in Zuid-Amorika zal-openbaren. Spanningen, dio in Noord-Amerika 
optreden, zullen hun weg vervolgen over Azië on - uitklinkende in fel-
heid - ook Europa bereiken. 

Hot resultaat van do nu rond do wereld gaando invloeden is,dat 
de algehele toestand op de wereld hooi wat wankeler is, dan men ogon-
uchijnlijk zou menen. 

Moor dan ooit is or o p d e wereld behoefte aan stabiliteit. U 
zult zich afvragen, hoe U mee kunt werken aan het bereiken van grote-
re vastheid op deze aardo. In de geest werkt onzo-groep hiervoor. 

Ook ü op aarde kunt ü ÏÏw steentje bijdragon. Ik zal ü niot aan-
bevolen goede gedachten uit to zonden en wat dies moor zij. Wanneer U 
tracht evenwicht in Uw eigen wc zon en omgovin{. to handhaven, zohdt U 
dio gedachten vanz lf wol u i t . 

In alle landen - ook Nederland - moet worden gerekend mot toono-
monde konflikton tussen do progressieve en conservatieve richtingen 
binnen dc volkoron. 

Naarmate dozo spanningen toenemen , wordt het voor meerdere sta-
ten belangrijk naar buiton -toe en uitweg to vindon voor do hierdoor 
ontstane, spanningen en energieën. 

Voor Nederland is dit niet zo belangrijk. Hot is maar oen klein 
land. Lr zijn grote landen, die op een gogev n ogenblik alloon hun in-
nerlijke strijd kunnen onderdrukken, of verborgen, door de aandacht 
naar buiten toe to richten, ^ j zullen hiertoe kunstmatig oorlogen , 
oorlogsdreigingen on ckonomische oorlogen ontketenen. 
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f Om hieraan niot mode to werken , is hot noodzakelijk, dat U 
stqf^s woor tracht niot allo on maar konsorvatief, of alleen maar pro-
gressief to donken. 

Begrijp, dat U zich in een tijd bevindt, waarin de gulden mid -
donwog de onig praktisch juiste is. Dit geldt t.o.v. geloof, ekonomie, 
sociale verhoudingen, maar evenzo er in do handel. 

Het geldt zolfs voor Uw effokten. U kunt b.v. niet alleon op do 
Dow Jonos index- rekenen als een gids voor do werkelijke toestand on 
do komende ontwikkelingen. 

Eet is zeker niet uitgesloten, dat zich aan het bi gin van hot 
volgende jaar oon kleine, maar aanhoudende val voor gaat doen in do 
U.S..: . Deze val zal niet groot g e n o e g zijn om mot goed resultaat h 
la baisse te spekuloron. 

Alles, wat wij op hot ogenblik in de geest trachten to doen,is, 
evenwicht te handhaven. 

Stemmingen, dio vooral in deze dagen zeer stork op kunnen komen, 
dienen door ons zo te worden beïnvloed, dat zij niet tot daden voeren. 
Voor U betekent dit niot, dat U daadloos moet blijven. Wol houdt hot 
in, dat U zich niot to voel moet laten leiden door de gevoelens en ge-
dachten, dio in Uw Ik opkomen. 

Ik zal U enige voorbeelden van de invloeden geven, dio nu rege-
ren. 
1. Nederland 3 bij de moesten is, juist nu zij in foito geld nodig heb-

ben voor do komondo feestdagen, eon tekort in kas. 
2. Voor vele personen treden stoods we r perioden van daadloosheid en 

zelfs moedeloosheid op. Hen gelooft alles wol. 
Dit moe-zijn on de zaken laten rusten komt - ook in Uw eigen 

land - in periodieke golven voor, die voor alle mensen ongeveer golijk 
zijn. 

Op Uw kantoor zult u' b.v. kunnen mekken, dat niet alleen Uzelf 
geen werklust hebt, ma: r dat heel Uw omgeving op die dagen al ovon 
lusteloos is. 

Ook in do handel komt dit tot uiting. 
Wij hebben, nu on in do komende dagen, steeds wc.r te maken met 

een plotseling opvlammen van temperamentenj wanneer U Uw eigen hande-
lingen van het nabije verleden en ook do komondo tijd onderzoekt,zult 
U ontdekken, dat U ontstellend vaak onredelijk bont. Cru en abrupt 
ook. 

