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WOORD VOORAF 

Door het verschijnen van dit nieuwe tijdschrift in de rij van Verbonds-
periodieken wordt het aantal van deze periodieken met twee verminderd. 
Dit „Kader" is namelijk een samenvoeging van „De Puntjes op de I van 
het Practisch Humanisme", „De Stemvork" en „De Gemeenschap". 
Tot deze samenvoeging en de uitvoering in gedrukte vorm is besloten 
op grond van de volgende overwegingen: 

a. Het cyclostyleren en adresseren van de drie afzonderlijke tijdschrif-
ten vormden een zware belasting voor het toch al overbelaste Cen-
traal Bureau, niet alleen doordat deze werkzaamheden omvangrijk en 
tijdrovend waren, maar ook doordat zij meestal op korte termijn 
moesten plaats vinden, hetgeen moeilijk viel te combineren met de 
andere — veelal ook spoedeisende — werkzaamheden. 

b. Ofschoon de lezerskringen van de drie periodieken (medewerkers aan 
Practisch Humanisme, sprekers en gemeenschapsbestuursders) duide-
lijk zijn te onderscheiden, zijn er ook herhaaldelijk „grensoverschrij-
dingen". Dit spreekt vanzelf, wanneer in èèn persoon meerdere func-
ties zijn verenigd. 
Van meer belang is evenwel de overweging, dat het werk en de mede-
werkers er alleen maar mee gediend kunnen zijn, wanneer men ook 
kennis kan nemen van de problemen die in de andere Verbonds-
kringen leven. De sprekers van het Verbond zal (en mag) het 
Practisch Humanisme niet onverschillig laten, de gemeenschapsbe-
stuurders zullen niet voorbij willen (en mogen) gaan aan de problemen 
van de sprekers, enz. 

Zo mag worden gehoopt, dat deze nieuwe vorm zal bijdragen tot ver-
ruiming van de blik. 
Het spreekt vanzelf, dat de medewerkers al het mogelijke zullen doen 
om dit blad interessant en boeiend te maken. De kans daarop kan alleen 
maar groter worden als ook de lezers tot medewerkers worden. Daar-
voor zijn geen uitvoerige bijdragen nodig. Een simpele vraag, het aan-
roeren van een probleem kan voldoende zijn om een boeiende gedachten-
wisseling op gang te brengen. 
„Kader", voor en door het Kader, lijkt als eerste doelstelling beperkt en 
ruim genoeg. Voor het overige spreke „Kader" voor zich zelf. 

W. Coenders 

1 



DE GEMEENSCHAP 

(rubriek voor gemeenschapsfuntionarissen) 

KLEINIGHEDEN 

Dit keer wat kleingoed: 

S .p .r . antwoordt niet 

Gemeenschapssecretaris zwoegt aan samenstelling van winterprogramma. 
Krijgt op verzoek aan spreker om op te treden taal noch teken, ook niet 
na schriftelijke herinnering. Belt ten einde raad op. Zegt spreker lakoniek: 
„O, nee, zeg, ik kan er niets meer bij hebben." „Dank u wel", zegt de 
secretaris, maar menen doet hij het niet. 

Leverancierscrediet 

Doordat de discussie na de toespraak bijzonder geanimeerd en langdurig 
was, moest de spreker om zijn trein nog te halen, holderdebolder weg. 
Voor afrekenen met de penningmeester ontbrak de tijd. 
Na enkele weken maakt spreker gemeenschap er op attent, dat zijn reis-
kosten nog niet werden vergoed. Na weer enkele weken ontvangt hij 
zonder enig woord van excuus het bedrag op zijn giro. „Dank u wel", 
bromt spreker, maar menen doet hij het niet. 

Gemeenschap 

H. is na lang aarzelen lid van het Verbond geworden. Hij vindt het alle-
maal nog wel wat moeilijk, maar hij voelt toch wel, dat zijn vage bezwaren 
niet voldoende zijn om er buiten te blijven. De gedachte weer deel uit 
te maken van een gemeenschap geeft eigenlijk bij hem en zijn vrouw 
de doorslag. Als nieuwe bewoners van een grote stad voelen ze zich nog 
een beetje verloren en denken ze met wat heimwee, aan hun vroegere 
dorp, waar het wel wat gezapig was misschien, maar waar ze zich toch 
ook geborgen wisten. 
Op een avond in mei stopt hij zelf het aanmeldingsformulier bij de 
secretaris in de brievenbus met het gevoel dat hij daarmee een belangrijke 
beslissing neemt. 
Het wordt oktober eer hij van zijn nieuwe levenskring iets hoort: een 
mededelingenblad, waarin een aantal bijeenkomsten wordt aangekondigd. 
Hij overwint zijn schroom en gaat op een zondagochtend naar het zaaltje 
toe, waar hij voorzichtigheidshalve op de achterste rij plaats neemt. Het 
lange betoog van de spreker gaat voor het grootste deel langs hem heen. 
Hij verdwijnt even geruisloos als hij gekomen is. Hij heeft niemand 
gesproken. 
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In december ontvangt hij een circulaire, waarin hem wordt verzocht zijn 
contributie voor het einde van het jaar te gireren en waarin er op aan-
gedrongen wordt het contributiebedrag in overeenstemming te brengen 
met de schaal. 
„Dank u wel", zucht H., maar menen doet hij het niet. 

Verbondenheid 

Eerdmans is een tijd lang lid geweest van de propagandacommissie. Erg 
succesvol was het werk niet, maar hij wist in zijn fabriek toch nog enkele 
leden te winnen. Hij is er mee opgehouden omdat hij met zijn knie begon 
te sukkelen en daarom 's avonds maar het liefst rustig thuis zat. Het werd 
er niet beter op en hij kwam voor operatie in het ziekenhuis terecht. 
Hij kon er zich moeilijk schikken, maar het trouwe bezoek van enkele 
vrienden deed veel goed. De fruitmand van de vakbond was natuurlijk 
overdreven, maar toch ook wel hartelijk. Van de gemeenschap hoort 
hij niets. 
Als Eerdmans weer terug is en voorzichtig nog in zijn straatje wat 
rondstapt, komt hij een gemeenschapsbestuurder tegen, die hem joviaal 
de hand reikt en zegt: „Die Eerdmans, we zien je haast nooit meer, 
kerel!" Eerdmans legt uit waardoor en hoe. „Zo, zo, en heeft de operatie 
geholpen?" „Het ziet er wel naar uit", zegt Eerdmans. „Nou dan van 
harte gefeliciteerd kerel". 
„Dank u wel", zegt Eerdmans, maar menen doet hij het niet. 

Wij in het Verbond hebben intense belangstelling voor de grote lijnen, 
waarlangs het wereldgebeuren zich beweegt. Wij doen ons best om bij 
het toetsen van eigen en andermans opvattingen ons niet te verstrikken 
in de details. Dat kan allemaal zeer lofwaardig zijn. 
Maar wij begaan onvergeeflijke fouten, als wij in het contact en de 
omgang met de anderen, waarmee wij een gemeenschap willen vormen, 
het detail, de kleine zorg verwaarlozen. 
De hierboven weergegeven gevallen zijn grotendeels — helaas niet ge-
heel — gefantaseerd. Misschien zijn het zeldzame uitzonderingen. 
Maar wie durft verklaren: „Zoiets komt bij ons nooit voor?" zonder dat 
aan deze verklaring moet worden toegevoegd: „Maar menen doet hij 
het niet?" 

GEWESTELIJKE STUDIEDAGEN 

2 maart Gew. Noord-Holland in Wormerveer 

	

9 maart 	Limburg 	in Heerlen 

	

9 maart 	Zuid-Holland in Delft 

	

9 maart 	Utrecht 	in Hilversum 

	

16 maart 	,, Gelderland 	in Arnhem 

	

16 maart 	,, 	Groningen 	in Groningen 

	

16 maart 	,, 	Overijsel 	in Deventer 

	

23 maart 	,, Drente 	in Assen 

	

23 maart 	Friesland 	in Sneek 

	

30 maart 	" Noord-Brabant in ? 

18 mei 	Fed. Amsterdam 	in Amsterdam 

inleider nog niet bekend 
Dr. van Praag 
Dr. Prins 

91 	 Prof. Mazure 
Dr. Constandse 
Prof. v. d. Wal 
Dr. Daan 
Drs. Colpa 
Dr. Daan 
Dr. Prins 
Prof. Mazure 
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UIT DE GEMEENSCHAPPEN 

Kerstmis en jaarwisseling gaven heel wat gemeenschappen aanleiding tot 
bijeenkomsten, anders dan anders. Uit de toegezonden gemeenschaps-
berichten (helaas nog lang niet van alle gemeenschappen) noteerden we: 
Leeuwarden kwam op Tweede Kerstdag bijeen. Schonk sprak over: 

„Moeten wij humanisten eigenlijk wel Kerstmis vieren?" 
Rotterdam hield op 23 december een midwinteravond met een toespraak 

van mr. Stempels, declamatie van mevrouw Reyne, zang van mevrouw 
Schoenmakers. Dit alles in de daktuin van „Atlanta-. 

Amersfoort organiseerde tesamen met Soest op 29 dec. een familie-
bijeenkomst met muziek, declamatie, gemeenschappelijk spel en zang. 
Ook de kinderen vermaakten zich best. 

De oudejaarsavond van Assen op 30 dec. gaf toespraak, muziek, voor-
dracht en een passende tractatie. (Wat zou dat nu kunnen zijn?) 

Een bijzonder programma had Nunspeet voor zijn nieuwjaarsbijeenkomst 
op 3 januari, doordat na voordracht door Aalt van Emde, kleurendia's, 
vervaardigd en vertoond door Wim Dimmendaal, de schoonheid van 
de Veluwe lieten zien bij klassieke muziek door een goede geluids-
installatie. 

Haarlem had op 4 jan. een feestelijke nieuwjaarsbijeenkomst met voor-
dracht, muziek en chansons. 

Op dezelfde dag herdacht Deventer zijn 10-jarig bestaan met een toe-
spraak van Stuiveling, voordracht dcor Janny van Oogen en muziek 
door het eigen trio (fluit, cello en piano). 

Zondagmiddag 5 januari hield Apeldoorn nieuwjaarsvisite met veel aan-
loop en gezelligheid. 

Den Haag hield een nieuwjaarsbijeenkomst op 11 jan. met o.m. voor-
dracht door Aafje Top. Na afloop was er gelegenheid voor een dansje 
en een babbeltje. 

Dit soort bijeenkomsten blijkt veel aantrekkingskracht te hebben. Waar-
om zouden ze eigenlijk tot de jaarwisseling of daaromtrent beperkt 
moeten blijven? Ook overigens was er veel activiteit. 
Voorburg-Rijswijk ziet steeds kans (dank zij — wie weet hoeveel 

inspanning) met voortreffelijke lezingen te komen. Dr E. Tonkes sprak 
over „De gezondheid van de mens en de ioniserende stralen". Er komt 
een serie lezingen welke onder de algemene titel „De onbekende mens" 
het fenomeen van de sexualiteit behandelen. Achtereenvolgens zullen 
dr C. van Embde Boas, drs H. Redeker en drs C. E. Vervoort hun 
visie geven als psychiater, antropoloog en socioloog. 

Amsterdam-Slotermeer liet een forum, uitsluitend bestaande uit jongeren, 
vragen beantwoorden van ouderen over: ouderen—jongeren, ouders—
kinderen, Verbond—H.J.G. 

Het gewest Overijssel tenslotte heeft het plan om op Hemelvaartsdag 
naar de Noord-Oost-Polder te trekken en in Emmeloord in de schouw-
burgzaal een grootscheepse bijeenkomst te houden. Als dit plan slaagt, 
zal dit een stevige stimulans voor het humanisme in de polder zijn. 
Het kan alleen slagen als ook gemeenschappen buiten Overijssel met 
grote aantallen deelnemers komen. Laat men de oproep van gewest-
secretaris Eising alle aandacht geven. 
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TIJD EN TAAK 

februari 19: 

februari 22: 
maart: 
maart 19: 

april 617: 
april 19120:  

De uiterste datum, waarop bij het H.B. nog congresvoor-
stellen kunnen worden ingediend. 
Gewestelijke besturenconferenties. 
Studiedagen over „Humanisme en Rede" (zie pag. 3). 
De uiterste datum, waarop bij het H.B. nog amendementen 
op congresvoorstellen kunnen worden ingediend. 
Een eventuele tweede c.q. derde congresvergadering dient 
dus vóór 19 maart te worden belegd. 
Jubileumcongres H.J.G. 
Congres H.V. te Wageningen. 

