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Ten geleide: 

Een extra dik nummer voor de lange winteravonden, Allereerst 
een gedegen artikel van Jan Hein Mooren  over Feedback, waarin 
hij aantoont, dat 't niet zómaar om In modeteFirggáT7 die aan-
duidt wat al lang bekend was, D,w.z, het verschijnsel was 
natuurlijk al wel lang bekend, maar pas de laatste tijd wordt 
er in het relationele vlak wat meer systematiek gebracht en 
wordt er ook wat meer onderzocht, zodat we preciezer kunnen 
aangeven, waar het bij de 'terugkoppelipg'in de omgang met 
mensen om gaat, Het artikel is vanuit de ontmoetingsgroep-
ervaring geschreven maar is zeker ook leerzaam voor het 'gewone 
leven'. 
Hanny Baranyai schreef Andere ervaringen van een humanistisch 
vormingeleidsler, waarin ze kritiek levert op een vorig artikel 
over IHVO' en op de opleiding ervoor, Ze ziet vanuit haar 4-ja-
rige ervaring niet zove.el heil in geplande spelletjes en oefe-
ningen, maar meer in inlevingsvermogen, warmte en echtheid, Het 
HVO ziet ze als een - helaas nog steeds noodzakelijke.- compen-
satie op het gewone schoolprogramma. 
Deelnemer Jan beschrijft in Encounteren  kort zijn ervaringen in 
een ontmoerrrigegroep. 
Tot slot een uitgebreid interview van Albert Nieuwland met 
Jack Tsang, van beroep humanistisch opbouwwerker in het Rijn-
mondgebied, Het typerende van zijn aanpak ie, dat hij niet zoals 
veel gebeurt in humanistische kringen begint bij 'de mens', maar 
bij structuren, Een geschikte structuur is volgens hem een nood-
zakelijke voorwaarde om de mens zich veilig te laten voelen en 
tot zelfontplooiing en creativiteit te brengen. En hiertegen 
wordt ook binnen de organisatie van het liumanietiech Verbond 
nogal eens gezondigd. 
Tot slot heel plezierige feestdagen en een goed nieuwjaar 
toegewenst door de 

Redactie, 



Feedback 

door Jan Hein Mooren. 

In ontmoetingsgroepen speelt onderlinge 'feed-
back' een centrale rol. Een, groot deel van de interacties 
bestaat uit het uitwisselen van informatie over elkaars 
gedrag, over wat je doet en over hoe de ander dat vindt. 

De gegeven feedback sluit lang niet altijd aan 
bij het beeld dat de ontvanger van zichzelf heeft, of bij 
zijn gevoelens van dat moment. Dit levert voor de deelne-
mers een belangrijke vraag op, waar ze van moment tot mo-
ment een antwoord op moeten vinden: wat zegt de gegeven 
feedback over mij en over de ontvanger? 

Of op deze vraag antwoord gevonden wordt, hangt 
o.a. samen met de soort feedback die gegeven wordt. Over 
vormen van feedback en over hoe je zinvol met feedback 
kunt omgaan, gaat dit artikel. 

Wie ben Ik?  

Gezien vanuit de vraagstukken omtrent vervreemding en iden-
titeit kun je deelname aan ontmoetingsgroepen o.a. formuleren als een 
poging om antwoord te vinden op de vraag 'wie ben ik?'. Deze vraag 
suggereert, dat er een tastbaar, werkelijk bntaand en onveranderlijk 
'ik zou bestaan. Naar een dergelijk 'ik' verwijst de vraag echter 
niet: ze verwijst naar de ervaringswereld van mijzelf: ik weet wie ik 
ben door mijn zelfervaring. Juister gezegd: ik 'ben' mijn zelferva-
ring. Mijn ervaring is van moment tot moment aan verandering onder-
hevig. 'Ik' verander dus voortdurend. 

Klopt mijn handelen met mijn zelfervaring? 

Mijn zelfervaring is sterk gekoppeld aan mijn handelen. Ik 
ga er vanuit, dat ik als handelend wezen 'intentioneel' ben, d.w.z. 
dat ik een doel heb. Wanneer ik me van dit doel bewust ben, spreken 
we van bedoeling. Als alles goed is, stemmen (be)doel(IM, handeling 
en zelfervaring met elkaar overeen, ook al geef ik mezelf daar niet 
steeds rekenschap van. Deze overeenstemming noemen we congruentie.  

Soms gaat hierin echter iets mis, om wat voor oden dan ook. 
Dan spreken we van incongruentie. Het kan zijn, dat ik me daarvan 
bewust ben, zoals ik bijvoorbeeld, wanneer ik me z.g. taktvol gedraag 
en me aardiger voordoe dan ik op dat moment ben. Het komt echter ook 
voor, dat ik me van een incongruentie tussen handelen,(be)doel(ing) 
en zelfervaring niet bewust ben. Zo kan het zijn, dat ik mezelragres-
sief gedraag, zonder dat ik de aard van mijn gedrag of de reden ervan 
onderken. 

Incongruentie openbaart zich aan de ander door een zekere 
gespannenheid, soms zelfs krampachtigheid in mijn doelen laten. 
Soms denkt de ander aanleiding i*hebben om mijn gedrag als onecht te 
bestempelen. Dat is met name het geval wanneer de ander denkt, dat ik 
tracht om het gevoel dat ik heb te verbergen: wanneer ik 'speel' dat 
ik me anders voel dan in feite het geval is. 

-2- 



Incongruentie als aanleidiria_klilg21122.11:. 

Vaak is gespannenheid en zeker onechtheid het eerste aan-
grijpingspunt voor deelnemers om elkaar feedback te geven. De reacties 
op deze feedback zijn vaak afwerend. Degene die de feedback krijgt, 
voelt zich aangevallen, onbegrepen en soms hoor je de opmerking, dat 
het verkeerd is om op iemands gedrag af te gaan zonder dat je de 
gevoeIns of de bedoeling erachter kent. Als tegenreacties hierop ko-
men dan weer opmerkingen, die inhouden, dat er sprake is van ontken-
ning, vluchtgedrag, gebrek aan inzicht, enz. 

Afgezien van de vraag, of je met dit soort commentaren iets 
opschiet, gaat deze 'dokter-weet-het-beter-houding' voorbij aan een 
belangrijk en reëel probleem, nl. de vraag wat de gegeven feedback 
eigenlijk voor waarde heeft voor de ontvanger. Wat zegt de feedback, 
die ik krijg, over mezelf? Zegt het niet evenveel of zelfs meer over 
degenet, die de feedback geeft? Immers de ander neemt mij waar en 
interpreteert mijn gedrag op grond van het gevoel dat hij daarbij 
heeft. Per definitie is die inte4retatie dus gekleurd. En soms is die 
kleuring zodanig, dat we spreken van mis-interpretatie. 

Hoe ga _ik met feedback om? 

Voor mensen, die voor het eerst in een ontmoetingsgroep 
komen is het geven en krijgen van feedback dikwijls een van de meest 
schokkende ervaringen. De reacties op deze ervaring lopen sterk uiteen. 
Sommigen ervaren de feedback in eerste instantie als een bevrijding 
uit het isolement en de anonymiteit, waar ze zich in vastgegroeid voe-
len dankzij het beleefde en verstikkend 'humane' stilzwijgen van de 
naaste omgeving. Anderen ervaren het als een inbreuk op de privacy 
of zien de feedbackgever als een logge beer in hun heilige huisjes 
van waarden en normen. 

Hoe de reactie ook is: steeds blijkt het voor veel mensen 
uiterst moeilijk om adekwaat met feedback om te gaan. Dit is ágn van 
dingen, die mensen in een ontmodtingsgroep kunnen leren. En wel op 2 
niveaus: oaan met feedback in de interactie met de ander (sociale  
vaardigheid) en individuele verwerking van het geven en krijgen van 
feedback ( ersoonli•ke oei . Dit onderscheid is overigens tot op 
grote hoogte ns ma ig: soc ale vaardigheid en persoonlijke groei 
hangen nauw met elkaar samen. 

Naar de mate waarin dit leer proces plaatsvindt, zie je in 
eetgroep de geleidlijke ontwikkeling van de uiting van oppervlakkige, 
afstandelijke en vaak indirecte feedback, gegeven vanuit een veilig-
heidsstreven, naar diepergaande, warme en directe feedback, gegeven 
vanuit de persoonlijke betrokkenheid. 

Het heeft echter heel wat voeten in de aarde voor het zover 
is: feedback geven zowel als ontvangen wordt vaak moeizaam én teekoste 
van veel angst geleerd. Voorwaarde voor het goed verlopen van dit 
leerproces is, dat de deelnemers daadwerkelijk de bevrijdende, gevoels-
verruimende werkimervaren wlke het gevolg kan zijn van (sommige) 
vormen van feedback. En hiervoor kan noodzakelijk zijn, dat de vraag 
over wie de gegeven feedback nu eigenlijk iets zegt, als reële vraag 
geaccepteerd wordt en in een of andere vorm ter sprake komt. 