Overal h orst wankelmocdi Vhoid. Vandaag hooft U energie, morgen 
niot. Wanneer U iets wilt doen, dat in Uw ogen belangrijk is,blijkt er 
goen geld to zijn. /annoer U het roods terzijde hebt gelogd, blijkt 
plotseling, dat de middelen er toch zijn. 

Wanne or ü nu kans ziet U op hot ogenblik to wapenen tegen do gro-
te lusteloosheid on al te gïotc uitbundigheid, terwijl U ook Uw hu -
jiour intoomt en niet steeds weer iemand de waarheid wilt gaan zoggen , 
doet U al veel goeds. 

Do uiterlijke verschijnsolon zijn niet zo belangrijk, als zij 
lijken. 

Dit goldt ook voor politieke strijd, veranderingen binnen do 
roomse kerk, dio zijn to v rwachton etc. De korn van al dezo dingon 
is oon steeds groeiende onzekerheid'. Hoe onzekerder do machten in do 
worold zijn, hoe groter hot gevaar, dat men naar gewold grijpt. Hoo 
groter ook het gevaar, dat bepaalde ontwikkolingon zich voordoen, dio 
nadelig blijken voor zoor grote eblon van do bevolking. 

Dit geldt voor do hole wereld. 
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Wij moeten dan ook trachten zovool mogelijk - niot alloon in 
onzo naaste omgéving, naar ook bij olk kontakt not andoren - do n a -
druk to loggen op evenwichtigheid on gelijkmatigheid. 

Ook wanneor U schrijft. U hooft hot misschien nog'niot bonorkt. 
Do konondo dagon tonen hot dan in ieder goval. U zult zien, dat volo 
nisver standen ontstaan door brieven. IJ schrijft zo eerlijk en duido -
lijk, als U naar kunt. Aen ander begrijpt U echter verkeerd, ü bent 
nog niet duidelijk genoeg geweest. 

U leest do brief vai er;n ander. U zult zich vergissen in do in-
houd . U heeft zo niet goöa genoeg gelezen. Zorg er voor, dat alles , 
wat U zegt cn schrijft in dozo dagon, zo duidelijk nogelijk is. 

Voorkom olk nisverstand. Daardoor bevordert U de rust in omgo-
ving, zowel als bij Uw relaties. Die rust is zeer nodig. 

Ik wil niet in prognoson gaan vervallen. Daarvoor is oon bijeen-
komst rond Nieuwjaar bestemd. Wol kan ik U wijzen op het feit, dat 
ook geestelijk een groto onrust bestaat. Dit g-ldt niet alleen do 
werkzaamheid van onze eigen sferen. 

Alle gebieden zijn op hot ogenblik buitengewoon aktief. O.m. 
kan dit tot uiting komen door grotere onrust in krankzinnigengestich-
ten en inrichtingen voor zenuwzieken. Da rbuiton vindt het op aarde 
zijn beste afspiegeling in do groto onevenwichtigheid van velen. 

Ook is mogelijk, dat moor voorgevoelens optreden dan normaal . 
ü

o k zult U reeksen van onverklaarbare handelingen en roaktios zien , 
die in feite uit bepaalde sferen komen - hetzij , dat deze licht zijn, 
dan wel duister. 

Eon zo groto aktivitoit van do geest is voor de mens altijd oon 
wat huiveringwekkend gebeuren. Je woet nu wel, dat de geest dat doot, 
maar jo weet niet precies hot hoe en waarom. Juist bij oon gohool 
niet begrijpen zullen er vele fenomenen ontstaan, dio niot passon in 
jo levensbeschouwing. 

Ik wil U een raad geven: wat do geost op hot ogenblik wil, be -
treft do goholo wereld. Het kan niet in Uw eigen bewustzijn worden 
uitgedrukt, zondor dat hieruit groto problemen ontstaan. 

Wanneer U n.1 als persoon zoudt willen gaan handelen naar oon 
bevel, dat voor heel do wereld is bodoold, loopt U hot gevaar to vnr 
op dc menigte vooruit-te geraken on zo dc werkelijke tot standkoming 
van hot door do geest begeerde te schaden. 

Houdt U dus bij al, hetgeen de geest U op het ogenblik opon -
baart, laat zien, aan uoot voelen etc., wat negatief. Zeg: 'Wij zul -
Ion doze dingen wel aanvaarden, maar handelen daar op het ogenblik 
nog niet to vool naar". 