BEJAARDENKAMP 

Het bejaardenkamp op „De Ark" te Nunspeet wordt dit jaar gehouden 
van 14 tot 21 juni '58. De prijs is f 35.—. Er wordt vaak over gesproken, 
dat we iets willen „doen" en onze leden „iets bieden". Hier is een prach-
tige gelegenheid voor de gemeenschappen om een enkele bejaarde op 
geheel (of ged.) kosten van de gemeenschap een onvergetelijke week te 
bezorgen. Opgave „De Ark", Nunspeet. 

BUITEN WERKCOMMISSIE 

Op 26 en 27 april a.s. houdt de B.W.C. een weekeinde voor kampleiders 
in de J.H. „De Gaasheuvel" te Amersfoort. 
De B.W.C. heeft dringend behoefte om de kring van kampleiders uit te 
breiden en verzoekt daarom de Gemeenschapsbesturen opgave te ver-
strekken van leden die belangstelling hebben voor deze sector van ons 
werk. De opgave kan geschieden aan het Centraal Bureau. 
Voor de kampen 1958 Verwijzen we nog even naar het nummer van 
_Mens en Wereld" en het eerstvolgend nummer van „In en Om". 
Ook hier vragen we aandacht van de gemeenschapsbesturen, omdat het 
meemaken van een H.V.-kamp niet alleen een prettige vacantie garan-
deert, maar ook een sterke binding aan het H.V.! 

VERSLAG TOPKADER-CONFERENTIE 
1 EN 2 FEBRUARI 1958 

De deelnemers  hebben zich voornamelijk bezig gehouden met de bespreking 
van dc volgende onderwerpen: 
De jongeren in het Humanistisch Verbond. 
De plaats van het z.g. cultureld werk. 

In zijn openingstoespraak herinnert voorzitter van Praag er aan, dat deze 
besprekingen van het topkader vooral daaraan hun waarde ontlenen, dat 
ze als stimulans dienen. De deelnemers bemerken, dat ze niet alleen 
staan en dat anderen ook met de problemen worstelen. 
Het lijkt de voorzitter onnodig uitvoerig in te gaan op de verhouding van 
jongeren en Verbond, omdat de discussies in de secties plaats kunnen 
vinden aan de hand van de nota van het H.J.G.-lid Bosselaar, welke nota 
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onder code-nummer 600 in het bezit van de aanwezigen is. Van Praag 
heeft er echter wel behoefte aan, in het gezelschap van de gewest-be-
stuurders nog eens in te gaan op een aantal vragen en problemen, welke 
hoofdbestuurders en D.B.-leden bezighouden. 
Het is niet overbodig nog eens uitdrukkelijk vast te stellen, dat de plaats 
en betekenis van de gewesten een zeer wezenlijke is. De gemeenschappen 
zijn hiervan nog onvoldoende doordrongen en het ligt daarom op de weg 
van de gewest-bestuurders de vergaderingen met de bestuurders van de 
gemeenschappen deugdelijk voor te bereiden. Dat is o.a. van belang bij 
het doorgeven van datgene, wat op de T.K.C. wordt besproken en ge-
concludeerd. 
Het gewest moet er toe bijdragen, dat de gemeenschappen goed func-
tioneren. Het zou aan te bevelen zijn, wanneer van tijd tot tijd een 
bestuurder nog eens in de daarover verschenen rapporten dook, de stof 
weer eens opnieuw doornam en er ideeën uit overnam. \Vat gisteren niet 
mogelijk was, is nu misschien wel mogelijk. We vergeten door de dage-
lijkse routine-arbeid wel eens, wat onze eigenlijke taak als bestuurders is. 
Er zijn een aantal beleidsvragen, waarmee het H.B. zich bezig houdt. Ook 
enkele rapporten zijn in voorbereiding o.a. over de studiekosten en het 
rassenvraagstuk. Ten aanzien van het godsdienstonderwijs heeft een 
oriënterend gesprek met vertegenwoordigers van kerkelijke richting plaats. 
Oppervlakkig beschouwd lijkt dit alles weinig spectaculair, maar in wezen 
gaat het hier om zeer belangrijke dingen. Wij zijn b.v. één van de weinige 
organisaties, die de gedachte van een openbare school, die niet kleurloos 
is, voorstaan. Het probleem is hier, hoe krijgt men een school, die niet 
kleurloos is, en toch niet één levensovertuiging laat prevaleren. 
Ten aanzien van het justitiebeleid moet worden geconstateerd dat onze 
positie in de gevangenissen nog steeds zorgelijk is, hoewel we stap voor 
stap vooruitgaan. Voor elke stap moet echter hardnekkig worden gevoch-
ten. Ook met de repatriëring van de Indische Nederlanders zullen we 
ons moeten bemoeien. Helaas, mag wel worden gezegd, want we weten 
nog in de verste verte niet, waar we de mensen voor dit moeilijke werk 
vandaan moeten halen. 
Overal dringen we door, ook in de kringen van de vakbeweging is een 
groeiende belangstelling. Dit alles betekent echter meer arbeid waarvoor 
meer mensen en meer geld nodig zijn. Er moet waar gemaakt worden, 
wat we gezegd hebben te zullen doen, n.l. een organisatie van buiten-
kerkelijken. Ook internationaal kijkt men naar ons, een aansporing te 
meer, om onze belofte te vervullen. Hoewel het ledenverlies niet veront-
rustend is, moeten we er toch alle aandacht aan besteden. Daarvoor heb-
ben we de bijeenkomsten met de werkers belegd, die alle steun van de 
gemeenschapsbesturen moeten krijgen. 
Er loopt niet zo'n diepe kloof tussen de generaties als wel eens beweerd 
wordt. Veel van wat voor de jongeren geldt; geldt ook voor de ouderen. 
Dezelfde onrust, dezelfde angst, heeft op beiden invloed. 
In al ons werk moet iets doorklinken van ons verlangen een wereld te 
bouwen, die het leven de moeite waard maakt. Onze verontrusting moet 
ons brengen tot een nuchtere, maar bezielende activiteit. Het is dringend 
nodig, dit alles weer eens in de gemeenschappen aan de orde te stellen, 
er op wijzende, dat we stuk voor stuk de taken moeten aanpakken, die 
binnen ons bereik en ons vermogen liggen. Met alle vitaliteit en intensiteit 
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die mogelijk zijn, maar ook met een grote dosis inventiviteit. 
De besprekingen in de secties over het onderwerp: De jongeren in het 
Humanistisch Verbond, hebben uit de aard der zaak niet tot conclusies 
kunnen leiden. Ongetwijfeld staan er in de nota een aantal behartens-
waardige opmerkingen, maar niet alleen de jongeren worden afgestoten 
door een dorre en saaie bijeenkomst. Wat jongeren tot het toetreden tot 
een organisatie beweegt, geldt in vele opzichten ook voor de oudere 
generatie. Men vroeg zich echter af, of vele jongeren niet hun belang-
stelling op andere dingen richten, ook doordat ze bezig zijn een positie 
in de maatschappij op te bouwen of een gezin te vormen. Aan het door-
denken van een levensbeschouwing komt men pas in een later stadium 
toe. Dat neemt niet weg, dat door een sterkere differentiatie van het 
werk, door het groepsgesprek en door het behandelen van onderwerpen, 
die in hoge mate voor de jongeren actueel zijn, de aantrekkingskracht 
van het Verbond voor hen zal toenemen. Overigens is het helemaal niet 
zo, dat het aantal jongeren in het Verbond in verhoudingen tot gelijk-
soortige organisaties laag zou zijn, integendeel. Het gaat hier toch altijd 
om 20% van de leden. Maar het kan groter zijn, mits we minder abstract 
zijn en er rekening mee houden, dat vele jongeren niets voor organisato-
rische bindingen voelen. 
De vraag werd gesteld, of onze zondagmorgenbijeenkomsten niet een 
ander karakter zouden moeten dragen, waarbij sommigen het woord 
liturgie noemden. Hoewel dit van andere zijde onmiddellijk tegenspraak 
opriep, blijft het een feit, dat de bezinningsbijeenkomst dikwijls weinig 
biedt voor mensen, die ook enige ontroering willen ondergaan. Men blijft 
echter steken in de vraag, hoe een sterkere gemeenschapsbeleving valt te 
bereiken. 
Moeten we de jongeren eigenlijk wel organiseren? Het geluid van de 
H.J.G. klinkt af en toe in het Verbond ook wel eens minder prettig in de 
oren van de ouderen. Hoewel dit een normaal verschijnsel is, is het 
minder plezierig steeds te moeten horen, dat er volgens de jongeren geen 
snars van deugt en dat de ouderen de jeugd een failliete boedel nalaten. 
Bij het samenvatten van de discussie merkt de voorzitter op, dat er 
natuurlijk geen oplossingen gevonden zijn. Dat was ook niet de be-
doeling, het ging er om het probleem op tafel te brengen. In de gemeen-
schappen moet het gesprek worden voortgezet, maar samen met de 
jongeren, hetgeen op de TKC overigens ook is gebeurd. Het zal goed 
zijn de discussie zonder sentimentaliteit te voeren, laten we maar met 
elkaar vechten. Overigens is het te betreuren, dat de jongeren zelf weinig 
met concrete denkbeelden naar voren komen en bovendien de verkeerde 
indruk hebben, dat de ouderen van omstreeks 50, die in het Verbond een 
grote rol spelen, in een gezapige tijd zijn opgegroeid. Maar twee oorlogen. 
een wereldcrisis en de waanzin van het nationaal-socialisme en fascisme 
hebben in deze generatie diepe sporen achtergelaten. 
Het H.B.-lid Coenders heeft in het tweede deel van de conferentie een 
aantal opmerkingen gemaakt over wat men wel eens noemt: De plaats van 
het zgn. culturele werk in het Verbond. Hij heeft hierover een nota samen-
gesteld op verzoek van het hoofdbestuur, die als leiddraad voor het werk 
van een kleine commissie zal dienen. Jarenlang is er zeer verdienstelijk 
werk gedaan door een commissie voor zang, muziek en lekenspel, maar 
deze commissie was over de resultaten weinig tevreden. 
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De tot nu toe nog altijd meest gebruikelijke vorm van het verbreiden en 
toelichten van onze ideeën door middel van de lezing bevredigt in vele 
gevallen niet. Men ondergaat het humanisme daardoor te weinig als een 
bezielende en inspirerende kracht. Daarom is er alle reden te zoeken 
naar andere vormen, die tegemoet komen aan het onmiskenbare verlangen 
naar meer gemoedsbevrediging, zonder stichtelijkheid of sentimentaliteit. 
Hiervoor zijn sommige kunstuitingen zeer geschikt, vooral ook omdat 
de kunst telkens weer nieuwe elementen van het leven oproept. Evenals 
het humanisme raakt de kunst de gehele mens. 
Te denken valt aan bijeenkomsten, waar muziek, voordracht en andere 
artistieke uitdrukkingsvormen een wezenlijk deel van het programma 
uitmaken. Daarvoor is het niet voldoende een lezing te omlijsten met 
willekeurige muziek, hoewel ook dit niet zonder waarde behoeft te zijn. 
De kunstzinnige uitingen moeten van een zeer hoog gehalte zijn en passen 
in het kader van de bijeenkomst. Verschillende vormen zijn denkbaar, 
zoals een toespraak van b.v. een half uur, omlijst met zorgvuldig uitge-
kozen muziek, die past bij het gesprokene of ook een toespraak, die niet 
alleen door muziek omlijst wordt, maar onderbroken door muziek of 
voordracht en daarmee een geheel vormt. Verder valt er nog te denken 
aan een programma van voordracht, muziek en zang, met een verbindende 
tekst, geheel aan een bepaald onderwerp gewijd. 
Er zijn in het Verbond al verschillende pogingen in deze richting onder-
nomen. Hoewel levende uitvoeringen de voorkeur verdienen, kan toch 
met succes van mechanische hulpmiddelen gebruik gemaakt worden 
(grammofoon, bandrecorder, film, dia-projectie) mits deze apparaten 
van een behoorlijke kwaliteit zijn en zo worden bediend, dat het voor de 
toehoorders niet storend werkt. 
Het spreekt vanzelf dat voor de kunstzinnige bijdragen zeer wel een 
beroep gedaan kan worden op begaafde dilettanten onder de leden. De 
zelfwerkzaamheid heeft een grote en bindende betekenis. 