In laatste instantie blijft dit natuurlijk een academisch 
probleem. Een uiteindelijk antwoord kun je niet vinden. Hoogstens kom 
je tot de conclusie, dat de gegeven feedback zoel iets zegt over de 
gever alswel over de ontvanger. Maar in de hier-en-nu-situatie in de 
groep begin je niet zoveel met deze constatering. De vraag, wat ik met 
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de feedback aanmoet die mij op dit moment gegeven wordt, blijft levens-
groot staan, wordt zelf door deze constatering nog eens benadrukt. 

De deelnemers leren niet adekwaat met feedback om te gaan 
op het niveau van 'praten over', maar op een ander niveau. nl. dat van 
de directe ervaring. Dat is, zoals ik in het begin stelde, het niveau 
waar de vraag 'wie ben ik?' direct naar verwijst. 

Adekwaat omgaan met feedback heeft twee aspekten. Het eer-
ste affect is het onderkennen van de gevoelsmatige reactie die de gegen. 
ven feedback oproept. Het tweede aspect is het nemen en kenbaar maken 
van de beslissing om op grond van de gegeven feedback iets in je doen 
en laten te veranderen. Hierbij is het miaschien goed om op te merken, 
dat het besluit om niets met de gegeven feedback te doen, ook .al wor-
den er waarheden als koeien verkocht, lang niet altijd als vlucht of 
ontkenning aangeduid kan worden. Het kan evengoed een uiting zijn van 
een gezond soort zelfacceptatie. Dat hangt o.a. af van de gevoelsma-
tige reactie op de gegeven feedback. 

Vormen van feedback. 

Adekwaat omgaan met feedback houdt o.a. verband met de vorm 
waarin de feedback gegeven wordt. In dit verband is feedback omschrij-
ven als 'informatie over je eigen gedrag' in zeker opzicht misleidend. 
Het suggereert dat de ander mij in duidelijke bewoordingen vertelt wat 
ik doe en hoe hij dat vindt. In deze vorm wordt feedback echter lang 
niet altijd gegeven. We kunnen (tenminste) drie vormen van feedback 
onderscheiden: indirecte en directe, waarbij de laatste kategorie ver-
deeld is in mededelingen en gevoelsuitingen. 

I Indirecte feedback.  

Zonder dat mijn gedrag ter sprake komt en zonder dat hij 
uiting geeft aan zijn gevoelens, blijkt uit de reacties van de ander 
een positieve of negatieve waardeing t.o.e. mijn gedrag op dat moment. 
Een voorbeeld hiervan is de situatie, waarin ik met iemand zit te pra-
ten en waarbij de aandacht van de ander gedurende het gesprelg ergens 
anders op gericht is. Er komen verstrooide antwoorden, of vragen uit 
een heel andere wereld en af en toe. worden vragen en opmerkingen van 
mijn kant genegeerd. De boodschap die impliciet in deze reacties ligt 
is: op dit moment luister ik niet naar jou. 

Indirecte feedback wordt vaak gegeven door de ander aan-
dacht te geven of te onthouden voor wat hij doet of zegt. Het pro-
bleem bij dit soort feedback is, dat er veel redenen kunnen zijn 
waarom je wel of geen aandacht aan de ander geeft. Je kunt hem inter-
essant vinden of je kunt belang hebben bij wat hij zegt etrwijl je 
hem toch vervelend vindt; het kan zijn dat je de ander niet mag, of 
toevallig heb je hoofdpijn. 

Bij indirecte feedback moet ik maar raden in hoeverre uit 
de reactie van de ander diens houding tegenover mij blijkt. Nu gebeurt 
dat in het dagelijkse leven voortdurend. zonder dat dat per se nare 
gevolgen hoeft te hebben. Maar in een groep, waar de mensen juist naar 
toe komen om zichzelf beter te leren kennen en waar ze gespitst zijn 
op de reacties van de ander, wordt indirecte feedback dikwijls als 
frustrerend ervaren. Dit is des te meer het geval, wanneer een deel-
nemer zich toch al veel aantrekt van wat anderen over hem denken. Het 
duidelijker krijgen van feedback maakt. dat deelnemers ook buiten de 
groep sensitiever worden voor eigen en andermans gedragingen. 

Niet alle reacties van aandacht geven of aandacht onthou-
den kun je feedback-reacties noemen. Er bestaatiamers nog zoiets als 
moeheid, je niet lekker voelene  enz. Hoe kom ik er nu achter of de 

-4- 



reacties iets over mij zeggen? De simpelste manier is natuurlijk 
er gewoon naar te vragen, Maar soms is het antwoord onbevredigend 
of voelt de ontvanger van de indirecte feedback een vage onrust, 
zonder dat duidelijk is waar die onrust vandaan komt en dus zonder 
dat deze aan een vraag toekomt. 

Een andere manier is om te kijken naar het patroon van aan-
dacht die in een groep gegeven wordt. De aandacht kan wisselen van 
moment tot moment. Soms zeggen mensen moe te zijn en daardoor geen 
aandacht voor de ander te hebben. Even later zitten ze actief en 
vol aandacht bij een volgende gebeurtenis, zonder g4n spoortje 
van vermoeidheid. Aandacht is een selectief proces en hangt o.m. 
samen met de behoefte of het gevoel op een bepaald moment. Het 
duurt meestal een tijdje voor deelnemers signalen van verveling en 
verslapte aandacht gaan zien als indirecte vormen van feedback en 
gaan vragen om duidelijke feedback. Dat gaat samen met het beter 
onderkennen van het eigen gevoel op dat moment. Wanneer indirecte 
feedback gaandeweg beter onderkend wordt, wordt daarmee een van de 
obstakels opgeruiMd voor het geven van directe feedback en de erva-
ring van positieve effecten daarvan. 

II a Dij s in de 	 as.ectefeedbaol nvanmededelien. 

Al vrij vroeg in het begin van een training beginnen de 
deelnemers elkaar directe feedback te geven. De feedback bestaat 
dan vaak uit het vertellen hoe een ander doet. De een zegt tegen 
de ander dat hij aardig doet, zorgzaam lijkt of te hard optreedt. 
Reacties op hetzelfde niveau worden teruggegeven. Het is het begin 
van een intensieve interactie, de deelnemers verkennen het terrein, 
proberen elkaar uit er kijken hoever ze zelf durven gaan. De reac-
ties op de gegeven feedback worden directer. 

Sommigen raken erdoor verward, anderen voelen zich opge 
lucht. De sympathieën en antipathieën worden duidelijk.De medede-
lingen hebben door de toon waarop ze gegeven werden dikwijls het 
karakter van oordelen (veroordelingen). De feedback in deze vorm 
heeft dan de betekenis van een (impliciete) normstelling: jij doet 
aardig 	zo gedraag je je goede jij bent te hard 	ik wil niet 
dat jij je agressief gedraagt. De zinnen die gezegd worden begin-
nen vaak met 'jij'. 

De feedback die gegeven wordt bestaat nu inderdaad uit 
*informatie over'. Weliswaar geven de deelnemers al iets van hun ge-
voelens weer, maar nog voornamelijk in de vorm van mededelingen, 
uitspraken over het gedrag van de ander. Ook wat deelnemers over 
zichzelf vertellen bestaat vnl. uit mededelingen, achtergrond, wat 
ze die dag gedaan hebben, levensloop, enz. Je zou kunnen zeggen, 
dat deze informatie als het ware de structuur vormt, waarbinnen in 
een latere fase de directe gevoelsuitingen en de confrontaties 
tussen de deelnemers hun betekenis krijgen. Vooral in deze fase 
wordt de groep een zelfstandig van de buitenwereld losstaand geheel. 

In deze fase kom je ook dikwijls in een of ander vorm de 
vraag naar de waarde van de feedback tegen, soms expliciet geformu-
leerd. Deze vraag, uitgesproken in reactie op dé feedback, geeft 
aanleiding tot verwarring, onbegrip, verklaring van bedoelingen, 
steun aan elkaar of juist het naar voren komen van tegenstellingen. 
Sommigen voelen zich gesterkt in hun oordeel en leunen zelfverze-
kerd achterover. Anderen voelen zich op zichzelf teruggeworpen en 
zoeken steun of trekken zich stilletjes terug. 

De interacties volgen zich gaandeweg sneller op elkaar op. 
Soms lijkt het voor de buitenstaander, maar ook voor de deelnemers, 
een chaos en veel deelnemers ervaren deze fase als bedreigend. De- 
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gene, die zich laat zien voelt opeens alle aandacht op zich gericht 
en merkt hoe eng dat kan zijn. Geleidelijk aan merken de deelnemers, 
dat ze niet veel opschieten met uitsluitend dit soort feedback. De 
groep geraakt in een impasse en de ineracties stokken. Het is een der 
meest kritieke fasen van het groepsproces en de duur ervan kan uiteen 
lopen van enkele uren tot enige avonden. Deze impasse wordt doorbro-
ken doordat de deelnemers hun gevoelsreacties op de onstane- situ-
atie en op elkaar gaan uiten. Hiermee zijn we gekomen aan de volgende 
vorm van directe feedback. 