Alleen zover wij dit voor onszelf kunnon doen - zondor andoren 
in ons beeld, of openbaringen te betrekken - zullen wij daaraan go -
hoor mogon geven. _ . . 

De werkingen, die op do wereld kenbaar wordon, zijn m o t m a i -
viduccl -meer. Zij worden eerder door do massa beleefd cn zijn verto -
genwoordigd in oen do Gaullo, oen Adonaucr, oon Eisonhowor, oon 
Chroetsjew. 

Op hot ogenblik gaat hot om do stemmingen on daden van volKo -
ren, niet van mensen. Do stemming van een hooi volk kunt U nooit b o -
invlocdcn. U kunt slochts in Uw eigen omgeving oen zo groot mogelijke 
gelijkmatigheid van loven bevorderen. 

Ik hoop, dat U ook hiermede rekening zult houden. 
Dan is hot tijd, dat wij weer oens iets over onze Ordo zoggen. 
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Wij zijn do Ordo dor Verdraagzamon. De verdraagzaamheid is al -
weer oen doodgetrapt woord, wij zijn or moo begonnen als een soort van 
slagzinpropaganda, maar het werd overal cn doop alJ

0

 anderen ovorgo -
nómon. Het is nu zoiots >ls Playcrs Pleaso, ovvarvNollc Bostellen. 

Dozo slagzinnon verliezen op do duur hun redelijke betekenis . 
Ook hot woord Verdraagzaamheid is op dozo wijze doodgoredoneerd, • Wij 
kunnen onze naam niet gaan veranderen. Dat heeft weinig zin. 

Toch is het wol goed even do nadruk to loggen op hetgeen U on-
zo Orde is oh wat zij doet. Dit zal U meteen duidelijk maken, waarom 
U in deze dagen wol eens genoegen moot nomen mot iemand, dio oon on -
dcrwerp wat minder beheerst. 

Door onze andere werkzaamheden zijn or n.1. al enige moeilijk -
heden geweest cn moesten wij b.v. eon vraagavond verschuiven. 

Dc O.d.V. noemt zich zo, omdat zij bestaat uit een zeer hetero-
geen aantal elementen. Geestelijk kunt U daarin aantroffen heidense 
on Christelijke priesters 3 .oude filosofen, atheïsten, Christenen on 
andoren^ bodieri^n, marskramers, slaven, doktoren, professoren, docen-
ten, vorsten enz. 

Wij vindon olkaar door oen gemeenschappelijk doel. Wij kunnen 
olk voor zich dit dool niet bereiken. Dit is slechts mogelijk, wan 
neer wij olkaar steeds weer helpen. 

Wanneer hier in Nederland wordt gestreden om Nederland tot oon 
waarlijk Christelijk land to maken en do gaan in tegen allo ande-
re Christengemeenschappen, dan wordt nooit oen resultaat bereikt. 

Eerst in oon samengaan, een olkaar vordragen, terwillo van hot 
dool, kun jo vorder komen. Do moest vreemde elementen kunnen soms sa-
mnngaan on iots good bouwen, iets machtigs bereiken. 

Zo ook in onzo Ordo. Geestelijk gezien vertegenwoordigon wij oon 
groto reeks van zeer verschillende gedachterichtingon. Wij hebben ge-
zamenlijk oon punt, dat ons bovon allos g a a t , E e n geloofspunt; do 
liefde Gods. Dat is voor ons hot belangrijkste. Daarover zijn wij het 
dan ook wel ongovoor eens. 

Bij onzo uitingen houden ?;ij ons aan door de gemeenschap gestol-
de normen, waarbij de persoonlijke mening wol naar voren kan treden , 
maar toch altijd zal worden goremd door hot inzicht van do gohclo ge-
meenschap cn do richting, die zij na streeft. 

Onzo werkzaamheid is niot beperkt tot do lezingen, dio wij hior 
govcn, of de meer persoonlijke steun on hulp, die wij do mensen soms 
geven, 

In do eerste plaats werken wij samen met vele andere geestelij-
ke Orden en Broederschappen binnen het kader van oen groep, dio op 
aarde meestal dc "Witte Broederschap wordt genoemd. 