De aanwezigen, die aan de discussie hebben deelgenomen, zijn vrijwel 
allen van mening, dat het zeker valt toe te juichen, dat in de aangeduide 
richting verder wordt gewerkt. Het komen van de jongeren naar het 
Verbond zal hierdoor worden gestimuleerd. Er wordt volgens hen te veel 
gepraat. Men is overigens van mening, dat hier vooral een taak ligt voor 
het centrale apparaat, ook al omdat de kleine gemeenschappen niet over 
de middelen beschikken die hiervoor nodig zijn. Er zou een centrale 
werkgroep moeten bestaan, die voorbeelden uitwerkt en eventueel ook 
hulp verleent. Deze opvatting wordt ook door anderen gedeeld. Men zou 
al geholpen zijn met rompprogramma's. De geldmiddelen van de kleine 
gemeenschappen zouden niet toestaan meer dan 1 x per jaar op deze 
wijze te werken. Overigens is men niet erg optimistisch wat het gezamen-
lijk beleven van de leden betreft. Ook het gemeenschappelijk zingen ging 
er niet erg in, hoewel anderen hier toch weer betere ervaringen hebben. 
Opgemerkt wordt ook nog, dat vele besturen ontzettende moeite hebben 
hun leden te binden, maar blijkbaar is het humanisme daarvoor niet vol-
doende. De last die op de besturen wordt gelegd, is nu al te zwaar. 
De opmerking over dilettantisme vinden sommigen moeilijk verteerbaar. 
Als men de zelfwerkzaamheid wil bevorderen, zal men toch op de dilet-
tant terugvallen. 
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Terecht formuleert één der deelnemers, dat het zeker niet in de be-
doeling kan liggen culturele avonden te organiseren. Het gaat er om af 
te komen van de dorre lezing. Als we echter een beroep doen op de 
zelfwerkzaamheid van de leden, zijn we gauw uitgepraat. Veel meer dan 
zingen komt er dan niet en dat verveelt ook. We moeten erg voorzichtig 
zijn met de mechanische middelen. Mechanische muziek wordt niet op 
prijs gesteld, en het contact tussen de mensen wordt er niet door ver-
sterkt. Dit wordt van andere zijde bestreden. Het komt er maar opaan, 
dat men de moeite neemt het perfect te doen, alles van te voren in te 
delen en niets aan het toeval over te laten. Bovendien moeten de aan-
wezigen de apparaten liefst niet zien. 
Bij de beantwoording blijkt dat men de opmerking van Coenders over 
dilettantisme heeft misverstaan. Hij juicht dit ten zeerste toe, maar het 
moet aan bepaalde eisen voldoen. Laten de mensen niet boven hun macht 
grijpen. Het is natuurlijk veel makkelijker, om beroepskrachten aan te 
trekken als men daarvoor geld heeft, maar het bezwaar is, dat deze hun 
eigen programma hebben en het nog maar de vraag is of dit aan onze 
eisen voldoet. Men moet van het centrale apparaat niet het onmogelijke 
eisen. Hoogsten kan men van die zijde met suggesties komen, maar men 
kan nu eenmaal moeilijk iets vanuit een centraal punt geheel regelen. 
Overigens is het inderdaad de bedoeling een aantal model-programma's 
samen te stellen, die als voorbeeld kunnen dienen. 
Er zijn natuurlijk financiële moeilijkheden, maar men moet ook niet 
overdrijven. Met goede wil en enthousiasme is veel te bereiken, maar 
dan moet men ook van de noodzakelijkheid overtuigd zijn. Laat men 
eerst maar eens een ernstige poging doen, dat kost heus niet zo veel 
geld. Het levend maken en houden van de humanistische gedachte is 
overigens een probleem op zich zelf, waarvan in deze inleiding slechts 
een klein aspect is aangeduid. 
We moeten bereid zijn eventuele mislukkingen te accepteren. Daar leert 
men ook van. Het is zeker niet de bedoeling zich tot een incidenteel 
geval te bepalen, maar elke poging betekent al een stap vooruit. Enige 
variatie in onze programma's kunnen we best gebruiken. Laten de be-
stuurders, die zo iets op touw zetten, de omliggende gemeenschappen en 
vooral de bestuurders hiervan uitnodigen. Hier ligt een taak voor de 
grotere gemeenschappen. Wie de gemeenschapsblaadjes leest, zal ont-
dekken dat er toch op dit gebied iets gebeurt. Natuurlijk zijn er bezwaren 
in te brengen tegen mechanische muziek, maar dat ligt dan meer aan de 
wijze van uitvoering. Die eist de uiterste zorg. 
Voorzitter van Praag merkte in zijn slotwoord op, dat we uit deze dis-
cussie weer een aantal ideeën hebben opgedaan, die bruikbaar zijn. Laat 
men echter bij de toepassing voorzichtig te werk gaan. Hij doet nog eens 
een dringend beroep op de gewestbesturen, bij het verslag van deze 
conferentie op de a.s. gewestelijke besturenvergadering daarvoor behoor-
lijk tijd uit te trekken. Het moet zo zijn, dat de gemeenschapsbestuurders 
net als wij op de TKC uit deze besprekingen de onontbeerlijke inspiratie 
opdoen. Het is de moeite waard bestuurders en leden aan het werk te 
binden. Met enorm veel inspanning en veel energie kunnen we iets be-
reiken, opdat de mens van vandaag kan bouwen aan de wereld van 
morgen. 

Polet 
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PRACTISCH HUMANISME 

(rubriek voor de geestelijke raadslieden) 

HOE MOETEN WIJ ANTWOORDEN? 

De volgende artikelen hebben betrekking op het werk van de humanistische 
raadsman. Eigen, uiteraard beperkte ervaringen liggen ten grondslag aan 
het geheel. Vandaar, dat steeds gedacht is aan het gesprek tussen twee 
personen. Het groepsgesprek ken ik niet voldoende om er over te kunnen 
schrijven. Aanvulling in dit opzicht lijkt dus gewenst. Intussen zal toch 
wel het een en ander van wat mij voor het gesprek van mens tot mens 
van belang voorkomt ook voor het groepsgesprek van betekenis kunnen 
zijn. 

Ik kwam een huiskamer binnen, waar een moeder mij wachtte. Zij had 
enige jaren gevochten om het behoud van haar oudste. Zij had verloren 
en kim dit niet verwerken, laat staan aanvaarden. Het gesprek was 
moeilijk en toen ik wegging wist ik er niet in geslaagd te zijn het goede 
woord te zeggen, hoewel ik, verlangend te helpen, daarvoor gekomen 
was. Het is lang geleden, dat dit gebeurde. Mijn levensovertuiging was 
toen scherper omlijnd, ik kon mij met meer zekerheid dan nu uiten, maar 
diep ingrijpend leed, duistere kanten van het menselijk bestaan, ik kende 
ze slechts uit de verte. Kwam het daardoor, dat ik dagen omliep met 
de vraag: „Wat had ik moeten zeggen?" en geen antwoord kreeg? 
Sindsdien heb ik vaker zulke gesprekken gevoerd, mislukte en soms 
gelukte. Maar ik vraag mij nu, als het niet goed gegaan is, niet meer 
af: Wat had ik moeten zeggen? want ik weet, dat die vraag geen zin 
heeft. Dat heb ik althans geleerd. 
Tussen de vele mislukkingen door liggen de enkele gevallen, waarin 
zulk een gesprek werkelijk verlichting bracht. Dan hield, achteraf, een 
andere vraag mij bezig: Waardoor toen niet en nu wel? En zolang ik 
het antwoord op deze vraag zocht door nog eens de woorden, die ik 
gebruikte, de gedachtengang, die ik gevolgd had, kritisch te bezien, door 
na te gaan dus wat ik gezegd had, bleef het antwoord uit, totdat ik 
ontdekte, hoe iets geheel anders de doorslag gaf. 
Ik heb tot driemaal toe een goede vriend moeten missen. Een ongenees-
lijke kwaal maakte een eind aan hun leven. Telkens ben ik in een lange 
rij van bezoeken getuige geweest van dit troosteloze verloop. 
De eerste wist zelf aan welke ziekte hij leed. Hoewel niet deskundig. 
was hij goed op de hoogte van de verschillende symptomen. Hij had er 
een encyclopaedie op nageslagen. Dikwijls, als ik aan zijn bed zat, kreeg 
ik te horen hoe ver het heen en wat zijn voorland was. Een bepaald 
symptoom — hij had het mij al vaak verteld — zou het einde aankondi-
gen. Toen het zo ver was — ik bezocht hem kort, nadat hij het zèlf 
geconstateerd had — praatte hij het weg. Hij zou kou gevat hebben, dat 
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was de oorzaak van het gevreesde verschijnsel. Ik had niet het hart iets 
te zeggen, dat hem in dit (voorgewende?) geloof kon schokken. 
Dat was waarschijnlijk heel verstandig. Iedereen, die ik over mijn twijfel 
aan de juistheid van deze handelwijze gesproken had, zou mij gerust- 
gesteld hebben. Maar ik ging heen met het pijnlijke gevoel ernstig te 
kort te zijn geschoten, niet zo zeer in dit laatste gesprek, waarin ik de 
onwaarachtige comedie van „het is maar een kleinigheid" mee had 
gespeeld, als wel in de lange rij van bezoeken, die daaraan vooraf 
gegaan waren, waarin ik er blijkbaar niet in was geslaagd een sfeer te 
scheppen, welke een bevredigender reactie mogelijk had gemaakt. 
Thuis heb ik lang hierover nagepraat met mijn vrouw en wij hebben 
elkaar beloofd, dat, wat er ook mocht gebeuren, wij het ergste eerlijk 
samen onder de ogen zouden zien, dat geen van ons beiden het vertrou-
wen van de ander schenden zou door een moeilijk te dragen waarheid 
weg te moffelen. 
Tot de derde van deze drie (over de tweede spreek ik nu niet) stond ik 
in een intiemer verhouding. Wij konden over vrijwel alles, wat ons be- 
woog, openhartig spreken. Hij was tot ongeveer zes weken voor het 
einde aan het werk gebleven, hij wou het niet opgeven, totdat het moest. 
Hij wist toen nog niet hoe het met hem gesteld was. Misschien heeft hij 
het vermoed of gevreesd. Zijn naaste omgeving vermoedde niets. Ik ook 
niet. De arts lichtte na een paar weken de volwassen kinderen in. Ik 
hoorde toen ook wat hem en ons te wachten stond. Korte tijd daarna zat 
ik opnieuw aan zijn bed. Wij zaten samen te praten, niet over zijn 
ziekte, toen hij plotseling zei: Weet je, wat ik het allerergste vind, nu 
ik hier zo lig? Iedereen doet net of het nog wel weer goed komen kan, 
iedereen is optimistisch of doet alsof, en ik wéét, dat het afloopt. Ik heb 
een gevoel, alsof iedereen mij in de steek laat, elke poging om hierover 
te praten wordt afgeweerd.-  Zo was het dus: hij gevoelde zich, in wat 
misschien de moeilijkste periode van zijn leven was, verlaten door degenen, 
die hem het naast stonden. Ik heb hem niet tegengesproken. De toen al 
bijna tien jaar oude ervaring, hierboven weergegeven, behoedde mij 
daarvoor. Ik luisterde, zei van tijd tot tijd iets, het gesprek liep. Waren 
het de goede woorden? Och, de woorden deden het niet of, beter 
gezegd, de woorden deden het, doordat zij gesproken werden in een 
situatie, waarin wij werkelijk samen, d.w.z. bij elkander waren. Andere 
woorden, die ditzelfde samenzijn tot uitdrukking hadden gebracht, zou-
den het toen ook gedaan hebben. 
Toen is het mij duidelijk geworden, dat de vraag, die ik mij zo vaak 
gesteld had: „Wat moet ik zeggen" misleidend is, dat het in wezen om 
iets anders gaat. In zulke gesprekken is het eerst belangrijke: uit welke 
gezindheid komen de woorden te voorschijn? Wat heeft mij er toe ge-
bracht met die ander, die in nood verkeert te spreken? Zijn mijn motieven 
zuiver? Worden zij niet verontreinigd door bijoverwegingen, die meer 
met mijzelf dan met de ander te maken hebben? Welke gedachten en 
gevoelens roepen deze pogingen in mijzelf (30? Scheppen die een toestand, 
waarin het contact, dat in die situatie uitkomst brengt, mogelijk is? Deze 
en dergelijke vragen raken de kern van de zaak. 
Dit inzicht heeft mijn aandacht een andere richting gegeven. Was het 
gevolg hiervan, dat de vraag: „Wat moet ik antwoorden"? geheel van 
het toneel verdween? Natuurlijk niet. Elk gesprek moet grondig voor- 
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bereid worden en al zal bij die voorbereiding het toetsen van de eigen 
gezindheid, van de motieven voorop staan, het overwegen van wat ik 
zeggen moet, neen, van wat ik zou kunnen zeggen, behoort er ook bij. 
Ik vervang met opzet „moet" door „zou kunnen", immers tijdens het 
gesprek kan blijken, dat het van te voren opgestelde plan hindert in 
plaats van helpt. Het „wat" komt dus, en dan nog met het nodige voor-
behoud op de tweede plaats. Want waar ik grondig van genezen ben, dat 
is de neiging om stelselmatig te werk te gaan, om dus de verschillende 
nodige gevallen te catalogiseren en voor elke groep een passend recept 
te zoeken. Aldus ongeveer: mensen, die voortdurend met hun omgeving 
overhoop liggen en zich toch ongelukkig gevoelen in die toestand, pak je 
zo aan; met zieken, die er, terecht of ten onrechte, aan gaan wanhopen, 
of zij ooit beter zullen worden, spreek je op deze manier, lukt dit niet dan 
op die bepaalde andere wijze, enz. Zo grof, als ik het nu voorstel, doet 
natuurlijk niemand het, maar bij een veel fijnere verdeling in gevallen, 
waarin met tal van minder opvallende verschillen rekening gehouden is, 
wordt de fout, welke men aldus maakt hoe langer hoe minder zichtbaar 
en de verleiding in zulk een systematiek de stevigheid te zoeken, die bij 
het hanteren van de tegenovergestelde methode ontbreekt, groter. 
De voorafgaande overwegingen zullen het duidelijk gemaakt hebben, dat 
het veeleer een voor- dan een nadeel is, dat de humanistische raadsman 
niet beschikt over een in bijzonderheden uitgewerkte levensbeschouwing, 
welke door de groep, waartoe hij behoort, is vastgelegd en wordt ge-
dragen. Dat mag zijn taak niet gemakkelijker maken, het zal mee kunnen 
helpen hem te bewaren voor de hierboven gewraakte systematisering. 
Dit betekent echter niet, dat zijn eigen levensvisie in zijn werk niet mee-
spreekt, noch, dat het niet belangrijk zou zijn, welke rol zijn overtuiging in 
zijn eigen leven speelt. Derhalve is het goed, dat de raadsman zich de 
levensbeschouwelijke achtergrond van waaruit hij werkt zich bewust 
maakt en dat de vraag naar hun betekenis voor dat werk gesteld wordt. 
De onderhavige artikelen hebben weliswaar niet uitsluitend, maar toch 
ook tot doel een gedachtenwisseling uit te lokken, die tot deze bewust-
wording bijdraagt. 

