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RUBRIEK VOOR DE GEMEENSCHAPSFUNCTIONARISSEN 

—Vergeet niet het hart, dat u voorbijgaat, 
want dát is het schoonste!" 

Zomaar een klein berichtje in mijn brievenbus: uitnodiging van een be-
stuurslid van een gemeenschapje in een der zuidelijke gewesten. „Ko-
men jullie vrijdagavond ook?" 
Zeventien februari, bedenk ik; óók feest voor ons humanisten, beneden 
de Moerdijk! 
Het briefje zegt 't zonder diepzinnige woorden: „Geïnspireerd door de 
enthousiaste sfeer op De Ark hebben we een extra bijeenkomst ..." 

Ruim twintig treffen elkaar in huiselijke sfeer waar de gastvrouw met 
haar kinderen zingend haar gasten in een feest betrekt: „Er is er een 
jarig, hoera!" De feesttaart met de vijftien kaarsjes is het symbool van 
menselijke ontmoeting in warme belangstelling voor de ander. 
Sfeer en stijl worden niet gemaakt, maar wel geboren. Ook in zo'n klein 
geheel. De voorzitter werkt daaraan als vanzelfsprekend mee. In een 
paar woorden. Een paar zinnen, uit Mens en Wereld die het geheel 
willen betekenen. Enige minuten maar, meer niet, is hij functionaris. 
Daarna is alleen maar de groep van waarde in de gesprekken over en 
weer. Een stemming waarin de gastvrouw haar aandacht verdeelt over 
alle aanwezigen. 

Zijn we niet soms te angstig voor deze vanzelfsprekendheid in humanis-
tische kringen? Moeten er altijd agendapunten zijn? 
O ja, het projectiescherm deed nog dienst voor een paar filmpjes. Omdat 
het kon. Niet omdat het flukst. 
Een avond was 't, dat er niets moest. Een avond waarop de gesprekken 
met en over elkaar het gevoel versterkte elkák bekend te zijn. Op elkaar 
te kunnen rekenen als geestverwanten in de wereld van morgen. 
Dit eenvoudige samenzijn van mensen, wekt het verlangen naar gemeen-
schap. Hoevelen, hier en daar in het land, zullen deze avond van zeven-
tien februari op hun wijze het vijftien-jarig bestaan van ons Verbond 
hebben gevierd? 

De feestavond waarop gelijktijdig honderden toehoorders in grote plaat-
sen, en tientallen in afgelegen gemeenschappen zich bijeen wisten. On-
der dezelfde dichtregels terzelfder tijd uitgesproken op dè feestavond 
in het Erasmushuis te Utrecht. 

v. d. V. 

27 

gmaggmailup 	 

 

 

RUBRIEK VOOR DE GEMEENSCHAPSFUNCTIONARISSEN 

—Vergeet niet het hart, dat u voorbijgaat, 
want dát is het schoonste!" 

Zomaar een klein berichtje in mijn brievenbus: uitnodiging van een be-
stuurslid van een gemeenschapje in een der zuidelijke gewesten. „Ko-
men jullie vrijdagavond ook?" 
Zeventien februari, bedenk ik; óók feest voor ons humanisten, beneden 
de Moerdijk! 
Het briefje zegt 't zonder diepzinnige woorden: „Geïnspireerd door de 
enthousiaste sfeer op De Ark hebben we een extra bijeenkomst ..." 

Ruim twintig treffen elkaar in huiselijke sfeer waar de gastvrouw met 
haar kinderen zingend haar gasten in een feest betrekt: „Er is er een 
jarig, hoera!" De feesttaart met de vijftien kaarsjes is het symbool van 
menselijke ontmoeting in warme belangstelling voor de ander. 
Sfeer en stijl worden niet gemaakt, maar wel geboren. Ook in zo'n klein 
geheel. De voorzitter werkt daaraan als vanzelfsprekend mee. In een 
paar woorden. Een paar zinnen, uit Mens en Wereld die het geheel 
willen betekenen. Enige minuten maar, meer niet, is hij functionaris. 
Daarna is alleen maar de groep van waarde in de gesprekken over en 
weer. Een stemming waarin de gastvrouw haar aandacht verdeelt over 
alle aanwezigen. 