Wij trachten de wereld to redden voor eon ondergang,doch stro-
ven or gelijktijdig voor allos naar do mensheid op de wereld in staat 
to stollon haar bowustwording daar voort te zotten. Alleen do onder -
gang van do huidige wereld voorkomen zou gemakkelijk .zijnj in do 011 -
dergang grotere bewustwordingsmogelijkhodon te schoppen evenzeer. 

Juist hot behouden van dc huidige mogelijkheden en toch oen 
grotere mogelijkheid -tot bowustwording to schoppen, is oen zeer moei-
lijke taak, waarvoor allo krachten alloreorst, ingozot worde. 

Daarnaast blijven de taken op meer geestelijk terrein bestaan , 
als daar zijn; studio, experiment, hulp aan hen, dio overgaan, volvoe-
ren van taken in lagere sferen onz. 

m z e gemeenschap is betrekkelijk groot op hot ogenblik, --'r is 
aan onac kant moer belangstelling dan do. laatste tijd bij U . './ij ko -
men alleen reeds voor deze groep tot oen aantal, dat in do duizondon 
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loopt. Zover h'.'ft ü het op aarde nog niet kunnen brengen. Misschien 
is de reden wol, dat wij do tijd hebben on ons geheel in to zetten 
voor de zaak, waarin wij gelov en. 

Dat mankeert bij U wel oons;van onze leden op aardo verwachten 
wij natuurlijk niot al te voel. Maar in i: dor geval verwachten wij 
och wel, dat ü hot b grip verdrargzaamhoid op do juiste wijze zult 

laren begrijpen on gebruiken. 
Verdraagzaamheid is hot waarderen van de begrippen van andoren, 

ook wanneer zij aan eigen mening, of opvatting, tegengesteld zijn . 
Het is in hot rospokt voor andoren met dio andoren samen lor-n gaan, 
ongeacht do verschillen. 

Vorder betekent verdraagzaamheid: nadenken voor jo reageert en 
steeds rekening houden mot mogelijk faktoron in andoren, dio hon 
tot oen voor jou" mogelijk minder prettige, of redelijke handeling 
kunnen voeren. 

Het gaat er dus om ook de bedoelingen to waarderen on niet al-
leen de resultaten, of verschijnselen. 

Verdraagzaamheid botokent zoker niet, dat jo voor andoren oon 
voetveeg moet worden on andoren maar ovor jo hoon moet laten lopen . 
Wol verwachten wij van U , dat U torwille van deze verdraagzaamheid 
zult trachten alle mensen - ook degenen, die IJ niet simpatiek vindt 
~ te begrijpen en te waardoren. 

Er wordt niot van U vo wacht, dat U zult zeggen wij hopen , 
dat de Bolsjewisten morgen hier zijn; wèl, dat Ü begrijpt, dat ach -
ter het IJzeren Gordijn dozolfdo mensen wonen als hier, of in de V.S. 

Wij verwachten van U , dat U protestant, katoliok, boeddhist,of 
moslim, in zijn eigen geloof zult waardoren en rospektoron, zoi.dor 
ooit te veroordelen, of to zoggen ; Mot dio humbug houd ik mij niot 
be zig. 

Verdraagzaamheid wil vorder zeggen, dat ïï or zich niets van aan 
trekt, wanneer oon ander V'w overtuigingen kleineert, b.v, to zoggen : 
Spiritisme? Kolder. Ga j daar heen? Nu, ik'bon wel wijzer, 

U moot het ook kunnen voordragon, dat oon ander niot luistoron 
wil, wanneer U met Uw argumenten ter tafel komt. N. oit echter zult U 
U door anderen in Uw rechten • . mogen latenHasten, dcch U zult zich 
dionon te verzetten tog n alles, wat maar op onrecht lijkt. 

' annoor wij hier uit onze groep een hechtere gemeenschap zouden 
kunnen bouwen, zouden wij in staat zijn ook invloed uit te oefenen . 
Niet op politiek terrein; daar kunnen wij immers niot streven,zonder 
eenzijdig to worden en de verdraagzaamheid" op de duur te schaden. 

Wij k u n n m trachten oen iedcr in zijn strov h te helpen, wan. -
neer ons dit goed lijkt. J-ndion U - als gemeenschap - voortdurend pro-
beert behulpzaam te zijn en oen zekere naastoliofde to tonen, wanneer 
ü daarnaast steeds tracht onderling on gezamenlijk oen groot begrip 
te verworven voor do waarden, die in do mensheid leven, zijn wij daar-
mede tovredon. 