P. G. R. 

Eerst moeten wij in overeenstemming komen met onszelf, voordat we de 
disharmonieën, die van buiten op ons afkomen zo niet weten op te heffen, 
dan toch tenminste weten te compenseren. 

Goethe 
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HET GEESTELIJK WERK IN ARBEIDERSKAMPEN 

Een oude naam vervalt 

Sinds januari 1953 is onze rubriek voor het geestelijk werk in de arbei-
derskampen onder de naam „Ons Duwtje" verschenen. Het was in de 
aanvang een toepasselijke naam. Het werk had in de eerste tijd uitsluitend 
betrekking op in kampen gehuisveste DUW-arbeiders. De rubriek had 
bovendien de bedoeling dát geestelijke werk een duwtje te geven in de 
richting van een verdere ontwikkeling. Die bedoeling heeft de rubriek 
nog. Geen van onze raadslieden heeft het gevoel, dat het werk in de 
arbeiderskampen het maximum aan mogelijkheden heeft bereikt. Het is 
nog altijd in ontwikkeling, en het zal dat, hopen we, blijven ook. Maar 
de ,.DUW-arbeider" bestaat niet meer, evenmin als het Instituut „De 
DUW". Dit instituut had een slechte naam en de arbeiders werkten 
onder voorwaarden en in een sfeer, die hen tot een aparte categorie 
stempelden. Zo zelfs dat, toen er een tijdje andere arbeiders naast 
DUW-arbeiders in een zelfde kamp gelegerd waren, deze anderen zich 
haastten mij te vertellen, dat zij „geen DUW-arbeiders waren in een 
kamp, maar arbeiders in een kamp geduwd." 
Minister Suurhoff heeft het zich al dadelijk na zijn optreden als Minister 
van Sociale Zaken tot taak gesteld deze aparte en denigrerende sfeer 
rondom de wegens werkloosheid tewerkgestelde arbeiders weg te nemen 
en ook de arbeidsvoorwaarden gelijk te stellen aan die in het normale 
bedrijf. Bij de reorganisatie werd ook de naam DUW geschrapt. Men 
spreekt nu van Aanvullende Werkgelegenheid. 
We hebben er zelf stevig aan meegewerkt om de termen „DUW" en 
„DUW-arbeiders", die zo'n slechte klank gekregen hadden, uit de wereld 
te helpen. In onze publicaties kwamen zij vanaf het moment dat de plan-
nen voor de reorganisatie vaste vorm begonnen te krijgen, niet meer voor. 
En niet-ingewijden hebben wij er steeds op gewezen, dat die termen van-
wege hun gevoelswaarde niet meer moesten worden gebruikt. In de titel 
van „Ons Duwtje" was hij echter nog steeds vervat. Nu ons kaderblad in 

nieuwe vorm verschijnt zullen we de gelegenheid aangrijpen om ook deze 
laatste herinnering aan de DUW-tijd weg te nemen. De titel vervalt. 
Er is trouwens nog een andere reden om die titel niet te handhaven. 
In zijn verouderde vorm heeft hij namelijk ook betrekking op een niet 
meer bestaande toestand in ons werk. Het geestelijk werk in de arbeiders-
kampen heeft zich in de loop van zijn nog korte geschiedenis niet tot de 
kampen van wat nu Aanvullende Werkgelegenheid heet, beperkt. Het 
heeft zich over diverse andere kampen uitgebreid. Eerst over de kampen, 
die na de watersnood van 1953 op de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilan-
den ten behoeve van de wederopbouw en de daaropvolgende herverkave-
ling werden ingericht. Daarna over de particuliere aannemerskampen in 
hetzelfde stormrampverband. In 1957 werd het werkterrein opnieuw uit-
gebreid met een eerste kamp in het kader van het Delta-plan en met de 
kampen, die in de zomer voor oogstarbeiders worden ingericht. 
Ook daarom past de oude naam niet meer. De naam vervalt. De rubriek 
blijft, niet dezelfde bedoeling: het werk in de arbeiderskampen telkens 
weer een duwtje te geven in de richting van zijn verdere ontplooiing. 
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EEN VERSLAG TER ANALYSE 

Hieronder plaatsen we een verslag van een raadsman over zijn contact 
met een man in een arbeiderskamp, die een moeilijke levenssituatie te 
verwerken had. De raadsman stemt er mee in dat zijn verslag aan een 
critische analyse zal worden onderworpen. We verzoeken de andere 
raadslieden voor de arbeiderskampen het verslag te bestuderen en de ge-
dachten, die het bij hen wekt, op te schrijven en te zenden aan raadsman 
Schonk. Deze zal daarvan dan in het volgende nummer een samenvatting 
geven en er eventueel ook zijn eigen gedachten aan toevoegen. Het gaat 
er daarbij om, zowel de goede als de minder goede momenten in de aanpak 
van de raadsman weer te geven. Alles met het doel dat we er gezamenlijk 
lering uit trekken. Een poging dus om eens schriftelijk te doen, wat we op 
onze raadsliedenconferenties meermalen in onderlinge besprekingen hebben 
gedaan. We verzoeken u wel met uw inzending niet te lang te wachten, 
opdat tijd voor het maken van het resumé overblijft. 