II b Directe feedback in de vorm van gevoelsuitingen. 

Vanaf het begin wordt, eerst door de begeleiders en later 
ook meer door .de deelnemers zelf, gevraagd naar het gevoel, vanwaar-
uit een deelnemers handelt (of niets doet). Overeenkomstig met de 
nadruk op de interacties wordt in een ontmoetingsgroep in eerste in-
stantie gevraagd naar dig gevoelens welke in de interactie meespelen. 
Niet alle gevoelsuitingen kunnen als feedback beschouwd worden. Daar-
voor is noodzakelijk, dat degene, die zijn gevoel uit, hiermee iets 
wil eggen over het gedrag van de ander. 

Naarmate de groep vordert gaat de feedback in de vorm van 
rededelingen steeds vaker vergezled van een uiting van het gevoel 
vanwaaruit de feedback gegeven wordt. Hoewel een gevoelsuiting 
uitsluitend iets lijkt te zeggen over degene die iets over zijn gevoel 
zegt, vormt zo'n uiting toch een essentieel onderdeel van feedback 
aan elkaar. Een gevoelsmatige reactie op iemands doen en laten laat 
aan zo iemand de konakwenties van diens gedrag zien. in die zin 
behoort een gevoelsuiting ook tot feedback. 

Naast uitspraken die beginnen met 'jij' hoor je meer uit-
spraken die beginnen met 'ik voel (me).....' De begeleider kan de 
aandacht voor eigen en andermans gevoelens bevorederen m.b.v. verbale 
en nonverbale oefeningen. Deze oefeningen geven binnen de groep een 
raamwerk waarbinnen gedurende enige tijm de interacties plaatsvinden. 
En de leerervaringen tijdens de oefeningen werken vaak ook buiten de 
groep en na afloop door in doen en laten van de deelnemers.. 

De gevoelsuitingen zijn, in tegenstelling tot de mededelingen,  
lang niet altijd verbaal. Juist de. nonverbale reacties zijn nu van 
belang en vormen de momenten waarop gereageerd wordt. Waar deze reac-
ties van verbale uitingen vergezeld gaan is congruentie een belang-
rijke aanwijzing voor de anderen over de aard van de uitgesproken ge-
voelens. 

Slotopmerkingen. 

Waar in het voorgaande werd gesproken over fases in het 
groepsproces, moet niet gedacht warden aan een eenduidig verloop van 
het groepsproces volgens een vast patroon. Een groep kan de verschil-
Jende fases gedurende het verloop van de groep en zelfs in de loop 
van 44n enkele avond diverse malen doormaken. Het leereffect van 
een groep wordt niet zozeer zichtbaar door het verdwijnen van indi-
recte feedback en doordat mededelingen voortaan steeds vergezeld 
gaan van gevoelsuitingen. Het leereffect blijkt meer uit het sneller 
onderkennen van de vorm van de gegeven feedback en uit snellere ver-
ri-innnig17an fase in de richting van de directe gevoelsuiting. 

De vraag wat ik met de feedback aanmoet verandert gaande-
weg en kan zelfs helemaal verdwijnen. Er wordt niet meer gepraat 
'ever' de waarde van de mededelingen, maar geluisterd naar de gevoe-
lens die daarbij een rol spelen.En in de weigering of acceptatie van 
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de gegeven feedback als iets zeggend over mij, speelt nu mijn ge-
voelsmatige reactie een rol. Het onderkennen van deze reactie maakt 
adekwaat omgaan met feedback mogelijk, vormt er al een onderdeel van. 

Om zover te komen is noodzakelijk dat de vraag naar de 	' 
waarde van feedback a'es reële vraag geaccepteerd wordt. De gevoels-
matige reactie geeft het antwoord op die vraag. Dit wordt niet zozeer 
duidelijk door uitleg van de kant van de begeleider, eerder speelt 
hier het 'toevallige' ervaren van de positieve effecten van directe 
feedback een grote rol. Deze effecten worden bevorderd door de reac-
tie op feedback 12222reekbaar te maken en door duidelrkheid in de 
interacties, met namérrarreacties ten opzichte van e eedback-
gever. 

Wanneer de deelnemers aan deze leerervaring toekomen, 
staan ze m.i. ook buiten de groep steviger in hun schoenen in hun 
kontakten met anderen. De stevigheid is dan niet het gevolg van een 
sterke verdediging, maar van het gevoelsmatig onderscheiden van het 
mijn en dijn in relaties en van de ontwikkeling naar een sterker 
'zelfgevoel'. De deelnemer is dan een stapje dichter bij de vraag 
'wie ben ik?' ofwel 'wat ervaar ik?'. 

-0-0-0-0-0-0-0-0- 

2aIulliLaa 

Uit die gedrang, amorf, op sraat, 
opeens die kenbare gelaat. 

'n Paar minute was ons saam, 
beleef en sku, soos dit betaam, 

toe, uit ons afskeidsblik, ontglip 
'n vonk van plotselinge begrip 
soos uit 'n vuurslag, onverwag 
en tintelend. Die hele dag 

het ek dit koesterend vasgehou 
en met my saamgedra ek, vrou 
van by die veertig, onvoldaan, 
maar oud genoeg om te verstaan 

hoe klaar en onkortstondig dit 
bewaar bly wat mens nooit besit. 

Elisabeth Eybers 
(Uit Versamelde Gedigte, 
van Oorschot, Amsterdam) 



Andere ervaringen van een humanistisch vormin sleidster 

door Hanny Baranyai. 

De laatste tijd zijn er nogal wat stukjes geschre-
ven over het humanistisch vormingsonderwijs (het HVO) op de 
basisscholen (o.a. in het Maart/April-nummer van Ont-moeten 
en in Humanist van 15 November j.1.). Ook de radio- en TV-
uitzendingen van het Humanistisch Verbond hebben zich hierbij 
in het afgelopen jaar niet onbetuigd gelaten. 

De reden, dat ik nu ook weer met een artikeltje 
aan kom zetten over mijn ervaringen met HVO, is dat ik in al 
die andere artikelen een essatiëel punt ervan heb gemist, 
ni. de belichting van deze lessen vanuit de belevingswereld 
van het kind. Het is wel aardig je lessen en je al dan niet 
aangeleerde methodiekjes op te sommen, maar belangrijker is 't, 
naar mijn mening,te vertellen, hoe je daar als persoon staat 
en om ook een indruk te geven van hoe de kinderen jat en je 
lessen ervaren. 

06k miste ik de kritiek. Bijvoorbeeld die op de, 
wederom naar mijn opvatting, onvoldoende steun en begeleiding 
en op het gebrek aan praktische opleiding. Het lijkt er soms 
op, dat alleen het aantal van de lesuren en de scholen telt. 
Maar hoe er soms door ons, vormingsleiders, geploeterd wordt, 
vooral als je pas begint, daar hoor je verder niets van. Ook 
de selectie van de vormingsleiders is me duister. Welke cri-
teria worden daarbij eigenlijk gehanteerd? Wat is belangrij-
ker in de ogen van het Humanistisch Verbond: de opleiding 
die de toekomstige vormingsleid(st)er al ach+er de rug heeft 
of de persoonlijkheid van hem of haar? 

In het algemeen ben ik van mening, dat vamingsonderwijs ei-
genlijk een overbodig iets zou moeten zijn op scholen. Het zou thuis en 
op school door de opvoeding heen verweven moeten zijn en 't zou niet zo 
moeten zijn, dat een apart iemand dit in een uurtje moet waarmaken. 

Je loopt er nl. het gevaar mee de bekende hokjesgeest te 
creëren: de ene helft van de klas bijbelles, de andere helft humanis-
t2ch vormingsonderwijs. Waar blijft de eenheid van zo'n klas? Om dan 
nog niet eens te spreken over de rivaliteit, die er het gevolg van is. 
Je moet wel een heel goede verstandhouding met je kinderen hebben om 
ze duidelijk te maken, dat rivaliteit overbodig is. De waarde van 't 
lesgeven is nl. niet te toetsen aan materiële dingen, zoals een mooi 
schrift, mooie plaatjes, enz. Hun dat laten inzien kost wèl even tijd: 
ze zijn zo gewend te oordelen naar uiterlijkheden: 

Zo'n klas is behalve letterlijk ook figuurlijk gesplitst: 
je beste vriendje of vriendinnetje wordt vooral direct na de les toch 
wel even anders bekeken. Dan is het geen overbodige luxe om bijvoorbeeld 
'tolerantie', speciaal die tegenover elkaar, als gespreksonderwerp te ne-
men, 

Maar goed, het is nu eenmaal zo en het zal denk ik nog wel 
even duren, voordat er enige verandering plaatsvindt. Mijn voorstel om 
bijvoorbeeld het ene jaar de hele klas bijbelles en het andere jaar 
humanistisch vormingsonderwijs te geven, gaat er bij sommige ouders 
wel in. Maar zolang de bijbel- en de HVO-mensen elkaar nog niet gevonden 
hebben, blijft 't, zoals het nu gaat: ieder z'n 'deeltje' klas. 