Dan heeft U zelfs mcfefr gedaan , dan van U verwacht, of geëist 
mag worden. U hoeft dan e n groot deel van onz taak mode op 'J geno -
men. 

I.v.hiermede wil ik enkele punten aanstippen, die zeer belang -

rijk zijn. 
Hetgeen de mensen het moosto kwelt, is niot do werkelijkheid , 

waarin zij loven, maar do voorstolling, dio zij zich daarvan maken . 
'Wij moeten begrijpen, dat Jlk benader n van do medemens op alleen ui-
terlijke waarden oon vertekend beeld moot geven. 
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Elke mon hooft in zich bepaalde komploxcn, bepaalde afwijkingen 
van dc norm. Ook U . Ook U bonatwoordt immers niet geheel aan do norm, 
die ü ploegt to stellen voor Uw medomonson? Of de gcmiddoldo norm , 
die geldt in do maatschappij? 

Elk wezen, dat U zult ontmoeten - mens, maar ook hond, kat , 
paard, ezel, geit enz. - is oen aparte persoonlijkheid met zoor speci-
ale eigenschappen, mot apparto denkwijze en een roekd van voorstoll»ra€« 
in zich, dio niet gehool mot do werkelijkheid stroken. 

,annenr jo jo roalisoort, dat oen kleur voor verschillende men-
sen oen verschillende waarde kan hebben on oon onkol donkbocld door 
10 verschillende mons ook op 10 verschillende wijzen kan worden go 
interpretcerd, zult U beseffen, dat het woord • oen gobrokkig hulpnid-
is, wanneer men zich wil uitdrukken^of oen ander wil overtuigen. 

Men praat en donkt to vaak langs elkaar hoon. Verdraagzaamheid 
is hier noodzakelijk. Wij zullen allo wezens rond ons moeten leren ac-
cepteren, zoals zij zijn, maar vanuit ons persoonlijk standpunt moeten 
begrijpen, hoever zij afwijken van dc voor ons geldondo normen. 

Om to holpon, moot je leren besoffon, hoo verschillend denkwij-
zen en reakties kunnen zijn. 

Vorder moot U or rekening mee houden, dat er haast goen mons 
is in dc moderne maatschappij, die niot aan een nouroso lijdt. Elko 
mens is op do oon of andere manier aangedaan in zenuwstelsel, of om -
bewustzijn. Elke mens heeft reeksen van reflex^, of tics, dio niet he-
lemaal kloppen. 

Hot is versiandig niot op alle stopwoordjes en gewoontegebaren 
to roageron. 

Houdt or verder rekening moe, dat U wel looft in oen wereld vol 
van wetten en regols, maar dat Uw modemensen voortdurend bezig zijn 
die wotton to overtreden, of to ontduiken. 

Denk daar aan niot. alleen in het vorkoor, maar overal. Do ro-
gcis en wetten van do maatschappij zijn ook normen, waaraan niemand 
gohool zal beantwoorden. 

Er kan vaak oen rocht Uwerzijds bestaan, zonder daA oon andor 
dit bosoft, of, zo hij dit beseft, or rekening moo zal houden. Ver -
dodig Uw rocht alloen, wanneer hot voor Uw zelfstandig bestaan on 
voortbestaan noodzakelijk is. 

Laat vorder anderen do kans^het er good af to brengen,wanneer 
hij al oons togen Uw rechtcn ingaat. Realiseer U , dat do menson niet 
roageron naar Uw verwachtingen, maar aan do hand van hun oigon inner-
lijke waardon. 

U zegt b.v. als oon grap; "Zalig do mens, die geen twoo auto's 
in do garage hooft, want hij bohooft er geen wegenbelasting voor to 
betalen". 

U moent, dat do andor dit leuk zal vinden. Achter Uw rug rea-
geert hij echter; Opschepper, moest zeker laton horen, dat hij ook 
oen auto in dc: garage hooft. 

Houdt er rekening moo, dat vele menson ^"gunstig op U zijn , 
zelfs wanneer U zolf niot woot, dat or /aan aanleiding toe zou zijn . 
Reken or moo, dat ook U door onbewuste haat, of afgunst kunt worden 
geleid bij Uw beoordeling van andoren. 