Bij een gesprek op een kampkamer hield één van de arbeiders zich op 
een opvallende manier afzijdig, zó opvallend, dat het stellig zijn be-
doeling was, dat ik dit zou bemerken. Hij deed alsof hij geheel verdiept 
was in zijn lectuur. Nu kende ik deze man als een rustig, ietwat terugge-
trokken mens, die toch voor zijn medearbeiders een goed en betrouwbaar 
kameraad was. Ik wist verder, dat hij een groot gezin had en dat zijn 
jongste kindje, een meisje van een jaar of vijf, niet normaal was. Hij 
had me dit eens verteld en daarbij gezegd, dat de aanwezigheid van het 
achterlijke kindje in het gezin geen bijzondere moeilijkheden gaf, en dat 
zijn vrouw dol op het meisje was. 
Toen ik na het kampbezoek weer naar huis ging, bleef de houding van 
de man mij bezig houden, totdat ik op de gedachte kwam, dat deze —
in overeenstemming met de aard en de gedragingen van de man — wel 
eens kon uitdrukken, dat hij een gesprek onder vier ogen wenste. 
Bij het volgende bezoek aan het kamp ging ik dan ook dadelijk naar de 
bewuste kamer en trof de man daar alleen aan. Na de begroeting vroeg 
ik hoe het thuis was en in het bijzonder informeerde ik naar het kleine 
meisje. Daar zou ik nu juist eens met u over willen spreken —, zei hij, 
Ik had dus goed gezien. 
Hij had er al eerder over willen beginnen, maar hij had er de moed 
niet toe kunnen vinden. Nu was er echter iets voorgevallen, waardoor hij 
zijn schroom moest overwinnen. Aan de rechterzijde van het lichaampje 
van het kleine kindje waren zich plotseling verlammingsverschijnselen 
gaan vertonen en nu was de verzorging thuis niet meer mogelijk. Een 
opname in de ziekenafdeling van een inrichting voor zwakzinnigen was de 
enige oplossing. De man was uiteraard zeer onder de indruk en had 
kennelijk de behoefte om zijn hart er over uit te storten. 
Ik heb geluisterd, al maar geluisterd, want uit alles bleek dat het de man 
goed deed zijn gemoed te kunnen luchten. Alleen al het feit, dat iemand 
er de tijd voor nam om met belangstelling naar zijn relaas te luisteren. 
scheen hij als een intense bevrediging te ondergaan. Ik zal de voornaam-
ste gegevens uit het gesprek aanstippen: 
't Was duidelijk, dat het meisje, het jongste uit het grote gezin, alle 
kenmerken vertoonde van de mongoloïde vorm van zwakzinnigheid. Daar-
mee klopte ook de mededeling, dat het een vrij ernstige hartafwijking had. 
Deze komt bij mongooltjes dikwijls voor. Het kind werd daarom zo rustig 
mogelijk gehouden en het mocht zich lichamelijk niet te veel inspannen. 
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Nu waren enkele van de grote kinderen het huis al uit en de overige heel 
rustig. Daardoor was de verpleging thuis heel goed mogelijk geweest. 
Het patiëntje was niet lastig, vroeg natuurlijk wel een voortdurende aan-
dacht en verzorging, die de moeder graag op zich nam. Wanneer buiten-
staanders wel eens spraken over een plaatsing in een inrichting dan was 
zij het die dit met beslistheid afwees. 
De vader had wel begrepen, dat hieromtrent toch vroeger of later een 
beslissing zou vallen, maar hij durfde zich tegenover zijn vrouw toch 
niet te stellig in die richting uit te laten. Hij begreep dat de moeder zich 
heel sterk aan het zorgenkindje gehecht had, al kon hij deze sterke band 
niet verklaren. 
Nu hadden de geleidelijk verergerende verlammingsverschijnselen de 
situatie radikaal gewijzigd: het meisje moest uit het gezin weg en zal 
daarin zeer waarschijnlijk niet meer terugkeren. De moeder realiseert 
zich dit nog niet, en de man heeft niet de moed dit nu al te zeggen. 
Het viel me op, hoe juist de man het conflict bij de vrouw aanvoelde en 
met hoeveel zorg hij daarover sprak. Het wees op een goede verhouding 
tussen de beide ouders en tal van andere uitlatingen lieten dezelfde 
conclusie toe ten opzichte van de overige leden van het gezin. 
Ik geraakte er hoe langer hoe meer van overtuigd, dat zij tesamen de op-
lossing van het conflict zouden vinden, al zagen ze nu nog niet op welke 
manier. Toen alles verteld was, kon ik dan ook alleen zeggen: 
R. — Ik begrijp dat er heel wat dingen zijn in de geschiedenis die je 
me verteld hebt, die je moeilijk kunt verwerken en waar je mee rondloopt. 
Je zult erover willen spreken en misschien vragen stellen. — 
A. — Zo is het. Ik denk zo vaak: Waarom moeten wij nu juist zo'n stak-
kertje hebben? Ik weet het niet. Ik kom er niet uit. Mijn vrouw en ik, 
we hebben goed geleefd. Al onze andere kinderen zijn goed gezond en 
flink en nu deze zorgen, deze straf. Waarom werd die ons opgelegd? —
R. — Je voelt het bezit van dit kindje dus als een straf, die opgelegd 
werd, een straf door een of andere verkeerde daad opgeroepen. — 
A. — Zo zou het toch kunnen zijn! Maar ik vind geen schuld bij mijn 
vrouw en evenmin bij mij of bij onze familie. In onze familie zijn zover ik 
dat kan weten geen mensen geweest met zulke afwijkingen. Je hoort 
en leest dikwijls genoeg, dat kinderen zo zijn, doordat ze het erven van 
de ouders, grootouders of familieleden. — 
R. — Je bedoelt dus, dat ouders, grootouders, of familieleden schuldig 
zouden zijn aan de geestelijke afwijkingen, die je dochtertje vertoont. —
A. — Zo is het en ik weet wel, dat we hier dan maar in moeten berusten, 
maar die gedachte, schuld te hebben, die laat me niet met rust... — 
R. — Zullen we die kwestie nu samen eens kalm bekijken? En daarbij 
eens een beetje verder proberen te zien? We zien dan, dat het leven op 
aarde zich steeds weer vernieuwt. Het oude sterft en het nieuwe ontstaat. 
Dat proces van geboorte en dood gaat steeds maar door, niet alleen bij 
de mensen, maar ook bij de dieren en planten. We zien daarbij steeds 
nieuwe levende wezens ontstaan. Zouden nu al die planten, dieren en 
mensen een normale ontwikkeling doormaken? — 
A. — Nee, dat natuurlijk niet. — 
R. — Er zijn er, die in hun ontwikkeling, hun groei, achterblijven of 
afwijkingen gaan vertonen. Waardoor? Die oorzaken kan de wetenschap 
lang niet altijd vaststellen. Soms zijn het ziekten, dan weer ongunstige 
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levensomstandigheden. Enkele malen meent men het te kunnen terug-
brengen tot een erfelijk verschijnsel, maar van die oorzaken, die op erfe-
lijkheid zouden berusten, daarvan weet de mens nog maar zo bitter weinig 
af. Oneindig veel minder, dan de gewone man wel eens denkt. Die heeft 
zijn oordeel veel te gauw klaar. En nu is het juist zo, dat het zogenaamde 
Mongolisme niet als erfelijk verschijnsel verklaard kan worden. 'Weten-
schappelijk neemt men juist aan, dat het niet te bewijzen is, dat hierbij 
erfelijkheid in het spel is. Dit is dan tot op zekere hoogte een gerust-
stelling. Waarom bespreek je dit ook niet eens met je dokter? 
En nu de kwestie van de „straf" en de „schuld". 
We zagen het verschijnsel in de natuur, waarbij alle leven zich kan ont-
wikkelen op normale, maar helaas ook op abnormale wijze. We vinden 
die afwijkende ontwikkeling zowel bij de planten als bij de dieren en de 
mensen. Kun jij nu aannemen, dat de abnormaliteit bij plant en dier een 
soort straf zou zijn? — 
A. — Nee, een plant of dier zijn toch heel andere schepsels. — 
R. — Je bedoelt waarschijnlijk dat een mens een redelijk wezen is. Hij 
wordt verondersteld te weten, dat hij in zekere zin verantwoordelijk is 
voor zijn daden. Juist daardoor is hij in staat straf als straf te ervaren. 
Planten en dieren kunnen dit niet. Alleen de mens tracht een voor hem 
aannemelijke verklaring te vinden, en zo hij dit niet kan, hij blijft zoeken. 
De humanist erkent, dat hij voor vele vraagstukken geen redelijke op-
lossing kan vinden. En het verschijnsel van de geestelijke afwijkingen, 
speciaal de zwakzinnigheid, is er één van. Hij ziet, dat er in tal van 
gezinnen abnormale kinderen geboren worden, maar ook dat de oorzaak 
zeker niet altijd gelegen is in wangedrag van de ouders of grootouders. 
Hoe vaak is ze verborgen in het verre voorgeslacht, hoe dikwijls is zo'n 
afwijking het gevolg van doorgemaakte ellende en ziekten; hij weet geen 
verklaring. Hij kan er alleen uit leren, dat hij tot taak heeft het probleem 
van de zwakzinnigheid te helpen bestrijden door de maatregelen te 
steunen, die daartoe genomen worden en ... door in zijn eigen leven 
hoge eisen te stellen aan hygiène, in het bijzonder in het huwelijk. 
Nu zul je misschien denken, wat heb ik hieraan. Het verandert zo bitter 
weinig aan de narigheid, die ik meemaak. Maar ik neem aan dat je, als je 
eens kalm over alles nagedacht hebt, anders tegenover deze kwestie komt 
te staan, al verandert die zelf niet veel. 
Laten we alles nu nog eens kort samenvatten. 
We weten niet, hoe het komt, dat jullie een abnormaal kindje hebt. Ook 
wetenschappelijk is daar misschien geen afdoende verklaring voor te 
geven. Er is geen reden om het als een straf te zien. Ik beschouw het 
dus als een afwijking in het normale ontwikkelingsproces, waarbij de 
schuldvraag maar zelden in het geding kan komen. 
Het blijft een feit, dat ouders van een abnormaal kind het dikwijls zwaar 
hebben. Ze hebben behoefte en recht op steun, als de opgave te zwaar 
wordt. Dat wordt nu wel algemeen ingezien. We hebben onze speciale 
scholen, verenigingen, tehuizen en werkplaatsen voor de zwakzinnige, 
terwijl ook de overheid krachtig steunt. 
Ik begrijp, dat ons gesprek je nog niet geheel bevredigt. Denk er eens 
rustig over na. We kunnen het dan de volgende week voortzetten. 
Bij het volgende kampbezoek was de eerste mededeling. 
— Ik heb nagedacht over ons gesprek van de vorige keer en ik ben blij 
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dat we gepraat hebben. Ik kan er nu anders en rustiger over denken. 
Ik zei, dat me dit veel genoegen deed en vroeg of er nog meer was dat 
hem bezwaarde. 
A. — Ja, ik zei al, dat ik veel van het ongelukkige kindje houd, maar ik 
begrijp niet dat mijn vrouw er zo stapel gek op is. Het lijkt wel of ze er 
veel meer van houdt, dan van de andere gezonde kinderen. Ik moet 
eerlijk bekennen, dat het bij mij eigenlijk andersom is. — 
R. — Je hebt je er wel eens een beetje aan geërgerd? — 
A. — Als je het zo noemen wilt, ja. — 
R. — Dan heb je je waarschijnlijk zonder reden geërgerd. Man en vrouw 
reageren niet gelijk op deze dingen. Gewoonlijk is het de man, die het 
meest uit de gezinssfeer treedt. De vrouw — vooral de moeder van een 
groot gezin — blijft dikwijls daarvan geheel omsloten. Ze heeft in de 
verzorging een volledige taak en ze is er vaak ook de meest geschikte 
voor. Ze heeft door haar natuurlijke aanleg een veel sterkere binding 
aan het gezin. Ze gaat veel minder bij het verstand en meer bij het gevoel 
te rade. Daardoor zal ze zich ook bijzonder sterk gaan hechten aan het 
stumpertje, dat immers de meeste zorg behoeft. Volkomen zonder opzet 
— gevoelskwesties beredeneert zij niet — geeft ze het de meeste aan-

dacht. Je kunt dan wel begrijpen, dat deze zorg de man gauw overdreven 
toeschijnt. — 
A. — Zo heb ik het niet gezien, maar u kunt best gelijk hebben en als je 
het zo bekijkt dan is het ook te begrijpen, dat ze zich zo verzette tegen 
de opname in een inrichting. Ze is zo aan de voortdurende zorg gewoon 
geraakt, dat ze die niet meer missen kan. — 
R. — En ook dat beredeneert ze niet. Het is een zuivere gevoelsreactie 
die wij minder gemakkelijk begrijpen. Ik heb dan ook de ervaring, dat de 
man zich in doorsnee gemakkelijker bij een gestichtsplaatsing kan neer- 
leggen, dan de moeder. Zij mist het kind veel meer. — 
A. — Maar hoe moeten we nu verdei'? Mijn vrouw lijdt eronder, wat kan 
ik doen? Kan ik haar helpen? — 
R. — Ik heb de stellige indruk door ons gesprek gekregen, dat jullie 
huwelijk goed is. Je zou anders niet over je vrouw praten, zoals je dat 
gedaan hebt. En nu ga je mij vragen je de weg te wijzen in jullie moei- 
lijkheid. Is het nu niet veel beter, dat je eens met je vrouw praat en dan 
tesamen de weg probeert te vinden om er uit te geraken. Ik wil wei 
zeggen, dat het me toeschijnt dat je je vrouw het beste helpen kunt om 
over haar gemis te komen door haar een compensatie te geven door iets 
dat sterk aanspreekt in de gevoelssector. 'Wat denk je daarvan. Als je 
er voor voelt, bekijk alles dan nog eens heel rustig en neem eerst dan 
een besluit. 
De volgende week kwam ik weer in het kamp. De eerste man, die ik er 
zag, was mijn gesprekspartner van de vorige week. Hij had kennelijk 
op me gewacht. Hij glunderde. 
— Ik moet u wat vertellen, — zei hij. — Zondag heb ik met mijn vrouw 
gepraat over zusje en toen zei ik ineens, — hoe het zo ineens in me 
opkwam, dat besefte ik pas later —: Wat zou je er van denken, als ik 
niet meer naar het kamp terug ga? In de buurt kan ik ook werk vinden 
en ben ik tenminste elke avond thuis. Je had 'r gezicht es moeten zien! 
Wat kon ik anders doen, dan hem geluk wensen? Een schot in de roos! 

Raadsman D. Hack 
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UIT DE BELEVENISSEN VAN EEN RAADSMAN 

Op eigen risico! 

We kennen de heel moderne geciviliseerde Rijkswoonoorden waarin naar 
de eisen des tijds allerlei arbeiders voor het uitvoeren van openbare 
werken en dergelijke, worden gehuisvest. 
Deze zindelijke omschrijving van die, in alle opzichten zindelijke bouw-
werken vormt een aestetisch geheel, en typeert het karakter van een 
moderne geest waarin de uiteenlopende lijnen van verschillende levens-
overtuigingen, althans uiterlijk, zijn rechtgetrokken. 
Bouw en sfeer hebben in vergelijking met vroegere huisvesting een zekere 
ontwikkeling in de lijn van onze Pas-Toe-geest doorgemaakt, en het is 
mogelijk om zich, zelfs als raadsman, onder de inwoners te begeven als 
een meneer met schone handen en dito kleding, in het besef dat men er 
zijn evenbeeld zal ontmoeten. 
Onder het helle licht van de TL-buizen in de cantine zal het een bijdrage 
tot de goede gewoonte zijn om zich, ook als raadsman, even met de 
onderlinge wedstrijden bezig te houden — het al dan niet treffen van de 
roos met de windbuks, of een tafeltennisronde met de kapelaan —, en 
later, bij gesprekken op de kamers zal de hand zich bewegen langs een 
gladgeschoren kin. En wanorde zal er niet heersen. 
Er zijn fasen in de ontwikkeling. Ook in de huisvesting van arbeiders. 
Van primitief naar geciviliseerd. Van de gesloten clan naar de open 
gemeenschap. 
Die van de Biesbosch zaten, en zitten veelal nog, op hun kisten waarin 
heel hun hebben en houen, in barakken die geen licht van TL verdragen. 
De houten banken en tafels zijn er, maar die worden gemeden. De kist 
langs de houten wand is de plek voor rust en meditatie, en die kist ver-
toont duidelijk èèn versleten hoek door frequente aanraking met het zit-
vlak van zijn „bezitter-. Aan de wand hangt de werkkleding aan een 
spijker. De sfeer is anders, heeft de geur van het water. De overtuiging is 
eenlijnig en naar binnen gericht. 
Gesprekken hier bewegen zich tussen water en wind. 
Tussen die binnen en buitenwereld treffen we hier of daar groepjes 
arbeiders waar een levensbesef heerst dat zijn vorm nog niet heeft ge-
vonden. Gehuisvest op een afgezonderde en eenzame plek, richten zij 
zich toch op de buitenwereld en de problemen die aanleiding geven tot 
nadenken en verklaren. 
Zo'n nederzetting vinden we aan de noordkant van het eiland. Houten 
banken, tafels, een hete salamander en hete koffie uit een allegaartje van 
serviesgoed. Er is geen spel, geen lawaai, maar hoorbaar het geluid van 
zeevogels en een hond op het erf van een boer. Dat is alles hier, verder 
niets dan stilte. 
Vergis u niet; stilte betekent om deze mannen méér een bedachtzaamheid 
en het doorzien van ieder die bij hen over de drempel komt. Zij hebben 
bepaald manieren om elkaar en derden duidelijk te maken van hun zint. 
Het zijn harde werkers, op hun schepen en machines tot soms laat in het 
donker nog bezig als woelratten aan de dijk die met slecht weer kan 
worden geschaad. Oliejassen en lieslaarzen stofferen hun bivak, dat 
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vreemd is aan alle vormelijkheid. 
En evenredig zijn hun manieren en gewoonten. 
Niemand is genoodzaakt hier binnen te komen, en ook de raadsman niet, 
als meneer. Een leren jas en laarzen passen bij het decor, want er ligt 
modder, er liggen balken en kabels en een hele rotzooi meer voor de 
leek die de zin ervan niet snapt. 
Voordat u die uithoek bezoekt, doe afstand van mogelijke gevoelens van 
autoriteit. Zoek een plek bij de warme salamander en zwijg. Wacht op 
de hete koffie en op uw beurt. Want ondanks warmte en belangstelling 
die achter de kale ramen op u wacht valt er iets naars te beleven voor wie 
dit volk niet begrijpt en niet in het hart weet aan te spreken. 
Komt u er om te frikken of te preken, dan zullen ze u er beleefd op 
attent maken: 
— We houden geen waakhond zoals de boer, om u van het erf te jagen. 
Maar als u nu weg gaat let dan even op dat bord naast de deur ... — 