Hier ligt dunkt me ook een taak voor de pedagogische acade-
mies, om vormingsonderwijs meer in de opleiding te integreren. Meer 
dan eens heb ik stagières bij me in de les gehad, die zeiden: '0, wat 
goed zeg, wat je doet, z6 zou ik ook wel willen werken!'. Waarop ik meest 
al antwoordde: 'Wat let je?' 

Ik ben me er zeer zeker van bewust, dat ik in 't bovengeschre-
vene nogal wat stel en eis. Maar vanuit m'n vierjarige ervaring met het 
geven van HVO dacht ik dit wel eens naar voren te kunnen brengen. 

To the point: m'n ervaringen met de kinderen, en omgekeerd: 
die van de kinderen met het HVO. Meteen kan ik dan beginnen met te zeg-
gen, dat er inderdaad een grote behoefte bestaat aan deze vorm van 'les-
geven! De kinderen hebben gewoon iemand nodig, waar ze iedere week naar 
uit kunnen kijken, met wie ze over van allerlei dingen kunnen praten en 
die dicht bij hen staat. Ik fungeerde zo eerder als praat-juf dan als 
degene, die les kwam geven. 

Ik had 3 scholen, waarvan één klassikale en twee montessori-
scholen. Op de klassikale school was de behoefte van de kinderen om te 
praten vaak veel groter•, maar 't was 	daarbij ook moeizamer om 't in 
de praktijk uit te voeren dan op de montessorischolen. De montessori-
kinderen zijn meer gewend kritisch te denken en zelfbewuster te handelen, 
dan de kinderen van de eerstgenoemde school, die vaak nog vanuit een 
opgelegd vast patroon handelen en denken. Dit verschil in niveau bracht 
met zich mee, dat je er met de voorbezeiding voor de uren, die je ging 
geven rekening mee moest houden. 

Toch viel dit praktische bezwaar wel mee, vooral als ik het 
aan de behoefte van de kinderen overliet en de mogelijkheden die ze me 
daarmee boden benutte. 
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De beste en fste uren vond ik echter die, waarin we met z'n 
allen knus bij elkaar, vol vertrouwen in elkaar, dingen bespraken, die 
in de interessesfeer van de kinderen lagen. Om wat voorbeelden te noemen: 
belevenissen van alledag, thuis, op school, buiten. Probleempjes hoe 
klein of groot dan ook werden zonder schroom bepraat. Oplossingen aan 
elkaar voorgelegd en besproken. Samen hebben we zitten dubben of dit of 
dat wel of niet gezegd kon worden, of dit of dat wel of niet gemeen was, 
of 't eerlijk was om zus of zo te denken en te handelen. Waarom we die 
en die wel aardig vonden en die andere helemaal niet en waarom we van 
mening verschilden. We zijn meestal 'dicht bij huis° gebleven, alhoewel 
de aktualiteiten uit krant of TV ook aan de beurt kwamen. Maar deze 
spraken toch minder aan dan al wat er zo om heen in hun direkte omge-
ving voorgevallen was. 

Belangrijk is daarom de persoon van de vormingsleid(st)er. 
Je komt echt niet verder met je kinderen, als je als 'n onderwijzer een 
van te voren gepland lesje gaat geven. Het is goed om zoiets achter de 
hand te hebben, net zoals het handig is om wat spelletjes in je achter-
hoofd te hebben 'voor't geval dat°. Maar veder heb je echt geen moeilijke 
lesschema's nodig. Maar dit houdt wel in, dat doordat je geen houvast 
buiten jezelf hebt (zoals de bijbel voor de anderen) , er van je eigen 
persoon een grote mate van openheid, vertrouwen t.o.v. jezelf en de 
kinderen gevraagd wordt. Daardoor ontwikkel je, zo is mijn ervaring, een 
mate van geestelijke creativiteit, die je zelf niet voor mogelijk had 
gehouden. 

Als je jezelf bent in al je goede en slechte kwaliteiten, open 
en tegemoetkomend (kinderen voelen donders goed aan wanneer je een act 
staat op te voeren), dan aksepteren ze 't ook wel, wanneer er eens een 
'rot-uurtje* was, wanneer je zelf ook niet op je best functioneerde. 

Kinderen zitten boordevol met allerlei dingen, waar ze op 
school of thuis niet altijd over kunnen of willen praten. Ze hebben 
dan echt behoefte aan iemand, die helemaal open voor hen probeert te 
staan. Naar dit soort vormingslessen kijken ze echt uit, zo is mij ge-
bleken, daarin verschilde geen enkele school, die ik had. Kinderen 
willen dolgraag vertellen, zich geestelijk even ontspannen, niet zo 
nodig in het gareel hoeven lopen. Lekker alles kunnen zeggen tegen de 
juf, wat, zwaar beladen, op hun schoudertjes rust. Aan de andere kant 
wilden ze ook van mij van allerlei horen, om hun gedachten hierover aan 
de mijne te toetsen. 

Samen praten over dat 'rare' mens, over seksuele probleempjes, 
je strenge vader, je lieve moeder, je pesterige broer of zus. Het ver-
drietige van een scheiding meemaken. De dood van een lieve oma, waar je 
juist zo goed mee kon praten. De enge nare dingen die er in de wereld 
gebeuren. De angst voor de oorlog, wat toch wel weer spannend is om 
over te praten en van te tekenen. Het natuurgeweld. De storm die gewoed 
heeft en die de dakpannen deed rondwaaien. 

Enfin, er zijn zoveel onderwerpen, waarover ze met je willen 
praten. Wat is fijner dan om samen te gniffelen over de grappige dingen 
die je samen meemaakt. Je humor met elkaar, het blozen en verlegen worden 
en 't uitbundig blije kunnen zijn. En ze begnpen het ook zó goed, dat 
ik de zenuwen had, toen ik voor de zoveelste keer rijexamen moest doen, 
net zoals ik hun zenuwen begreep in de periode voordat de schooltoets 
gemaakt moest warden. De spanning van wat voor baby 't zou zijn, toen ik 
bijna tot 't einde van de zwangerschap op school bleef komen en met m'n 
dikke buik netjes op een stoel ging staan om me deskundig te laten meten, 
hoe dik ik nu weer geworden was in een week tijd. De vreugde met elkaar 
wanneer iets moeilijks gelukt was. Wanneer stille Piet een ontzettend 
goeie mop vertelde, zodat we allemaal, Piet incluis, dubbel lagen. 
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.ivIsia :1 

Ik kan me voorstellen, dat de lezer na dit alles het idee 
gekregen heeft, dat 't allemaal wat amateuristisch toeging. Maar dit 
waren mijn, naar mijn gevoel, échte vormingslessen, niet in 'n boekje 
samen te vatten, niet in 'n methodiek te passen. 

Er wordt vanuit het Humanistisch Verbond misschien iets heel 
anders verwacht van de vormingsleid(st)ers. Ik vond dit

, 
 in ieder geval 

mijn juiste manier, getoetst aan de reactie van de kinderen. Als ik 
het soms niet meer zag zitten, omdat ik me zo alleen voelde staan op 
dit gebied en m'n kop helemaal leeg was en er geen idee meer naar boven 
borrelde, dan vroeg ik mijn kinderen wel: 'Jongens, wat vinden jullie, 
ik weet 't niet meer, ik vind jullie lief, maar ik ben leeg, op. Moet 
ik nog blijven komen of niet??' Dan antwoordden ze: 'Juffie, 't geeft 
niets, dat je niets weet. Je moet blijven komen hoor, dan praat je maar 
over je poezen of over vroeger. Of we praten niets, we doen iets voor 
onszelf. Als we maar 'humoristische hum-les' van je blijven krijgen'. 

Dan kon ik zulke schatten toch niet laten vallen. Ik ben dan 
ook blijven komen tot m'n jongste (54n jaar werd. Daarna was 't toen 
helaas niet meer uitvoerbaar. We hebben een ontzettend leuk afscheids-
feest gevierd. Met de confetti in m'n haar en vele minuscule kaktus—
jes in m'n tas ging ik naar huis. Bedroom, maar met een warm gevoel: 
we hielden van elkaar. 

Deze warmte en liefde miste ik in de voorgaande stukjes. Hope-
lijk heeft de lezer nu enig idee, hoe je HVO 66k kan geven en ervaren. 
Het is het als mens, vanuit jezelf werken samen met onze mini-mensjes 
aan een betere wereld. Een mini-wereldje, dat wel. 



Encounteren. 