Woes beloofd, ook wanneer andoron dat niot zijn. 
Voorbeeld; groot in trein, of tram, dt man, dio U Uw kaartje 

vorkoopt, of kontroloort. Laat zien, dat U ook in hem oen mens ziet , 
zolfs wanneer dio mons daarop niet reageert, hooft hij daar rocht op, 
want hij is oen mens. 
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Uw verdraagzaamheid moet hier zover gaan, dat U - zelfs wanneer 
Ü 20 k o n n Uw neus stoot - het toch als U plicht blijft zien in olko 
medemens de mens te erkennen en dit kenbaar te makon. 

Toon een ieder steeds weer, dat hij mens is in Uw ogen en een 
zekere waardering geniet. 

Zoek niet alleen kontakt met Uw eigen vrienden en bekenden,maar 
wees steeds bereid ook vreemden te woord te staan en to.leren kennen. 

Voor ons is het b.v. een groot genoegen, wannoor U zich op de-
ze avonden niet alleen bezighoudt met Uw eigen kleine kringetje, maar 
ook • eens oen paar woorden wisselt met een ander. Daardoor leort men 
immers elkaar beter kennen en begrijpen. Zó zou het in de hole we 
rold moeten gaan. 

Wanne.r de mens de weg van hot gulden midden wil bewandelen in 
deze dagon, zal hij voortdurend vriendschappelijk t.o. de wereld moe-
ten staan. Dat is mogo-

 c
 . 

lijk, w'ann er U stoods oen sokondo meer tijd hebt voor een ander, dan 
hoogst noodzakelijk is, wanneer ïï steeds iets vriendelijker on begrij-
pender bent, dan U moet zijn . 

Verdraagzaamheid impliceert, dat je je medemensen steeds iets 
m o r aan achting, vriendschap en begrip schenkt, dan van jo verwacht 
kan worden. 

Alleen op dozo manier kunnen wij ook op Uw wrrold zorgen voor 
oon geleidelijke en redelijke overgang naar een nieuw tijdperk. 

U weet, dat wij de laatste tijd niet voel meer hebben gezegd 
ovor de nieuwe wereldleraar. ..ij mogen daarover helaas niet al to voel 
zoggen. Toch zullen wij trachten U op do hoogte to houden en U regel-
matig - zij het, dat do bron niet altijd vermeld zal worden - iots 
van dezo denkbeelden mee te govon. 

De nieuwe wereldleraar hooft op het ogenblik o.m. do volgende 
uitspraken gedaan, waarvan U o.i. kennis moet nomen. 

Er is eon verschil tussen lijdzaam on werkelijk verzet.Lijd 
zaamhoid kan zo negatief worden, dat geen mens daardoor moer vorder 
kan komen. Hot heeft geen zin je alleen te onthouden van dingen, ten-
zij dit een zuiver persoonlijke kwostio is. 

Wanneer je bewust oen zeker dool nastreeft, zul je niet alloon 
ku_.non volstaan met hot hinderen van anderen, of het verhinderen van 
hun daden. 

Je zult positieve steun moeten geven aan eon ieder, dio oon 
onrecht bestrijdt, oon euvel tracht to verhelpen. Jo zult daarvoor jo 
oigon krachton moeten govon, zover je dit mogelijk is. 

Zoals U zult begrijpen, hooft dezo uitspraak direkte zin i.v.m, 
de ontwikkelingen in India, Pakistan on do arabischo gebieden. Ook 
voor het westen heeft dezo uitspraak zin. do mons is daar vaak go 
noigd te zeggen, dat deze dingen hem niot aangaan, of wanneer zij zelf 
aan dezo dingen niot nee doen, dat dat reeds voldoende is. 

Neon, vrienden, men moot positief stroven, zolang hot niot 
slechts een kwestie is van eigen smaak,.eigen denken. Zodra het een ge-
meenschap betreft, zult U mot andoren samen moeten werken en handelen. 

Onze wereldleraar zegt verdor ,God komt altijd tot ons. .laar om 
ons bewust te wordon, zullen wij'ook tot God moeten gaan. 