Zijn we niet soms te angstig voor deze vanzelfsprekendheid in humanis-
tische kringen? Moeten er altijd agendapunten zijn? 
O ja, het projectiescherm deed nog dienst voor een paar filmpjes. Omdat 
het kon. Niet omdat het flukst. 
Een avond was 't, dat er niets moest. Een avond waarop de gesprekken 
met en over elkaar het gevoel versterkte elkák bekend te zijn. Op elkaar 
te kunnen rekenen als geestverwanten in de wereld van morgen. 
Dit eenvoudige samenzijn van mensen, wekt het verlangen naar gemeen-
schap. Hoevelen, hier en daar in het land, zullen deze avond van zeven-
tien februari op hun wijze het vijftien-jarig bestaan van ons Verbond 
hebben gevierd? 

De feestavond waarop gelijktijdig honderden toehoorders in grote plaat-
sen, en tientallen in afgelegen gemeenschappen zich bijeen wisten. On-
der dezelfde dichtregels terzelfder tijd uitgesproken op dè feestavond 
in het Erasmushuis te Utrecht. 

v. d. V. 

27 



TER OVERDENKING 

Op het verzoek aan iemand, om zich op Mens en Wereld te abonneren, 
ontving men in Utrecht het volgende briefje: 
„Ben lid geweest. Heb weer bedankt voor het H.V. om voornamelijk de 
volgende reden. „Ik verwachtte van de zijde van het Verbond meer per-
soonlijke belangstelling voor haar toegetreden leden. Contacten bleven 
beperkt tot gestencilde blaadjes. Op deze wijze is een echte gemeen-
schapsvorming, die ik verwacht had, ondenkbaar. Bij het bedanken kreeg 
ik een brief in de geest van „wij moeten als buitenkerkelijken solidair 
staan tegenover de kerken". Op deze basis n.l. als negatieve houding 
tegenover kerken is m.i. het Verbond een bloedarm leven beschoren. 
Waar is de positieve bezieling? Ik zie er geen heil meer in". 
Er staat gelukkig niet bij welke gemeenschap dit is geweest, maar er 
blijkt o.a. uit, dat er nog werk genoeg aan de winkel is. Misschien wil 
iemand er eens iets meer van zeggen? 

HELPEN WIJ ONZE LEDEN AL VOLDOENDE? 

Ergens in Nederland komen een moeder, die totaal de kluts kwijt is, 
begeleid door een zo goed als volwassen zoon bij de raadsman, zater-
dagavond. De zoon doet het woord. Hij is zo juist thuisgekomen en heeft 
onmiddellijk moeder daarheen gebracht. Vader is maandag daaraanvoor-
afgaande gearresteerd. Verstoken van mannelijke hulp heeft moeder 
niet geweten wat zij moest doen. Een bezoek aan de recherche had, 
begrijpelijkerwijs, niets opgeleverd. Zij kon zelfs niet te horen krijgen 
wat de oorzaak van dit ingrijpen was, of ... een vage mededeling was 
niet tot haar doorgedrongen en eerst vijf dagen later, aangespoord door 
haar zoon (die onder dienst was) kwam zij. Gelukkig kon de raadsman 
iets voor haar doen en heeft die na het eerste bezoek blijvend contact 
met haar gehouden. 
Waarom dit hier verteld wordt? Er hapert blijkbaar nog iets aan het 
contact tussen het Verbond en haar leden. Door onkunde van de laatsten, 
die toch herhaaldelijk hierover zijn voorgelicht of (en) door onvermogen 
van het Verbond het contact met de leden voldoende intensief te onder-
houden? Hoe maken wij dat beter? Ligt hier een taak voor de gemeen-
schapsbesturen of voor de raadslieden zelf? 
Het toeval heeft deze mensen geholpen. Vader en zoon waren n.l. voor 
een heel andere aangelegenheid een half jaar geleden bij de raadsman 
geweest zonder dat de moeder, die n.b. in 1950 zelf het initiatief tot het 
lidmaatschap van het H.V. genomen had, dit wist. Daardoor vond de 
zoon, vijf dagen te laat, de weg naar de raadsman, die, toen hij alles 
begrepen had zich afvroeg: „hoeveel zijn er, die mijn hulp nodig hebben 
en die door welke oorzaak dan ook de weg hierheen niet vinden?" 