En dan zegt Albert ineens:'Zou jij missdien een stukkie 
willen schrijven voor dat blad van ons?'Dat wil ik eigenlijk helemaal 
niet, maar ja, ik ben erg op Albert gesteld geraakt en bovendien ben ik 
zo enthousiast over de groep die we met hem gehad hebben, dat ik geen 
verhaal weet te bedenken om nee te zeggen en dus zit ik nu achter de 
schrijfmachine, terwijl iedereen verder lekker buiten in de zon ligt. 

Het begon allemaal met een telefoontje van een vriend, die 
wist dat ik wat in de problemen zat, geen behoefte had aan echte hulp, 
maar ja, toch eigenlijk wel, ja wat eigenlijk? Hij attendeerde me op 
deze ontmoetingsgroep: 'daar heb je vast wel wat aan'. Wat het precies 
inhield, dat kon hij me ook niet vertellen. 

Enfin, het is altijd de moeite waard eens te gaan kijken en 
zo zat ik op een avond in maart in een nette huiskamer met erg mooie 
schilderijen temidden van een aantal voor mij wildvreemde mensen. De 
jongste was ven in de twintig, de oudste diep in de vijftig. Voor 
alle duidelijkheid: ik ben zelf achtenveertig. 

Albert houdt een mini-inleidinkje, stelt Peter voor als co-
begeleider en dan gaan we over tot het vaststellen van de data. Dat 
geeft wat geharrewar van een moeder, die haar kinderen geen weekend al-
leen wil laten, en van twee busy zakenmensen, die door reizen naar het 
buitenland avonden moeten missen. Iedereen voelt hen als onsympathiek 
aan en het wordt dan ook als een opluchting ervaren als ze volgens de 
spelregels verdwijnen: 

Het waren ook zo'n beetje de oudsten. Is gewichtigdoenerij 
misschien een ouderdomskwaal? Ik betrap mijzelf ook wel eens op de be-
hoefte eraan. Misschien hadden ze moeten worden overgehaald om te 
blijven en hadden ze veel gehad aan de confrontatie met de overige 
groepsleden. 

Dan komt de eerste .oefening, of zoals Peter wat kleinerend 
zegt: het eerste spelletje. We lopen in de kamer door elkaar en roepen 
elkaars en onze eigen. naam. Een mooie manier om elkaars namen te leren 
kennen, maar voor mij nog wat meer: het helpt me door een schroomdrem-
pel om 'gekke' dingen te doen. Toch niet genoeg, want het volgende spel 
van Peter slaat niet bij me aan. We zitten twee aan twee met de ruggen 
tegen Elkaar aan en roepen de naam van de ander op allerlei manieren. 
Peter is mijn partner. Hij beschikt over een breed scala van uitdruk-
kingen in het hanteren van mijn haam. Mijn scala is veel smaller: er 
zijn gevoelens, die ik niet in stemklank voor een vreemde kan uiten. 
En dan blijkt nog in het nagesprek, dát zeer velen ook nog wat hhebben 
beleefd aan het rugcontact. Op die gedachte was ik zelfs niet gekomen! 

Dan komt er een spelletje van Albert: we krijgen een papier-
tje en schrijven daarop één woord, dat iets uitdrukt wat wij zeer type-
rend voor onszelf vinden. Daarna gaan de papiertjes op een hoop in de 
kring en ieder moet er een nemen en beredeneerd raden, wie het heeft op- ' 
geschreven. 

Nu ben ik helemaal in. Het intellectuele spel beheers ik 
wel, heb ik in mijn macht. Als we op het lichamelijke komen, dan komen 
er beren op de weg. Bovendien krijg ik nu te horen wat mensen werkelijk 
van mij vinden. In van die korte bijzinnetjes als: 'o nee, jij bent het 
vast niet, want....' off 'dat zou op jou kunnen slaan, ja, jij maakt 
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wel. een beetje die indruk op me'. Het beeld van mezelf naar buiten, dat 
de laatste maanden volkomen weggevaagd is, krijgt weer gestalte. En als 
wij aan het einde van de avond onze eigen typering moeten verklaren, 
krijgt ook het beeld naar binnen een uitingsmogelijkheid. Bovendien er-
vaar ik, dat ik op dat ogenblik al een groot gevoel van veiligheid 
heb binnen de groep. 

Als ik dan nu terugkijk op het groepsgebeuren na vijf avon-
den ( zijn het er echt niet meer dan vijf geweest?) en twee lange 
weekenden, dan is dat gevoel van veiligheid blijven bestaan, sterker, 
uitgegroeid tot diepe vriendschap voor een aantal groepsleden en opper-
vlakkiger vriendschap, maar wel vriendschap, voor de overigen. Bijna 
een soort familieverwantschap. 

Er is veel gebeurd in die tussentijd. Met ons allemaal. 
Toch niet altijd wat we hadden verwacht of gehoopt. Zelf had ik gehoopt 
een bevrijding uit mijn eigen banden te vinden. Een beetje bevrijding 
heb ik inderdaad gevonden. In de groep. Maar nu ook in het dagelijks 
leven daarbuiten. Toch is mijn belangrijkste, meest aangrijpende - en 
meest benauwende - ervaring van mijzelf in de groep geweest die keer, 
dat zich met mij dezelfde situatie herhaalde, stap voor stap dezelfde 
ontwikkelingsgang, die mij rijp had gemaakt om met de groep in zee te 
gaan. 

Het was een benauwende ervaring stap voor stap langs mijn 
eigen grenzen te lopen en te ervaren, dat ik ze nergens kon overschrij-
den. Het was ook een bevrijdendeervaring om te merken, toen mijn onmacht 
mij tot een volledige break-down bracht, dat ik juist toen in de groep 
zo, welkom was, zo opgevangen werd. Ik had het gevoel, levend binnen mijn 
grenten niet aanvaardbaar te zijn voor anderen. Ik merkte in de groep, 
dat ik ook dan, misschien wel juist dan, werd aanvaard. 

Het was een bijzonder verruimende ervaring door de vele 
spiegels van de verschillende groepsleden mijzelf in meer, en vooral 
ook positievere aspecten te zien, dan ik langzamerhand nog geloofde te 
hebben. 

Het was een verrijkende ervaring zo intens met mensen te 
leven, met vreemden eigenlijk, die zo eigen waren. dat je zelf iets 
voor ze kon betekenen. 

Al die ervaringen zijn blijvehd. En toch geldt voor mij als 
voor alle anderen, dat wat wijzelf een van de eerste avonden opgaven, 
dat het doel was van ons deelnemen niet is bereikt. Wij hebben andere 
dingen bereikt. Misschien wel het inzicht, dat dat doel niet zo belang-
rijk was. 

Jan. 



INTERVIEW MET JACK TSANG 

door Albert Nieuwland. 

Ik bel - een half uur te laat - aan bij het Humanistisch 
Centrum aan de Provenierssin€el in het kille zakelijke 
Rotterdam. Jack, een jongeman met een chinees uiterlijk 
- hij lijkt 28 - doet open. Hij staat net op het punt 
naar een nieuw. gemaakte afspraak te gaan, maar kan deze 
gelukkig nog net weer ongedaan maken. Hij laat me met 
gehouden trots het gebouw zien. Allerlei mensen zijn 
druk bezig met telefoneren en stencillen. Er heerst een 
bedrijvige sfeer, Alles in keurige, opgeruimde, zakelijke 
en toch niet ongezellige ruimten. Het geheel doet netjes-
burgerlijk aan en mist de slordigheid van alternatievere 
instellingen. Jack antwoordt op mijn vragen voorzichtig 
en ingehouden, met een licht-rotterdame accent. Zijn 
slimme oogjes kijken me afwachtend en op hun hoede aan. 

Achtergrond 

Albert: Kan je wat over je achtergrond vertellen? Jack: Ik ben 
opgegroeid in een non-conformistiech gezin in een'c7E-fotmistisáhe 
arbeidersbuurt in Rotterdam-Zuid. Daar heersten strenge normen 
van wat wel en niet mocht, wat sociaal en asociaal was. A: Kom je 
zelf ook uit een arbeidersgezin? J: (aarzelend) nee, eiginlijk 
niet. A: Een burgerlijk milieu? JT 't is een beetje van alles wat. 
Ik heb-het nooit rijk gehad, vaal wel arm zelfs. A: Burgers kunnen 
het ook arm hebben! J: Ja natuurlijk. Nee burgerlijk was het niet. 
Om een paar voorbeelden te noemen: ik heb nooit zondagse kleren 
gehad, we hebben er altijd goed van gegeten, ik zat al heel vroeg 
in taxi's. A: Nee, dat. is zeker niet burgerlijk te noemen... 