Zo is het met al datgene, waarin voor ons do Goddelijke liefde, 
do Goddelijke kracht en het Goddelijk recht kenbaar worden. «Sij komen 
wol tot ons, maar wij zullen ons dozo alloon kunnen realiseren, in -
dien wijzolf naar dozo dingen streven on zo nodig daarvoor ook strij-
den. .JO strijd mag nooi gericht zijn togen bepaalde mensen, of instel-
lingen, doch diont op hot dool to worden gericht zonder moer» 
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Onze weroldleraar brengt geon geloof, maar eon lovonsvisio, dio 
kan dienen als oen gemiddeld aanvaardbaar streven voor heel do wereld. 

Esoterio. Gelijkenis-, iemand zag een boom staan en sprak: "Hoe 
machtig moot hetgeen zijn, dat dit tot stand brengt". Een boor hoordo 
dat en lachtc wat. Hij toonde do man oen zaadje cn zei: "Hieruit is 
dozo groto boom gegroeid!'. 

Do man, dio do boom had bewonderd, antwoordde hem: "Welk oon 
eeuwigheid moot er niet dit zaad besloten liggen om zoiots tot stand 
to kunnen brongen". 

Do moeste menson kijken bij het zoeken naar eon innerlijke waar-
' hoid niet verder dan het zaad. Zij menen, dat zij mons zijnde, bepaal-
de eigenschappen bezitten. Dat is nu eenmaal zo. 

Andoren zoggen: Ik voel in mij de kracht van dc geest en dus.. 
on ook dan volgt eon opsomming. 

Wij moeten onthouden, dat achter het beginsel bij de boom do_ 
hole natuur staat. Dat is een ontwikkeling van ongetelde miljoenen ja-
ren. Daarnaast leeft daarin de Goddelijke levenskracht. 

Achter ïns bestaan on allos, wat in ons bestaat ligt eveneens 
oen oorzaak. Die oorzaak is weer het gevolg, hot prodlikt van oen onge-
teld aantal ontwikkelingen, die plaats vonden rond oen kracht,dio 
middellijk met het Goddolijko in verband staat. 

Wanneer het gaat om do boom, is het voldoende de vruchten, hot 
zaad in de aarde te brengen, 'anneer je vorder wilt gaan dan dat en 
begrijpen, hoe dc werkingen dor natuur zijn, zul jo boom on zaad moe-
ten bezien om to leren begrijpen, hoe de boom in het zaad zijn wezen 
logt on tc beseffen, hoo koer na keer verschillende waardon van bomon 
in hot zaad worden vastgelegd, waaruit de nieuwe boom als wezen go -
boren wordt. 

De wisselwerking gaat hier van groot naar k l e m en wocr naar 
groot. Indien wij do mens bezien in zijn velband tot dc kosmos, is hy 
klein. Hij is gegroeid uit het groto, uit het kosmische schoppen.Ach-
ter U ligt hot groots verleden van dc monshoid, voor U do seroom dor 
toekomst. In het heden zijn beide waarden medo weergegeven. Zij zijn r r 
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* Voor U is vooral do kracht, die U in hot heden beweegt,holang -
rijk, omdat zij Uw toekomst bepaalt. Om verder to komen dan eon op -
porvlakkigo beschouwing van hot Ik, zult U moeten besoJfo.n,dat 
mens, die zoekt naar do kern van zijn wezen, niet zich^ maar do ocu -
wigheid zal vinden. 

K l e i n keert terug naar groot, mens keert terug naar de kosmos . 
Men mag zich daarom niet beperken tot de mons, of hot Ik(alleen. Men 
kan niet,met uitsluiting van alle andere waarden,in zicTT komen tot 
God on waarheid. 

Wij dienen ons innerlijk streven door eon wisselwerking met ac 
uiterlijke wereld eon inhoud.te geven, dio ons naast ons eigen wezen 
ook do korn van do Schopping zelf duidelijk maakt. Wij dienen evon -
oens to beseffen, dat wij - goest of mens - in onzo huidige vorm on 
bewustzijn slechts oen overgang vormen tot andoro en grotere ontwikice-

l l n S C n

V r o c g o r waren alle zielen e'ón. Zij werden door hot springen van 
höt grote oeratoom uiteen gedreven en tot persoonlijkheden gemaakt . 
Eorst wanneer allen wederom de oude eenheid teruggevonden hebben , 
zal er geen streven meer zijn. 

Goeden avond, vrienden, 
( verkort ) 

-o-o-o-o-o-