En na uw onzekere aftocht, stappend over de laarzen heen naar de 
frisse duisternis, leest u hun gebod van menselijke realiteit: 
— Doorgang op eigen risico 	 d'See-uyl 

NIEUWS UIT EN OM DE KAMPEN 

In de afgelopen maanden hebben er weer heel wat verschuivingen in de 
bezetting van de kampen plaats gehad. Met het aflopen van het seizoen 
werden de laatste oogstkampen gesloten. De raadslieden Brakel, Geerts 
en Peetoom kwamen daardoor op non-actief en raadsman v. d. Vliet 
kon zich weer geheel aan de kampen op Schouwen-Duiveland en het 
Deltakamp te Hellevoetsluis wijden. 
Daarentegen werden er met het intreden van de seizoenwerkloosheid en 
mede in verband met de stijging van de werkloosheid in het algemeen 
4 A.W.-kampen opnieuw bezet. 
Zo gingen in het Land van Vollenhove de kampen Pikbroek en Eind van 
Diep weer draaien, waardoor de raadslieden Verhoeven en Dijkstra 
weer in functie traden. 
Ook in de Peel kwamen er twee kampen bij, namelijk 't Zinkske en 
America. 't Zinkske wordt als vanouds door raadsman Bos verzorgd. 
Voor America konden we terugvallen op raadsman Wassenaar, die inder-
tijd in de kampen van het Land van Vollenhove heeft gewerkt. Wij zijn 
verheugd hem weer in het werk voor de arbeiderskampen te hebben 
kunnen betrekken. 
Van raadsman Olink uit Arnhem moeten we tot onze spijt afscheid 
nemen. Hij was reeds geruime tijd op non-actief en het is hem, voor zover 
dat te voorzien valt, onmogelijk opnieuw aan het werk deel te nemen. 
Wij danken hem ook op deze plaats voor de arbeid die hij in het belang 
van het geestelijk werk in de arbeiderskampen heeft verricht. 
In het jaar 1957 stonden in totaal 30 kampen gedurende het gehele jaar, 
of het gedeelte van het jaar, waarin ze geopend waren, onder onze 
verzorging. 
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VAN ACHTER DE TRALIES 

DE VRIJWILLIGER IN HET RECLASSERINGSWERK. 
ZIJN POSITIE EN ZIJN VERHOUDING TOT DE PSYCHIATER 

In het maandblad voor Berechting en Reclassering van September '56 
schreef de zenuwarts dr J. KLOEK een beschouwing over de vrijwilliger 
in het reclasseringswerk waarin door deze psychiater een groot aantal 
opmerkingen worden gemaakt, die voor onze raadslieden in de gevange-
nissen de moeite waard zijn. 
Wij laten het artikel in dit en de volgende nummers van „Het Kader" in 
z'n geheel volgen. 

In aansluiting op een voordracht, die ik had gehouden in een kring van 
vrijwilligers in de reclassering, vroeg men mij wat ik beschouw als het 
meest eigenlijke in de taak van de vrijwilliger; in het bijzonder ook in 
zijn verhouding tot de psychiater. Vooral dat laatste punt had tevoren 
in de discussie al heel wat tongen in beweging gebracht en het was wel 
heel duidelijk geworden dat men zich lang niet zelden in de psychiater 
teleurgesteld voelt. 
Gaarne wil ik — zelf psychiater zijnde — proberen hier nog eens uiteen 
te zetten hoe ik de verhouding zie. 

I. 

De vrijwilliger ziet zich in onze tijd geplaatst voor problemen, die er 
vroeger niet voor hem waren. Vroeger: daarmee bedoel ik de periode 
waarin psychiatrie en psychologie nog niet in zo sterke mate de beoor-
deling van de delinkwent mee bepaalden. Men zegt vaak dat de houding 
van de reclasseerder in vroeger jaren een moraliserende is geweest; daar-
mee bedoelt men dan zo ongeveer, dat hij probeerde de reclassent 
te trekken in de sfeer van morele zekerheid en geborgenheid waarin hijzelf 
leefde: „Wij hebben onze regels, onze geboden, onze welbeproefde 
moraal; buiten de zone waarin wij leven is het bestaan onveilig — kom 
in ons gebied, leef zoals wij". Vaak, met een appèl op een weleer: „Kom 
terug in ons gebied, je hebt er eenmaal bij gehoord, je hebt toch als kind 
geleerd dat ..." enz. Of dat moraliseren nu werkelijk zo algemeen ge-
weest is, laat ik in het midden. In ieder geval: wie oproept tot terugkeer 
in het gebied dat hijzelf bewoont, moet er zeker van zijn dat dit gebied 
inderdaad veilig is. En ook moet hij uit kunnen gaan van de veronder-
stelling, dat degene, die hij tot terugkeer opwekt, in stáát is om terug te 
keren indien hij dat wil; en dat hij in staat is om dat te willen. 
Wat die veiligheid van het eigen terrein betreft: onze westerse beschaving 
vertoont al eeuwenlang een voortschrijdende uitholling van normen die 
eenmaal gangbaar waren, en elke nieuwe generatie wordt daar weer op 
zijn eigen wijze mee geconfronteerd. En wat betreft de terugkeer van de 
delinkwent: de hedendaagse psychiatrie en psychologie hebben wel dui-
delijk aangetoond dat er een zeer wezenlijk onvermogen kan bestaan om 
goede voornemens ten uitvoer te brengen; dat er kan zijn een zwakheid 
en verscheurdheid van de wil. De hedendaagse vrijwilliger, die wat meer 
besef heeft van wat er in onze samenleving van thans aan problematiek 
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leeft, heeft het in zijn verhouding tot de reclassent niet zo gemakkelijk. 
Hij weet hoeveel materiaal de rechter verzamelt alvorens zijn vonnis uit 
te spreken; hij kent het bestaan van de uitvoerige voorlichtingsrapporten 
en van het meer geheimzinnige, wellicht meer fascinerende psychiatrische 
rapport. Hij weet dat heden ten dage de beoordeling van de ontspoorde 
mens geschiedt met inachtneming van diens levensgeschiedenis en die 
dan nog weer op een bepaalde wijze geïnterpreteerd. Geen wonder dat 
zijn onzekerheid toeneemt, en dat de vraag bij hem opkomt of hij, zonder 
specifieke scholing, zonder kennis van psychiatrie en psychologie, voor 
zijn taak berekend is; of ook hij niet de voorgeschiedenis zou moeten ken-
nen, en, eventueel, of hij niet wat wegwijs gemaakt zou moeten worden 
in de eigen levensproblematiek. 
Wellicht zal hij door het lezen trachten de moeilijkheden enigszins te 
overwinnen; maar dit leidt zelden tot het doel. Men weet niet goed wat 
men lezen moet; en het is moeilijk om zonder leiding het gelezene te 
maken tot een vruchtbaar geestelijk bezit. De vrijwilliger, die niet meer 
uitsluitend op zijn gevoel wil werken, veeleer behoefte gevoelt aan ver-
nieuwing en verdieping van zijn visie, zal verlangen naar contact met de 
psychiater; vooral in die gevallen, waar de beoordeling van de delinkwent 
in belangrijke mate mede door het rapport van de psychiater werd be-
paald, en daar waar de psychiater mede bij het toezicht betrokken wordt. 
De vraag is nu maar, in hoeverre hij met de psychiater in aanraking komt. 
En de praktijk leert, dat hier heel wat moeilijkheden liggen. 

II. 

Om te beginnen: men wendt zich in het algemeen niet zo gemakkelijk tot 
een arts voor dergelijke aangelegenheden. Een dokter is een man die het 
druk heeft, met een ongeregeld werkleven; iemand die men te allen tijde 
lastig mag vallen, mits het maar gaat om dingen waarvoor hij zich uit 
hoofde van zijn beroep beschikbaar stelt. Overigens valt men hem zo 
mogelijk niet lastig. 
Dan: deze dokter is een psychiater. En de gemiddelde leek, ook de ont-
wikkelde leek, houdt er allerzonderlingste voorstellingen op na omtrent de 
psychiater. Men noemt hem, min of meer raillerend, „een man die dwars 
door je heen kijkt"; men houdt hem toch wel, in ernst, voor iemand die 
in een kort contact dingen in je ontwaart of tenminste tracht te ontwaren 
die je verbogen had willen houden. Het beeld dat de gemiddelde mens van 
de psychiater heeft, houdt een zekere griezel in en daarom ook een zekere 
afweer. Tegelijkertijd een zekere hooggespannen verwachting: waar het 
ingewikkelde patroon van 's mensen gedragingen niet meer overzien kan 
worden, hoopt men van de psychiater dat hij zal zeggen hoe de draden 
lopen. 
Komt nu de vrijwilliger, naar aanleiding van een geval waarin de psychia-
ter heeft gerapporteerd of men bij het toezicht is ingeschakeld, met deze 
in contact, dan leidt dit voor de vrijwilliger niet zelden tot teleurstelling. 
De psychiater blijkt b.v. niet bereid, veel los te laten omtrent de reclassent. 
Wanneer dit voortkomt uit een zekere reserve tegenover iemand die hij 
niet kent en wiens belangstelling voor de reclassent hij eigenlijk maar 
half vertrouwt, dan is dit voor de vrijwilliger teleurstellend, zeker ook 
wel een beetje krenkend; maar het is nog wel aanvaardbaar: de zwijg- 
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zaamheid van een dokter kan getuigen van een hoge plichtsopvatting. 
Veel bedenkelijker wordt het, wanneer de zwijgzaamheid van de dokter 
in wezen daarop blijkt te berusten, dat hij de reclassent al in geen weken 
of maanden gesproken heeft, en wellicht ondeskundig is gebleven omtrent 
verwikkelingen die zich hebben voorgedaan. Dan haalt de vrijwilliger de 
schouders op: wat heeft men aan geleerdheid, wanneer de belangstelling 
voor de patiënt zo gering is? 
Is dit waar? Is die belangstelling werkelijk zo gering? Ik meen dat men de 
psychiater onrecht aandoet met zo over hem te oordelen, en dat deze 
onjuiste beoordeling samenhangt met de verkeerde voorstelling die zo-
velen van hem hebben, een voorstelling waarin zowel momenten van 
onderwaardering als momenten van overwaardering aanwezig zijn. Ook 
buiten de reclassering kan men hier en daar waarnemen hoe dergelijke 
verkeerde voorstellingen een vruchtbare samenwerking in de weg staan. 
Ongetwijfeld hebben wij psychiaters daaraan schuld, maar het zou m.i. 
zeer onbillijk zijn om daarop al te zeer het accent te leggen. De moeilijk-
heid ligt veeleer hierin dat men, sedert de psychiatrie een enorm stuk 
problematiek van het menselijk bestaan heeft bloot gelegd, van elke 
psychiater verwacht dat hij nu ook de oplossing der problemen zal 
geven. In de bestrijding van de criminaliteit treedt dit alles bijzonder 
duidelijk aan het licht en het is daarom interessant om na te gaan hoe de 
taakverdeling behoort te zijn tussen de vrijwilliger, die met zijn een-
voudige menselijkheid naast de reclassent wil staan, en de psychiater als 
vertegenwoordiger van de wetenschap. 

Wordt vervolgd 

GEESTELIJKE VERZORGING EN OVERHEID 

Door het Humanistisch Verbond het recht op geestelijke verzorging te 
ontzeggen werkt de Overheid er niet toe mee, dat buitenkerkelijke nihilis-
ten, christenen worden, maar dat nihilisten, n ihilis ten blijven en 
ondermijnt ze aldus haar eigen (tijdens de oorlog zo hoog geroemde) 
grondslagen . 