Opleiding 

Je Na de lagere school heb ik 3 jaar HBS gedaan. Dat was niet zo'n 
Trucces,  er was niemand, die me stimuleerde. Ik hield er nogal 
vrije opvattingen op na, die ik continueerde op de Academie veer 
Beeldende Kunsten, daar kan je doen en laten wat je wou. Een kun-
stenaarscarrière trok me wel aan, maar ja, ik moest tekenleraar 
worden om mijn brood te verdienen. Dat lesgeven vond ik helemaal 
niet zo leuk in het begin. Ik deed 't tamelijk autoritair. A:  Hoe 
kwam dat zo, had dat nog met je buurt te maken? J: Ik wist ziet 
beter, ik nam gewoon over wat in die school normaal was. Ik had 
niet zoveel alternatieven. Dat heb ik later wel ontwikkeld, na 
een jaar of 8 lesgeven heb ik mijn maniok wel goed ontwikkeld, 
ook tot tevredenheid van de leerlingen. Ik ben toen meer geenbeige_ 
leiden dan gaan leiden. 
A: Hier zit al iets in van wat je verder bent gaan doen? J: Ja. 
1: Waarom had je daar toch nog niet voldoende aan? J: Ik iiëb me. 
'Jok binnen de school bemoeid met de structuur en dea was niet zo 
succesvol. A: Werd er niet naar je geluisterd of kon je je wil 
niet 'doorvaren? J: Ik voelde me erg alleen staan. A$ Je kon zo 
niet flindamentesergenzege-werken? J: Nee, ik had big. graag maat-
schappijleer willen geven, maar dgt kon natuurlijk niet. 



Saul Steinberg 
(uit The Catalogus, 
Meridian Books) 

Politiek engagement 

J: Ik had nl. inmiddels een hele politieke ontwikkeling achter 
Ze rug in actiegroepen, me bemoeid met gemeenteraadepolitiek, in 
besturen gezeten van welzijnsorganisaties. At Was dat, geen mooie 
oombinatie: anti-autoritair lesgeven en daa'auiten politiek ac-
tief zijn? J: Aan de ene kant wel, we hebben in de democratise-
ringsgolf vin de jaren '65-'70 er heel wat kunnen doorkrijgen. 
Ik denk aan praktische zaken als een bouwspeelplaats en het open-
baarmaken van de vergaderingen van de gemeenteraadscommissies, om 
maar 2 uitersten te noemen. 
A: Ik neem aan, dat jullie acties niet altijd direct succes hadden. 
haakte je daardoor niet teleurgesteld? tis Ik heb voor mezelf altijd 
wel een nieuw perspectief kunnen verk,innen........,Ret laatste 
wat we bijv. deden was het opzetten van het .JAC-Vlaardingen: het 
opzetten van een stuk hulpverlening namen met een portie maat-
schappijverandering. Maar het ging zich toch allemaal zo her-
halen. Ik had op een gegeven moment meer zin om het vormings-
werk in te gaan, ook al voor mijn eigen ontwikkeling. Idaarbij 
zag ik mezelf niet grijaworden op school. A: Wat is er voor ver-
schil in 't grijsworden op school en in 'rvormingswerk? J: De 
sohool is een heel formeel, streng, getnstitutionaliseerd-handel-
tje, met heel precies. uitgangspunten w.b. organisatie, alles 
streng wettelijk vastgelegd. Je hebt weinig experimenteerruimte. 
Dat geldt niet voor vormingswerk, hoewel er soorten in zijn. A: 
Aan wat voor vormingswerk dacht je toen je solliciteerde? J:Ir 
wist toen nog niet zo van versohillen, maar op een gegeven-ogen-
blik kon ik vormingswerk bij werkende jongeren bf bij het . 1W doen. 
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Humanistisch Verbond landelijk 

A: Waarom is 't dit laatste geworden? J: Wat me aantrok bij het 
was, dat ik daar kon ademhalen, ook-het landelijke van m'n 

eerste functie daar trok me aan, later ben ik daar van terugge-
komen. Al Zat er ook belangstelling voor het levensbeschouwelijke 
in? J: 118 tweede punt inderdaad: het humanistische. Ik hoorde 
er ileologiech bij thuis. Ik was geen lid, maar in mijn kennissen-
kring had ik ook wat HV-ere. Ik had er ook wel eens wat van gele-
zen. As Maar het 11V zit toch niet zo in de maatschappijkritische 
hoek?-Waar jij toen wèl in zat?... J: We gaan nu een paar stappen 
verder. Maatschappijverandering leien goede zaak, maar als de 
mensen'in hun handelen tegelijkertijd ook niet zelf veranderen, 
komen we nèrgene. As Moneáliteiteverandering? J: Ik gebruik dat 
woord liever niet9-het ie zo besmet! Het doet me denken aan men-
sen - misschien ben jij er ook wel zo eentje - die mentaliteits-
verandering helemaal vooropstellen. Dat wil ik perse niet. Het 
gaat mij om de wieselwerking tussen de praktijk en de verdieping, 
in dit geval de levensbeschouwing. 
A: Was je bij die landelijke functie teveel organisatorisch bezig? 
;T: Nee hoor! 't was voor mij een mengvorm: 't organiseren én 't 
Werken in groepen. Ik vil trouwens altijd beide doen: ik vind 
beide nodig in 't leven. Bet nadeel voor mij was echter, dat ik 
geen greep kreeg over zo'n groot gebied. In tijd én afstand 
bleef het vluohtig. Ik kon me niet nestelen. Het gaf mij een te 
gering resultaat binnen een jaar. En ik ben wat dat betreft ambi-
tieus. 

HV Rijnmond 

A: Nou, den. ben ik reuze benieuwd naar je resultaten na één 
Taar in Rotterdam! J: 't gaat hier prima! A: Wat houdt dat in? 
J: Ik hou MO steedse voor ogen: wat is wens glijk en wat is haal- 

Vervoigenalbekijk ik de stappen, die je in 77t nu kan
, 
maken 

naar 'n verder gelegen doel. Tijdens die stappen verander je wel 
34 keer dat doel, maar je zet 't neer en je gaat aan je werk. Dat 
heb ik hier ook gedaan. Toen ik hier kwam, was de organisatie 
wat in de mist geraakt eeee van der Hulle was al een paar maan-
den weg - . Ik ben begonnen 'n etruotuur te ontwerpen, waarbinnen 
menden kunnen functioneren, elkaar kennen vinden, waar 'n stuk 
veiligheid is ingebouwd en waarin mensen ook snel konden zien van 
hoe 't zou kunnen. Dat was best moeilijk. De eerste 2 maanden werd 
ik door allee overspoeld. Maar na, na 1 jaar, heb ik een werkbaar 
model. 
A: Wat me opvalt, iè dat je begonnen bent met de organisatie, 
s a, dan kunnen de mensen aan de slag gaan en vervolgens erva-

ringen uitwisselen. Ik begon met vergaderingen, notulen, 't blaad-
je regelmatig laten eerschijnene enz. A: Dus 't cerganiseren op 
zich is al een goed:kotert, afgezien van de inhoud? J: Nou...wat 
66k belaegrijk is, is welke organisatievorm je kies{ 't zoveel 
mogelijk laten functioneren van de mensen zelf, vertrouwen dat 
de mensen 't zelf zullen uitvoeren.Jelkan ook 'n fascistische 
organisatievorm bedenken. Jiat ie niet mijn wens. Je ziet dat een 
organisatievorm ook samenhangt met je mensbeeld, A: Je koppelt 
dus heel direct structuren eng, 	 r mensbeelden. J: Jaenlosmakelijkl 
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Samenlevingsopbouw 

A: Wat is het verschil tussen vormingswerk en samenlevingsopbouw 
eigenlijk? J: keervoort zei 
laatst: 't zijn de 2 kanten van 'n kwartje. At /Are nogal en. be-
langrijk verschil; du koningin Z>f 't goldï (Vr Hee: de ene keer 
komt vormingswerk boven, do andore keer opbcuwwerk. Je kan trou-
wens opbouwwerk doen ver van het vormingswerk af, maar dat is 
niet mijn keuze. Bijv. in een w.jk bezigzijn met inepraakproce-
dures, belangenbehartiging van wijkbewoners. Maar als je zegt: 
die mensen kan je beter laten functioneren door ze dit en dat te 
leren, begoof je je al op 't pad van hot vormingswerk. Hier ben 
ik bezig mot 'n stuk toer ueting van vrijwilligers van het HV. Van 
mensen, .iep namens het HV in allerlei besturen van welzijnsorga-
nisaties zitten, van mensen die aan hulpverlening en geestelijke 
verzorging doen en van reneen, die aan vormingswerk doen: gespreks-
groepen leiden en humanistisch vormingsehderwijs op scholen geven. 
A: Wat is 't specifieke opbouwork-aspect hieraan? J: In 't moti-
veren tot en 't initiCren naar welzijnswerk van melken met 'n hu-
manistisohe levensbeschouwing. Anders gezegd: ik help mensen hun 
levensbeschouwing te concretiseren binnen 't welzijnewerk en de 
hulpverlening. Dit is mijn taak als zg. P2-functionaris. 