De raadsman, hierboven bedoeld. 
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MEN MOET WETEN TOT WIE MEN ZICH KAN WENDEN 

Maanden geleden kreeg ik eens bezoek van een dame, die lid van het 
H.V. wilde worden. Op zich zelf is dat al een bijzondere gebeurtenis, 
want meestal is het andersom en moet je bij een candidaat-lid op bezoek. 
In dit geval was het dus anders, maar omdat ik geen secretaris was wilde 
ik wel eens weten, waarom ze juist bij mij terechtkwam en niet bij een 
bestuurslid. Ze vertelde tevergeefs in de telefoongids te hebben gezocht 
naar het adres en telefoonnummer van de plaatselijke gemeenschap en 
toen in een verslag in ons dorpsblaadje mijn naam te zijn tegengekomen. 
Ik stond wel in de gids en dus, zodoende. 
Mede door een opmerking van onze administrateur ben ik eens bij be-
sturen gaan navragen, of dat in meer gemeenschappen het geval is. 
Inderdaad zijn er nog tal van gemeenschappen die niet als plaatselijke 
H.V.-gemeenschap in het telefoonboek zijn opgenomen, hoewel de secre-
taris of secretaresse of een bestuurder die de propaganda verzorgt, wel 
telefoon heeft. Aangezien een extra-vermelding niet veel kost, en de 
meeste secretarissen toch wel enkele jaren in het bestuur zitten, verdient 
het wel aanbeveling om in een nieuwe uitgave van de telefoongids het 
Humanistisch Verbond te laten opnemen. Waar men over een plaatse-
lijk adresboek beschikt, is het een vanzelf sprekende zaak, dat we daar 
ook in staan. 

Polet. 

EEN RECTIFICATIE 

In mijn artikel in het vorige nummer over de samenstelling en werkwijze 
van het Centraal Bureau, het Dagelijks Bestuur en het Hoofdbestuur heb 
ik het D.B. laten bestaan uit voorzitter, 2e voorzitter, algemeen-secretaris 
en de hoofdredacteur van Mens en Wereld. Door een niet te veront-
schuldigen slordigheid heb ik de penningmeester vergeten. Hoewel be-
langstellende lezers dit ook wel bemerkt zullen hebben, wordt het hierbij 
nog even uitdrukkelijk vermeld. 

Pt. 

WAAROM BEDANKTE U EIGENLIJK? 

Dezer dagen is vanuit het C.B. de rondzending begonnen van een aan-
tal vragenlijsten aan vroegere leden. De bedoeling is van hen alsnog 
antwoord te krijgen op de vraag, waarom ze voor het lidmaatschap heb-
ben bedankt. We gissen nog wel eens naar die reden, maar het juiste 
antwoord weten we niet en het is heel belangrijk dit te weten. Misschien 
zal deze enquête, als er voldoende antwoorden op binnenkomen, ons de 
oplossing van het probleem geven. T.z.t. hoort u wel wat het resultaat is. 
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VERSLAG TOPKADERCONFERENTIE 4 EN 5 FEBRUARI 1961 

Besproken zijn: de positie van het H.V. na 15 jaar; het jaarverslag 1960 
en de vraag, of en welke functie de gewesten hebben. 

Na vijftien jaar. 