Dr. P. Smits in Woord en Dienst, 
overgenomen in Rekenschap, maart 1955. 
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GEESTELIJKE VERZORGING VAN MILITAIREN 

Gelukkig nu eindelijk eens een reactie op deze artikelen. Veldhuyzen 
  

uit 
Apeldoorn vraagt, n.a.v. van het tweede artikel waarin ik iets vertelde 
over de wijze waarop wij het werk van geestelijke verzorging van militai-
ren aanpakken, daar verder op in te gaan omdat hij het een bijdrage 
acht op het terrein van het practisch humanisme. Veldhuyzen krijgt 
graag de verzekering dat ik binnenkort stellig verder zal gaan met de 
ontvouwing van het tot nu toe in ons vormingscentrum verrichte werk. 
Daarbij zullen vragen als hij mij stelt zeker aan de orde komen. 
Deze keer, en ook nog de volgende, zou ik echter mijn uittreksel uit G3 
(katholiek blad voor militairen) inzake het gebruik van voorbehoeds-
middelen willen vervolgen. In het volgende artikel hoop ik over te gaan 
van uittreksel op enig critisch commentaar. Ik acht deze artikelen voor 
ons belangrijk omdat m.i. alle raadslieden die met jongeren in aanraking 
komen met dit vraagstuk zullen worden geconfronteerd. Men zal dan dus 
zelf een standpunt moeten hebben. Daarbij is het overwegen van het 
standpunt van anderen van veel waarde. 
In het vorige uittreksel (vorige nummer van de puntjes op de i) bleef de 
katholieke schrijver stilstaan bij het verschijnsel dat blijkbaar vele jonge-
ren in katholieke kring als hen wordt duidelijk gemaakt dat periodieke 
onthouding wel geoorloofd is maar gebruik van voorbehoedsmiddelen niet, 
antwoordden: ik voel dat niet aan! 
Op dit antwoord gaat de schrijver nader in en hij stelt dan: 
„Kunnen wij ons — in deze tijd — beroepen op een juist aanvoelen van 
de geheimen van het huwelijk? Hebben wij een fijne neus voor normaal 
en abnormaal, voor natuurlijk en onnatuurlijk?" 
In een achttal punten probeert hij dan aan te tonen dat dit niet zonder 
meer kan worden bevestigd. Het zou mij te ver voeren al deze acht 
punten weer te geven, ik zal er hier en daar een interessant stuk uit-
lichten: „Is het fijngevoelig dat onze voorlichting nog steeds niet veel 
beters weet te vertellen dan dat de huwelijksgemeenschap een kwestie 
van organen is (inplaats van van personen)? Wat zouden we zeggen van 
een zangleraar die ons alleen de werking van de stembanden uitlegt en 
ons dan als afgestudeerd beschouwt? Is er niet iets kapot in ons aanvoelen 
wanneer wij in „Opvoeding tot sexuele volwassenheid" (Kurt Seelman) 
lezen, dat de voorlichting ontdaan moet zijn van „poëtische en lyrische 
franje"?Is het geen levensverarming wanneer de voorlichting niet meer kan 
worden overgelaten aan de droom, de Schrift, de natuur en de poëzie?" 
„Kan de doorsnee katholieke gehuwde zich werkelijk beroepen op zijn 
„aanvoelen" wanneer wij nog altijd zien dat de gehuwden meer bevreesd 
zijn voor een uiterlijke incorrectie tijdens de huwelijksgemeenschap dan 
voor de innerlijke incorrectie van de liefdeloosheid? Kortheidshalve zouden 
we de verwaarloosde levenshouding van sommigen kunnen weergeven 
met deze afgrijselijke zin: wat geeft het of je elkaar laat vereenzamen en 
verbitteren, als je het maar volgens het boekje doet." 
„Kunnen wij bogen op fijngevoelige huiver voor het mysterie, wanneer 
ook in christelijke publicaties het geheim aan flarden wordt geschreven 
en de menselijke intimiteit tot op de botten wordt geanalyseerd?" 
„Is de geslachtelijke ontmoeting in het huwelijk bij ons niet verworden 
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tot de laatste gelegenheid eens zijn spanningen af te reageren? Hebben 
wij onze maatschappij niet zo verkild en ontwijd en bevroren, dat de 
huwelijksgemeenschap nog als het laatste wordt ervaren waarin je jezelf 
eens „kunt laten gaan"?" 
„Is onze fijngevoeligheid betrouwbaar, wanneer wij zonder blikken of 
blozen de tien, twintig jaar tussen geslachtsrijpheid en huwbaarheid 
„normaal" noemen, enkel omdat de huidige maatschappij dat nu toevallig 
normaal heeft genoemd?" 
„Is het goed gesteld met ons aanvoelen wanneer wij meer belangstelling 
hebben voor het kindertal dan voor het kind? Is onze zorg voor kinderen 
veel meer dan zorg voor onszelf, opdat de kinderen niet lastig zijn? Zijn 
wij er niet ver van verwijderd een kind te zien als een teken van Gods 
hoop met deze wereld en als een voorbeeld voor onszelf (.,zo ge niet 
wordt als kinderen ..."). Is het geen ontaarding dat wij de puberteit als 
„normaal" zijn gaan beschouwen, terwijl het typisch een aanklacht is 
tegen het opvoedingsmilieu waarin zo vaak alles gericht is op het voor-
komen (en daardoor kweken) van gevaren der sexuele spanningen? Is 
dit (gezien de puberteit vroeger niet voorkwam) geen gemakkelijk over-
leveren van het kind aan alles „wat nu eenmaal zo is"?" 
Na dit „gebrek aan fijngeVoeligheid" in een achttal punten te hebben 
besproken komt de schrijver dan tot een korte analyse van het huidige 
beschavingsbeeld en tracht van daaruit het verbod van het gebruik van 
voorbehoedsmiddelen duidelijk te maken. Bij dit gedeelte van zijn betoog 
heeft de schrijver, zoals hij zelf vermeldt, intensief gebruik gemaakt van 
twee boekjes van Mr. L. Stallaert, genaamd „Peilingen". Ik citeer de 
schrijver zonder commentaar: 
„Wij hebben de natuur onderworpen, maar meer uit hoogmoed dan uit 
toewijding. Het was ons er niet om te doen tot liefde te komen als we 
filosofie gingen studeren of theologie of natuurkunde of scheikunde. Het 
was ons er om te doen tot zekerheid te komen, tot inzicht, tot weten, tot 
beheersen. En als we ons gereed maken om in raketten naar de maan te 
vliegen kost het ons de grootste moeite ons voor ogen te stellen, dat van 
de maan houden een veel machtiger vermogen is van de mens, dan naar 
de maan te vliegen ... Wij heersen over de natuur in een machtsverhou-
ding, niet in een dienende houding.— 
„Godsdienstigheid wordt vaak gemeten aan getallen. In laboratoria zitten 
we koortsachtig te snijden en te analyseren om de geheimen van de 
natuur te achterhalen; niet om dan liefdevoller en wijzer te worden maar 
om meer te weten en meer macht te hebben. Zo is de westelijke wereld 
waarin wij leven gegrondvest op een verlangen naar wetenschappelijke 
zekerheid en niet (zoals in het „onderontwikkelde Oosten" nog vaak het 
geval is) naar liefdevolle wijsheid." 
„Eeuwen geleden heeft men het gevoel, de fijngevoeligheid, de dichter-
lijkheid, het aanvoelen en de aandoeningen van het gemoed buiten 
haakjes gebracht en helaas is ook in de katholieke kerk deze invloed van 
buiten binnengedrongen." 
„Het is niet in de geest van het evangelie de menselijke geest als een 
veroveraar los te laten op de verschijnselen, want de dingen om ons heen 
zijn geen vijanden maar vrienden. Het is veel meer in de geest van het 
evangelie de dingen om ons heen toe te staan op ons toe te komen." 
„Wetenschappelijke vorming is voornamelijk dit: leren luisteren, leren 
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kijken en dus veeleer vorming dan onderwijs. De zucht naar zekerheid en 
bezit van weetjes zou ook de grondslag kunnen zijn van onze angst: als 
wij merken niet te kunnen beheersen wat wij dachten wèl te kunnen 
beheersen, worden we immers bang. 
Is deze vergiftiging van de diepere hartshouding door de Kerk tijdig 
onderkend? Hebben wijzelf, wij christenen ( die toch beter moesten weten) 
deze ontwikkeling van macht, bezit en zekerheid niet zelf mede in de 
hand gewerkt? Is onze wetenschapsbeoefening zoveel minder hoogmoedig 
en is onze techniek zoveel minder heerszuchtig? Het lijkt erop dat wij dit 
vaak uit het oog hebben verloren. 
En het zou wel eens kunnen zijn, dat in het rumoer om het kerkelijk 
verbod van voorbehoedsmiddelen een geesteshouding van eeuwen te 
pletter loopt. Want inderdaad: als de technische levenshouding van heer- 
sen, grijpen en snijden juist is, waarom dan geen inbreuk maken in de 
bronnen van het leven? Andersom: als het verbod van voorbehoedsmid- 
delen ons met hoog apostolisch gezag door de plaatsbekleder van Christus 
wordt voorgehouden en wij reageren met „dat voelen we niet aan als een 
ontaarding" betekent die reactie dan niet dat we leven in een straat die 
doodloopt? Betekent het dan niet dat we terug zullen moeten? Dat we 
zullen moeten onderzoeken of wij er wel goed aan hebben gedaan 
schoonheid, gezelligheid, verrukking, dichterlijkheid en gaafheid van 
hart, buiten haakjes te brengen als we gingen nadenken'?" 
„Het verbod van voorbehoedsmiddelen schijnt ons moeilijk aanvaardbaar, 
als wij ook niet de consequentie nemen van terug te keren op ons streven 
naar zekerheid en macht. Wij hebben nu eeuwenlang als bezetenen ge-
vochten voor welvaart en technische vooruitgang: het resultaat is dat wij 
vastlopen in de voortplanting; dat wij nu voor de keuze staan: ook daar 
de techniek binnenhalen of niet. Voor algehele onthouding hebben velen 
de geestelijke stabiliteit niet meer, want de liefdedaad is voor hen juist 
het laatste middel geworden om tot rust te komen na het zenuwslopend 
onderwerpen van de wereld. Wat doen we? Scheiden we nu ook nog 
liefdesuiting van voortplanting? Laten we nu onze techniek ook nog los 
op het heiligdom van het liefste samenzijn? Maken wij ook van de liefdes-
daad een laboratorium-proces (voor vreedzame doeleinden... )? Of treden 
we hier terug? Gaan we hier beseffen dat in de dichterlijke visie op het 
leven de huwelijksgemeenschap en de voortplanting altijd bijeen hebben 
behoord? Gaan we hier beseffen dat niet wij maar de Hèèr heer is over 
het leven en dat wij slechts stadhouders zijn? 
.,Wij kunnen slechts moeilijk begrijpen dat dit „ingrijpen" wezenlijk 
anders is, dan het „ingrijpen" van de periodieke onthouding, dat slechts 
een terugtreden is voor de natuur: we laten de verschijnselen zijn wat 
ze zijn en maken slechts gebruik van het getij, van het seizoen. Degenen 
die voorbehoedsmiddelen gebruiken zijn degenen die consequent door-
gaan op de eenmaal ingeslagen weg. Het is soms zelfs de vraag: kunnen 
zij het eenmaal ingesleten gareel van technisch denken nog wel ongedaan 
maken? hebben zij de geestelijke gaafheid om zo heldhaftig te zijn als de 
Paus van hen, die in een noodtoestand verkeren, vraagt?" 
Tot zover voor vandaag de schrijver in G3. De volgende keer het slot. 

H. Lips 
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DE STEMVORK 

(rubriek voor de sprekers van het verbond) 

MOET ER IN NEDERLAND ANDERS WORDEN GEPREEKT? 

Blijkens een artikel in „Woord en Dienst" d.d. 18 Mei 1957 houdt men 
zich in de Hervormde Kerk ernstig bezig met deze vraag. 
Op een toogdag, belegd door een organisatie „In Dienst der Kerk.' ge-
heten, werd het thema: „Moet er in Nederland anders worden gepreekt?" 
besproken door de gemeenteleden van de Hervormde Kerk. Er was een 
inleiding door Prof. Smelik, er waren discussiegroepen, er was een forum. 
Een paar punten, die in het forumgesprek aanvaard werden en die door 
de steller van het artikel als winstpunten beschouwd worden, zijn: 

„I. Het gesprek over de preek in de gemeente ligt nogal gevoelig. Er 
zijn predikanten die dit als critiek op hun werk zien en er daarom 
niet over willen praten en er zijn gemeenteleden die met een gesprek 
niet voldoende ernst maken. 

2. Het woordgebruik moet grondig worden herzien. Woorden als 
zonde — genade — zelfverloochening — hebben hun ernst en glorie 
en offer verloren. Het is niet gangbaar meer. Maar veeleer ver-
sleten pasmunt. 

3. Moeilijkheden rondom het bijbels wereldbeeld en het wereldbeeld 
van de moderne mensen kunnen worden voorkomen als met name het 
bijbels onderwijs op school, zondagsschool en catechisatie, meer 
afgestemd zal worden op de bijbelse boodschap dan op de opzien-
barende vreemdheid van het verhaal. 