Groepswerk 

A: Wat voor groepswerk doe je nu el) , t ogenblik? J: Voordat ik 
Wier kwam, waren er al mensen, die vrijwilligereWgrk deden. Ik 
kwam niet in een blancosituatie. Op deze mensen heb ik me dit 
eerste jaar 't sterkst gerioht. Zij waren mijn doelgroep: vrij-
willigere, die begeleid wilden worden. Zoals ik al zei, ik heb 
hier 3 soorten groeper. van. De eerste groep zijn de mensen, die 
als humanist in allerlei vormen var. welzijnswerk zitten, zoals 
Dienstencentra, NVSH, taalcursussen gastarbeiders, enz. Als bestuurs-
lid of als vrijwilliger. Al deze mensen kunnen eens per maand hun 
'portie' feedback komen. halen. 
Met deze groep werk ik zo, dat er slechts 6e5n vrijwilliger en 
dus 64n werksoort centraal staat. ljeZEi vrijwilliger schrijft 'n 
stukje mat dcavragen erin, waar hij of zij mee zit. Dat publi-
ceer ik vantevoren in onsbleadje.'En dan gaan we vrij gestruc-
tweeerd eraan werken. We gaan bije., niet discuesiaren over pro-
blemen die niet aan de orde zijn. We werken in rondes. In de 
informatieve ronde, die het grootste deel van, de avond vult, pro-
beren we ons in te leven in het probleem, waar de vrijwilliger 
mee zit. Wat hier belangrijk is, dat hij nav de vragen zelf 66k 
metalieuwe vragen komt. We moeten oppassen niet meet 'oplossingen' 
aan te komen, want daar heeft hij althans op dit moment nog niets 
aan. 
Dan komt er - voor mij - een moeilijk moment: het herformuleren 
van de vragen. Ik ga dan zoeken naar wat hij/zij eigenlijk wil 
weten. Die vragen zet ik op 	tijtje en dan moet degene, die 
centraal staat daar 	keuze uit maken, waarover hij verder wil 
praten. Hierna ie er 'n gelegenheid om opnieuw vragen te stellen. 
En pas als laatste vraag ik de mensen, wat zijzelf zouden doen, 
als zij in die eituatie met dat probleem zouden zitten. Dat laat 
ik ze dan opschrijven of we maken ,n rondje, sommigen zoggen wat, 
anderen niet. En helemaal tot slot vat ik alles nog eens een keer 
samen. 



A: Kan je voor del levendigheid wat voorbeelden van problemen geven? 
n Ik kan 't laatste noemen, waar we hot over hebben gehad. Dat 
Te 't meest actueel  voor mij. We hebben gepraat over 't werven 
van vrijwilligers voor 'n Dienstencentrum. Eerst in ,t algemeen. 
Later ging 't om 't werven van vrijwilligers om eten rond te 
brengen bij bejaarden bn om bestuuraleeen te werven. We onder- 
scheidden toen daarna persoonlijke vragen zoals: hoe sta ikzelf, 
als ik iemand als vrijwilliger vraag, durf ik dat wel? En prakti-
sche vragen: waar werf ik, wat dee ik aan publiciteit, enz. 
A: Doe je dat ook met rollenspelen? J: Zeker9  't rollenspel 1.F' 

...g:4n van de middelen, die ik gebruik.-Daarbij kan je :t op vo--
schillende manieren gebruiken. Bijv. bij de groep hulpverleners 
Iaat ik deze voelen, hoe de olienten hun problemen beleven door 
zo zelf cliónt te laten spelen. je kan 't rollenspel ook gebrui- 
ken om een probleem als bijv. discriminatie helder te krijgen. 
Ja laat mensen in het rollenspel discrimineren en je ervaart.zo aan 
den lijve dicriminatie... Je kan een rollenspel ook gebruiken om 
structuren, dus steeds terugkerende gedragspatronen, duidelijk te 
maken. Als je bijv. in de gezondheidszorg de relatie clifInt-huis-
arts wil belichten, neem je niet du enige aagrdige arta die ieder-
een wel kent, maar dan werk je op 't afstandelijke, wat artsen in 

g d hun manier van praten vaak hebben* Dat laaie e meeeen dan ook  
spelen. A: Daar zullen ze geen moeite mee hebben, denk ik. J:neee 
inderdaan 

.eestelijke:verzorging 

Ar,Wat zijn dat voor hulpverleners? Zijn het geestelijke verzor-
gers van het Verbond? J: Ja. Er melden zich hier aan 't Centrum 
nogal wat (Inenten en Ms zoek dan de meest geschikte hulpverlener 
erbij. A: Dueeje bent 'n centraal raadsman hier. J: Nee, dat was 
mejn voorganger Cees van der Hulle meer Ik ben meer eobrdinator. 
Verder werk ik samen met de profesoionele krachten van het Verbond 
die in de gevangenissen, zieken- en bejaardenhuizen werken.' Die 
vinden 't fijn als ik een stuk nazorg kan organiseren. Dat moet 
trouwens verder in het Verbond nog veel meer uitgebouwd worden. 
Mier hebben we in ieder geval mogelijkheden er voor. 

Democratisoh model 

A: Hou je je in die groep hulpverleners alleen bezig met per-
soonlijke en relationele problemen, of ook met structurele? j: 
Tot nu toe niet. Tiet is 'n groep, die erg gericht is op de ifidia  
viduole hulpverlening en zelf weinig geinteresseerd is in de 
.sructurels problemen binnen de geestelijke gezondheidszorg. 
A: Dat is voor jou toch wèl, waar 't om draait.... J: Ja dat ie 

" 
zo. Maar voor mij is belangrijker, dat ik niet over menen heen 
'dender of dingen doe, die ze helemaal niet aanspreken. et moet  
van de mensen zèlf uitgaan. Ik kan natuurlijk wel eens wat aan_ 
dragen en trouwens ook selectief tewerk gaan in mijn informatie 
Maar dat doe ik openlijk. En ik probeer 't beleid door de mensen 
zelf te laten bepalen. 
Dat is trouwens een moeilijk punt. Ik probeer met de hele club 
hier een democratisch model te vinden om gezamenlijk het beleidi 
te bepalen. Dat is niet makkelijk. In 't afgelopen jaar zijn .  
vrijwel alle beslissingen door mij en de penningmeester genomen. 
2 mensen. Dat is natuurlijk belachelijk. Ik ben sinds 2 maanden 
bezig dqt 'n beetje af te bouwen en. 't aan de groep terug te 
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geven. Het moest (Sok wel in de beginsituatie. Als ik toen ge-
vraagd had: hoe moet 't nou mensen? hadden we hier nou nog geze-
ten. 
A: Geef jij 't initiatief aan de groep, omdat 't dan beter func-
tioneert of omdat 't democratischer is? J: Omdat 't democrati-
scher is ?ni omdat mensen daarbinnen tegelijkertijd 'n democra-
tisch handelen kunnen ontwikkelen. Theorie en praktijk dus weer 
samen. A: Dus toch 'beter', maar dan in de zin van ethisch en 
kwalitatief beter. J: Ja„ Qua functioneren heeft 't duidelijk z'n 
beperkingen. Vrijwilligers hebben altijd maar 'n beperkt aantal 
uren beschikbaar, hebben hun eigen intereases, enz. Daar liggen 
natuurlijk. de grenzen van de verwachtingen die je meet hebben. 

Het Verbond is de markt 

A: Je weest dus in je begeleidingsgroepen met mensen, die in de-
Wfde of vergelijkbare situatie zitten. J: Wat bedoel jm daarmee? 
Ze zijn lid van het Verbond en ze komen ner wel eens over de 
drempel.... A: Ja maar 't zijn bf hulpverleners bf vormers bf 
bestuuders. 	0 bedoel je dat! Maar dat is alleen maar hun vrij-
willige job.—  In de 'kerngroep welzijn' zitten mensen vanuit 
11641 verschillende maatschappelijke situaties. Dat geeft best 
moeilijkheden, hoewel 't ook voordelen heeft. 
Al Daar wil ik 't net over hebben. Als je 'n stuk .maatschappe-
rijke bewustwording wil nastreven, kan je bf uitgaan van. 'n vrij 
willekeurig"samengestelde groep (zoals die kerngroep hier), bf 
je kan selecteren op mensen in dezelfde maatschappelijke situa-
tie. J: Die tweede mogelijkheid heb tk hier niet. Ik heb hier 
niet Tde arbeiders van die of die fabriek' of 'de onderwijzers 
van het openbaar onderwijs'. Ik heb hier leden van het Verbond, 
die als vrijwilliger aan iets deelnemen. A: Dat is toch ook ver-
gelijkbaar, ook al ie 't wat vrijblijvender! J: Ja maar hun mate-
rine situatie hebben ze niet gemeen! Al Vind je dat niet onbe-
vredigend, dat je de mensen in werkeliTk dezelfde materiële situa-
tie niet of nog niet kan bereiken? Streef je daar wel naar of zie 
je het niet zitten? 
Ja Hier is 't niet haalbaars Er zijn wè1 tuesenetappen mogelijk, 
gajv. 'huisvrouwen' of 'beroepskrachten in de 'zachte sector". 
Dat is 'n initiatief, dat ik dit jaar nog wil ontplooien.,  Ik ga 
werven onder de leden van het Verbond, die werken bij de politie, 
't onderwijs, de gezondheidszorg, enz om te kijken of ze gelnter-
eaaeerd zijn in het toetsen van hun levensbeschouwing aan hun 
werksituatie. 
A: Je werkt dus duidelijk met als markt de leden van het Humanis-
Isch Verbond? J: Ja en wat er zo omheen hangt. A: Maar niet met 
Alle buitenkerk ijken, of alle niet-christelijken, die bijscho-
ling willen? 3: Nee, dat ie te groot. Ik heb op 't ogenblik met 
't bestuur me; een groep Iran 80 vrijwilligers. Dat kan uitbrei-
den tot 100, naar daar ligt de grens van mijn arbeidsvermogen. 
Verder denk ik, dat 't zinvoller is am uit te gaan van een bestaand 
kader dan om allerlei nieuwe dingen te gaan verzinnen. As Waarom? 
Ale 't een moeilijk liggend kader is, zoals je zegt? J:Nee, als 
dht zo is, dan ge, ik nadenken, waarom dat moeilijk ligt. En als 
de mensen niet willen komen, zoals bij de 'kerngroep vorming', 
schaf ik hem af. Dan schep ik liever vormen, waarin mensen whl 
willen komen. 
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40 jaar en ouder 