Nadat de wnd. voorzitter Bijleveld zaterdagmiddag de deelnemers aan de 
eerste TKC in 1961 begroet had en daarbij enkele woorden aan de nage-
dachtenis van Mej. Alberts, de actieve secretaresse van gewest Gelder-
land wijdde, heeft voorzitter van Praag enkele grepen gedaan uit de 
gschiedenis van het Verbond en zich bezig gehouden met de plaats, die 
het thans inneemt. 
Het verlangen, dat in 1945 aanwezig was, om grote veranderingen door 
te voeren, bestond ook bij grote groepen buitenkerkelijken. Gepoogd is, 
dat idealisme aan de zaak van de buitenkerkelijken dienstbaar te maken 
en getracht er een eigen gezicht aan te geven door het humanisme erop 
te enten. 
We zijn met grote verwachtingen begonnen, die in vele opzichten over-
troffen zijn. Dat geldt echter niet voor het aantal, dat achtergebleven is 
bij de voorspellingen. 
Het is goed zich nog eens te realiseren, dat we in de meest volstrekte zin 
met niets begonnen zijn. Van meet af aan is er naar gestreefd een orga-
nisatie op te bouwen, die over een objectief apparaat moest beschikken, 
om te voorkomen, dat men afhankelijk zou zijn van allerlei toevallige 
persoonlijkheden. Dit waarborgt de continuiteit en de voortzetting. 
Van Praag heeft enkele belangrijke momenten in de groei onder-
streept, zoals het opstellen van de beginselverklaring, de verdieping van 
het mensbeeld en de vragen rondom „de gewone man". Daarbij heeft 
het humanisme andere dingen te zeggen dan b.v. het socialisme. 

Strijd voor de gelijkgerechtigheid. 

De vraag naar de gelijkgerechtigheid is er een voor het gehele volk, want 
hierbij gaat het o.m. om de verhouding tussen kerk en staat. Zolang 
men zich koest houdt, is de vraag er eigenlijk niet, zij komt pas aan de 
orde als men zijn eigen taak wil uitvoeren, In beginsel is de strijd beslist, 
dat blijkt uit enkele recente verklaringen. Dat is niet vanzelf gegaan, 
jaar in, jaar uit is er strijd voor geleverd. Maar dat wil niet zeggen dat 
we in de practijk nu ook al zover zijn. 
In die vijftien jaar is gewerkt aan de meningsvorm in eigen kring, o.a. 
door de zondagmorgenbijeenkomsten. In wezen is dit niet meer van zo 
groot belang, want we zijn al weer een fase verder, wat bewezen wordt 
door het organiseren van conferenties voor bepaalde beroepen enz. 
Uit alles blijkt, dat we zo langzamerhand onze vorm hebben gevonden 
en min of meer geconsoliseerd zijn. Dat moet ook wel, want de zaak 
moet voortgaan, ook al zouden bepaalde personen uitvallen. 
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Taak van nu. 

We hebben nu onze bijdrage te leveren aan het gehele volksleven. Dat 
kan alleen als we een beroep kunnen doen op grote groepen van ver-
schillende schakering. Laat ons daarbij de betekenis van een goed wer-
kende organisatie niet onderschatten, daar is het net zo mee gesteld als 
met de huishoudelijke werkzaamheden in het gezin. 
Aan onze eigenlijke werk zijn we nog maar nauwelijks begonnen en we 
zullen daarbij de steun van veel meer mensen moeten hebben. Er zijn tal 
van redenen op te noemen, waarom men zich aan onze arbeid zou kun-
nen onttrekken, maar we zullen onophoudelijk moeten doorgaan met 
duidelijk te maken, dat het humanisme een zaak is die voor Nederland 
en voor de wereld iets betekent.. We moeten daarbij vasthouden aan de 
eerbiediging van de menselijke persoonlijkheid en de verwerkelijking van 
de menselijke verbondenheid. Op die wijze kan het humanisme ook als 
basis van verstandhouding tussen het Westen en de jonge staten van 
invloed zijn. 

Jaarverslag 1960. 