4. De bijbelse toekomstverwachting moet niet onder de tafel gepraat 
worden, maar een verantwoorde plaats krijgen in de prediking. 

5. De preek mag niet langer dan 25-30 minuten duren. Gericht op 
de vragen waarmee wij zitten. Ook politieke vragen." 

Interessant is de passage waarmee de verslaggever zijn artikel besluit: 
„Tenslotte mogen we in de veranderde wereld, waarin wij leven, een 
verandering die niet aan de kerk voorbijgaat, nooit vergeten, dat wij leven 
in een tijd die voor de kerk heel moeilijk is. Vroeger behoorde de kerk 
tot de leefwijze van de mensen. Wie in de kerk kwam, bleef komen. Nu 
is het anders. Nu behoort de kerk tot het gebied van onze levensvragen. 
Nu zitten er mensen in de kerk die morgen buitenkerkelijk zijn en er zijn 
buitenkerkelijken die morgen binnenkomen. Dat moet de prediker en 
rondom en met hem de gemeente voortdurend voor ogen houden. Daarom 
voortdurende aandacht voor de inhoud en de plaats van de preek in 
onze eredienst." 
In verband met de inhoud en de plaats van de preek in de eredienst zijn 
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enkele gedachten, door Prof. Smelik naar voren gebracht, van belang: 
„1. De  preek is een onderdeel van de liturgie. 
2. Zij behoort te zijn: verkondiging van Gods boodschap in Christus. 

Geen onpersoonlijke reproductie van een bijbelgedeelte of tekst, 
maar een door de persoon van de prediking heengegaan getuigenis. 

3. De prediking moet verband leggen tussen de boodschap van de tekst 
en de situatie der gemeente en de gemeenteleden in het heden. 

4. Er moet een krachtige evangelische oproep tot bekering uitgaan. De 
toekomst des Heren is een onmisbaar onderwerp der verkondiging. 

5. De prediking ligt met alle menselijke overwegingen, die wij kunnen 
maken, in de ruimte en onder het souvereine gezag van de Heilige 
Geest." 

Preken en spreken 

Als men zich wil afvragen of er enige vergelijking tussen de hier weer-
gegeven moeilijkheden en de situatie in het H.V. mogelijk is en of deze 
vergelijking nut kan hebben voor diegenen die spreken voor het H.V., 
is het meen ik in de eerste plaats nodig te bedenken dat hier sprake is 
van preken en niet, zoals in het H.V., van spreken. Verder dient men te 
bedenken dat de verhouding van de gemeente tot de prediker in de Her-
vormde Kerk een geheel andere is dan die van de spreker in het H.V. 
tot zijn gehoor. 
De prediker is: „naar de gemeente verwacht, daartoe door de gemeente 
beroepen, of moet ik zeggen geroepen. Hij is de voorganger, de voorste 
van de rij getuigen, die op de reis door het leven voor de anderen het 
woord in de eredienst vertaalt en hanteert." 
De prediking is dus een vertalen en hanteren van een boodschap die van 
buiten de mens komt. De prediker staat buiten, zo men wil boven de 
gemeente, hij is de ,.geroepene". De vraag: „Wat hebben wij te 
zeggen?" is dus in de kerk geen vraag meer, de preek is vertalen en 
hanteren van een gegeven boodschap. Het gaat hier slechts om de vraag: 
„Hoe wordt het gezegd!" Hoe vertaalt en hanteert de voorganger de 
gegeven boodschap. 
De spreker 1 ) op een bijeenkomst van het H.V. verkondigt geen bood- 
schap afkomstig van buiten de mens, zijn woorden worden niet gedragen 
door en ontlenen dus ook geen gezag aan een bovenmenselijke macht. 
Zijn gehoor bestaat niet uit gelovige gemeenteleden, die bereid zijn naar 
de verkondiging van de boodschap te luisteren, maar uit mensen die 
critisch zullen luisteren naar datgene wat de spreker te zeggen heeft. 
Let wel wat de spreker te zeggen heeft; belangrijk in het H.V. is dus: 
„Wat hebben wij te zeggen". 
Voor zover er gesproken wordt over onderwerpen waarbij een zekere 
deskundigheid te pas komt, kan de spreker, als hij deskundig is omtrent 
het onderwerp waarover hij spreekt, een zeker gezag hebben bij zijn 
gehoor. Dit gezag ontleent hij dan aan zijn deskundigheid. De meeste 
levensbeschouwelijke onderwerpen zijn echter niet in een deskundigheids-
vakje onder te brengen. Het gezag, voortspruitend uit deskundigheid, 

I ) Willen alle spreeksters mij vergeven dat ik, die een lui mens ben, schrijf over 
„spreker" en „hij"? Het komt in het verdere betoog nogal eens voor en de vormen 
„spreker(ster)" en „hij/zij" (doorhalen wat niet van toepassing is) zijn moeilijk te 
schrijven en te lezen. 
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valt dan ook veelal weg en in het algemeen zal de spreker in het H.V. 
zich als gelijkwaardig aan zijn gehoor moeten weten te beschouwen. 
Hij staat niet buiten of boven zijn gehoor, hij wordt niet beschouwd als 
een voorganger of een geroepene, die aan zijn bijzondere positie tegenover 
zijn gehoor enig gezag kan ontlenen. De spreker in het H.V. dient zich 
bij zijn gehoor een bepaald gezag te verwerven in de eerste plaats door 
de inhoud van zijn betoog, d.w.z. door de inhoud van de gedachten 
omtrent de humanistische levensbeschouwing, die hij brengt en op zijn 
gehoor tracht over te drage.n. 
Het spreekt vanzelf dat daarnaast de vraag: „Hoe zegt de spreker het", 
zeer belangrijk is. Hoe beter de spreker er in slaagt zijn gehoor door de 
juiste woordkeuze en het gebruik van begrijpelijke beelden te boeien en 
de aandacht van het gehoor op het onderwerp te bepalen, des te beter 
zal hij de door hem onder woorden te brengen gedachten aan het gehoor 
kunnen overdragen. 
Ik meen echter dat in het algemeen de toehoorders op een bijeenkomst 
van het H.V. in staat zullen zijn, indien het te pas zou komen, een goed 
gebracht betoog zonder inhoud te onderscheiden van een gebrekkig uitge-
sproken inleiding over een goede gedachte. 
Intussen zal het, moeten wij aannemen, meestal zo zijn dat de sprekers 
voor het H.V. een betoog met waardevolle inhoud op de juiste wijze 
weten te brengen. 	 M. Buijtenhuijs 

... Wij weten dat de waarheid is verkondigd 
Wel duizend maal over de wereld; 
Maar wij hebben nog geen oren gehad 
Om te luisteren naar meer dan fragmenten ervan; 
Wij hebben nu en dan een gemurmel gehoord, 
Een echo hier en daar . . . 

vert. uit Edwin Arlington Robinson ,,Collected Poems- 

AANDACHT AAN HET PRAKTISCH HUMANISME 

Mevrouw Heroma-Meilink heeft in de vorige nummers van De Stemvork 
een serie artikelen over het Praktisch Humanisme geschreven. Zij heeft 
daarin stof aangedragen en materiaal verschaft voor de opbouw en de 
preparatie van een lezing over dit onderwerp. Ze heeft daarin ook de 
belangrijke plaats, die het Praktisch Humanisme in de Verbonds-activi-
teiten is gaan innemen, geschilderd en duidelijk gemaakt, dat er des,  
ondanks nog veel te doen valt om de Verbondsgemeenschappen en de 
leden voor dit werk sterker te interesseren en „minder te maken. 
Dit blijft voorlopig nog een voortdurende noodzakelijkheid, wil het Ver-
bond aan zijn zelfgekozen opgaven op dit terrein meer en vollediger 
voldoen. Nog lang niet overal is doorgedrongen, dat het Verbond niet 
alleen is een organisatie voor verdieping en fundering en verbreiding van 
het humanisme, of een organisatie voor de strijd om gelijk recht voor de 
humanistische levensovertuiging naast de godsdienstige overtuigingen. 
Nog niet voldoende is overal doorgedrongen dat uit het humanisme ook 
voortvloeien zeer directe praktische taken in dienst van de medemens: 
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ziekenbezoek, geestelijke verzorging, gemeenschapsopbouw, steun aan de 
mens in zijn kleinere en grotere levensmoeilijkheden, kortom, al die taken 
die in de term Praktisch Humanisme zijn samengevat en waarover Mevr. 
Heroma schreef. 
Haar artikelenserie bracht stof en gaf aanwijzingen voor een gehele 
lezing over het Praktisch Humanisme. En juist in verband met het „min-
der maken van grotere kringen in het Verbond voor deze belangrijke 
kant van ons werk, zouden we het op prijs stellen als meerdere sprekers 
het Praktisch Humanisme tot thema van hun inleidingen zouden maken. 
Intussen begrijpen we ook, dat het onderwerp niet iedere spreker ligt. 
Er is ook een zekere gerichtheid op deze stof en een zekere deskundig-
heid voor nodig. 
Toch zouden alle Verbondssprekers hun aandeel kunnen nemen in het 
wekken van besef voor de betekenis van deze Verbondstaken. Zij zouden 
in hun toespraken, waar dat maar even kan, een passage over het 
Praktisch Humanisme kunnen inlassen. Ieder kan dat doen op zijn 
eigen wijze. 
De artikelen van Mevrouw Heroma geven ook daarvoor inzicht en stof. 

HET GESPREK IN DE GROEP 

De voorbereiding van een inleiding of groepsgesprek. 
De titel suggereert al dat de voorbereiding, zowel voor een inleiding als 
voor een groepsgesprek in de een of andere discussievorm. voor een be-
langrijk deel op hetzelfde neerkomt. 
Deze voorbereiding voor beide wijzen van behandeling loopt n.l. vrijwel 
parallel t.a.v. de bewerking van het onderwerp, dat we aan een groep 
willen presenteren. 
Nu zullen we aannemen dat u van het onderwerp heel wat af weet, en 
beslist heel wat meer dan uw gehoor. We nemen verder aan dat u als 
onderwerp kiest (we nemen maar een volkomen willekeurig voorbeeld): 
De toepassing van radio-actieve materialen in de geneeskunde. 
U doet dan goed eerst uzelf de volgende vragen voor te leggen: 

Eerste vraag: 
Wat weet de groep er al van`? Wat zijn bekende, en wat de onbekende 
begrippen, die u tamelijk populair moet behandelen? 

Tweede vraag: 
Wat is interessant voor de groep? De medische voordelen — de gevaren? 
De verandering van de medische opleiding en beroepsuitoefening — de 
positie van de huisarts? Zitten er ethische en levensbeschouwelijke 
vragen aan vast? 

Derde vraag: 
Hoe breng ik deze 
van de groep? 
Om nu te komen 
een inleiding (al 
schema opzetten: 
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stof over, en hoever kan ik gaan bij het inschakelen 

tot een praktische richtlijn t.a.v. de voorbereiding op 
dan niet met gesprek afgewisseld), kunnen we een 



le fase. 
Verzamel de stof die u wilt behandelen. 

2e fase. 
Maak een selectie, waarbij u zich afstemt op datgene, waarvan u meent, 
dat de groep het kan begrijpen. 

3e fase. 
Vraag u af, welke aspecten van belang zijn voor deze groep in zijn 
situatie. 

4e fase. 
Stel voor uzelf vast wat uw bedoeling is met de bespreking van dit 
onderwerp: 

a. uitsluitend kennis bijbrengen, 
b. verantwoordelijkheidsgevoel vergroten, 
c. de groep bewegen tot een bepaalde medewerking (bijv. aan de 

kankerbestrijding), 
d. enz. 

5e fase. 
Stel nu een gespreksschema op dat er als volgt uitziet: 

Gespreksschema. 

1. Inleidende opmerkingen. 
Puntsgewijs (niet in volzinnen); de hoofdzaken t.a.v. uw bedoeling 
met dit onderwerp in deze groep. 

II. Het eerste aspect 
Bijvoorbeeld: 
a. Wat zijn isotopen? 

— herkomst 
— eigenschappen 
— enz. 

b. Wat kunnen we met isotopen doen? 
— opsporing verschijnselen 
— therapie 
— enz. 

III, IV, V enz. Andere aspecten 
Steeds puntsgewijs, verdeeld in: 

a. belangrijke punten 
b. bijbehorende opmerkingen 

Laatste punt: Geef een slotoverzicht van de verschillende aspecten, zo, 
dat de groep een samenhangend beeld houdt van het behandelde, en de 
bedoeling daarvan. 
Een volgende keer zullen we nagaan, hoe de groep bij deze wijze van 
behandeling, en zelfs bij een dergelijk als het genoemde onderwerp, kan 
worden ingeschakeld. 

K. van der Waals 
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