As Wat voor mensen zijn 't eigenlijk, die 80 vrijwilligers, die 
Te zo om je heen hebt? J: Van alles, Het enige wat je kan zeggen, 
ie dat ze een redelijk middelklas inkomen hebben, hoewel ze niet 
rijk zijn. Het zijn in 't algemeen tolerante, aardige, gezellige... 
..nee gezellig kan ik niet zeggen, soms zijn ze 'n beetje stijf-
jes.... vriendelijke, goedwillende mensen. A: Ook jongeren? j: Ook 
jongeren. je Dus je ziet niet die vergrijzing van het VerbodE, 
waar zo over geklaagd wordt? Misschien omdat er werkelijk wat 
gedaan wordt? J: Het is geen jongerenorganisatie. Maar met 
jongeren bedoel" lk eigenlijk 25-35 jarigen, daar heb ik heel wat 
van.Penoe komt 't, dat nàg jongeren daar niet bij zijn? J: Als ik 
naar mezelf kijk, 34, dan zou ik 66k niet graag- naar 'ri-organiea-
tie stappen, waar de sfeer bepaald wordt door,65-plussers. Daar 
zou ik me niet thuisvoelen. Idem dito voor 20-jarigen. In onze 
club wordt het gezicht bepaald door 40-jarigen en ouder. Ook hier 
in Rotterdam. Het is niet ongunstig in vergelijking met het HV 
in de rest van het land, maar ook niet ideaal. 

Politieke kanten 

A: Zie je kontaktpunten tussen jouw werk en 't politiek vorminge-
Werk? J: Het enige, dat mijn werk met vormingswerk gemeen heeft 
is, dab 't probeert uit te gaan van ervaringen van mensen. Dat 
ik probeer die ervaringen in 'n - ook maatschappelijk - kader te 
plaatsen. En dat ikzelf zeker probeer uit te gaan van de nauwe 
relatie praktijk - theorie, maw tussen organisatie en 't bewust-
zijn van mensen. Nou ik 't zeg vind ik 't allemaal van die dikke 
woorden. 
A: Laat ik 't anders vragen: laat je de mensen zich 66k de machte-
-~aea, waarin ze werken, bewuatworden? J: Ik ben heel-iduidelijk 
in 't naar voren brengen in wat ik bijv aan macht genomen heb. 
Ze stonden daar echt van te kijken. Sommigen vonden 't prima, 
anderen zeiden: tjonge, daar moeten we wat aan doen; lek dat 
je dat zegt, maar hoe moeten we dat veranderen? Nou, dan'gaan 
we samen op weg. A: Met die tweede groep kan ik me dat voorstel-
len, maar met die eerste, die 'n centrale figuur mooi vindt? 
J: Ik vertel dan , dat ik er belang bij heb dat de macht verdeeld 
Wordt, omdat macht ook verantwoordelijkheid betekent. En dat ik 
niet van plan ben voor iedereen in het HV afdeling Rotterdam en 
omgeving de verantwoordelijkheid te gaan dragen. zr ligt vaak 
zo'n stil verwijt tov beroepskrachten: 'ja maar jij wordt er 
toch voor betaald!'. Dat begrijp ik best, ik maak m'n uurtjes dan 
ook beat vol. Maar ik doe veel ondersteunend werk, de groepen  
zelf moeten actief blijven. 
A: Dus 't politiserende zit er bij jou in, dat je jezelf aanbiedt  
las model, als demokratisch model. J:Ja, wij zijn 'n vorm 

: =zien samenleven met best wel verschillen met de samenleving, 
we in de 'zachte sector' zitten. Het levert geen economische 
konflikten op, maar er zit wel vn materiNle kant aan, bijv: 'hoe 
besteden we ons geld?' De mensen moeten mee gaan praten over de 
de begroting. Dat lukt nog niet zo best: 'Die cijfertjes? Nee doe  
jij dat maar!' As 'erwij1 cijfers toch heel wat me:cr

at 
 rk= 

kenen. J: Inderdaad. In 't algemeen kan je zeggen 
hier 'n-befenplaats is voor demokratisch denken, da is 64n poli-
tiek

'  
aspekt in m'n vak. Een tweede is, dat 't zich duidelijk op-

stelt tegen fascistoide tendenzen in onze maatschappij, zoals dis-
criminatie, machtsmisbruik, enz. 



A: Hoe pak je zo iets aan? Wacht ja af tot er iets in de groep 
gebeurt, dat daar op wijst? Of pik je gewoon iets uit de krant? 
J: In de keuze van je programma speelt dat mee: de films, de 
rollenspelen, de voorlichtingsavonden, de artikelen in je blaadje, 
je eigen gedrag. Ook in de discussie: als iemand onhumanistische 
dingen zege dan word ik emotioneel en ben ik 'mezelf' in die zin, 
dat ik mijn rol als beroepskracht even vergeet. Dan ga ik erop in, 
terwijl ik anders 'actieve terughoudendheid' pleeg. 

Humanisme 

A: Kan je je humanisme alleen maar uitdragen aan de hand van nega-
'lieve uitspraken, zo van: dat is 't niet en dat is t ook niet? 
Moeten de mensen dan zelf maar uitmaken, wat je humanisme dan whl 
is? L: Die vraag stel ik mezelf regelmatig: wat is 't, positief 
gesteld, wat ik doe? Ik vertegenwoordig natuurlijk ook negatieve 
elementen, laat ik dat maar vooropstellen, of achterop. het zit op 

dezelfde fiets. Maar ik heb ook aandacht voor positieve elemin-
ten: ik heb zorg en aandacht voor kleinigheden, zoals de in-
richting van 'n gebouw: of 't wel veilig is, ook of 't klimaat 
wel veilig is: of mensen er zich thuisvoelen, of ze de weg weten, 
enz. In begin en eindig altijd op tijd en werk dingen oorreut af. 
Ik vind 't typisch, dat daar in 't Verbond zo vaak tegen gezon-
digd wordt. alen speelt meer op de mens dan op structuren. OK, maar 
doe 't dan ook goed! Ik zie ook binnen de organisatie wat dat be-
treft veel slordigheid: Ik vind dat onhumanistisch en ik wordt 
dan ook altijd emotioneel als ik dat tegenkom... 
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In het nieuwe seizoen starten weer van allerlei groepen 
van het Humanistisoh Verbond. Inlichtingen bij: 

Ila Schoutsen (voor gespreksgroepen, trainingsgroepen 
voor gespreksleiders, algemeen vormingswerk) 

Riohard Lukács (voor ontmoetings- en praatgroepen) 
l' e1 	Koopmans ( voor opleidingsgroepen voor het geven 

van humanistisch vormingsonderwijs) 
Ina Verschuur ( voor de 3-jarige Zaterdagse cursus voor 

humanietisoh raadsman en vormingsleider) 
Jack Tsang (voor allerlei groepen in de regio Rotterdam) 
Gerard Sleeuwenhoek (voor een algemene training groepswerk) 
Xibert tleuwland  (Voor allerlei groepen in Amsterdam) 

Ila, Riohard, Wieberen en Ina zijn te bereiken op het 
Centraal Bureau van het Humanistisch Verbond; 
Oudegracht 152, Utrecht, tel 030 318145 

Jack is te bereiken op het Humanistisch Centrum: Prove- 
nierssingel 48, Rotterdam, tel 010 650916 

Gerard woont Obreohtlaan 10 Bilthoven, tel 030. 786931 
Albert woont J.W.Brouwersetraat 18, Amsterdam, tel 020 

791015 