De bespreking hiervan heeft zich vooral bewogen rondom het ledental, 
de contributie, de Luisterkring en had geheel het karakter van algemene 
beschouwingen. De TKC is tenslotte geen congres, zoals voorzitter Bij-
leveld bij het begin van de besprekingen opmerkte. 
Enkele aanwezigen vonden sommige passages van het jaarverslag te 
optimistisch van toon, o.a. ten aanzien van de gewesten. Er zijn natuur-
lijk onderling verschillen te constateren, maar het was beslist niet de 
bedoeling de zaken beter voor te stellen dan ze in werkelijkheid zijn. 
Een uitvoerige discussie heeft plaatsgevonden over de invloed van de 
hoogte der contributie op de toename van het ledental. Men vreesde dat 
de contributieverhoging, waarvan de noodaak niet werd betwijfeld, 
ernstig remmend had gewerkt. Van de kant van het D.B. werd nogeens 
betoogd, dat het knelpunt vooral bij de bedankjes ligt, de aanwas van 
nieuwe leden is niet onbevredigend. 
Onjuist vond men het, dat men zich niet aan de schaal houdt, maar de 
moeilijkheid is, dat men niemand kan dwingen en bovendien geen inzage 
van zijn belastingbiljet kan eisen. Eigenlijk zouden de gemeenschappen 
elk jaar die contributies eens onder ogen moeten zien en waar men de 
mogelijkheid aanwezig acht, het betreffende lid verzoeken zijn bijdrage 
aan te passen. Het zou ook wenselijk zijn, dat men zich als bestuurders 
wat meer verdiepte in de begrotingscijfers van het Verbond, en wat 
verder keek dan de eisen van de gemeenschap. 
Naar aanleiding van de vraag, of er, in navolging van andere organi-
saties, geen mogelijkheid zou bestaan een soort proef-lidmaatschap in te 
voeren, wordt de opmerking gemaakt, dat, hoewel de gedachte op zich 
niet onaantrekkelijk is, er nog al wat technische bezwaren aan vast zit-
ten. Het D.B. zal er eens over denken, men moet echter ook niet onder-
schatten dat wij door de Luisterkring en het Woord van de Week over 
een schare belangstellenden beschikken, die langzamerhand met de be-
tekenis van het Verbond worden geconfronteerd en op een bepaald 
ogenblik voor de vraag gesteld mogen worden of ze nu geen lid zullen 
worden. 
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Op een vraag, wat er verder met de Luisterkring gaat gebeuren, werd 
geantwoord dat dit helemaal van de ontwikkeling met het ontwerp-om-
roepwet zal afhangen. Voorlopig is dit weer in de la verdwenen. Of we 
de Luisterkring zullen handhaven of er een andere vorm aan moeten 
geven, moet nader bezien worden, waarbij ook het kostenvraagstuk een 
rol speelt. 
Een punt van bespreking vormde ook nog de vraag, of de tijd wel gun-
stig is voor het overdenken van begrippen als levenshouding en levens-
beschouwing. Ook de kerken klagen over een gebrek aan belangstelling 
voor geestelijke zaken. Misschien is dat wel juist, maar er is aan de 
andere kant een behoefte aan menselijke solidariteit en hulp in geeste-
lijke moeilijkheden. Het is bovendien opmerkelijk, dat nog steeds te veel 
mensen weinig afweten van wat het Verbond doet, zelfs in eigen kring. 
Aan het slot van de bespreking heeft van Praag nog eens onderstreept, 
dot het wel gewenst zou zijn op het congres wat meer in details te trema 
den, maar dan verdient het aanbeveling dat men zich daarop voorbereidt. 

De functie van de gewesten. 

De zondagmorgen is gebruikt voor een uitvoerige bespreking van een 
inleiding, die door Polet is gehouden. Hij merkte daarbij op, dat we, 
ondanks het feit, op de TKC bij herhaling over de gewesten te praten, 
toch eigenlijk het gevoel hebben dat ze onvoldoende functioneren. 
Het zal z.i. nodig zijn de indeling te bekijken, omdat zich allerlei wijzi-
gingen aan het voltrekken zijn. We moeten ook onder ogen zien, dat de 
gewesten niet allen van gelijke structuur en betekenis zijn en daarop 
onze arbeid afstemmen. Onbevredigend is ook, dat wat op de TKC's 
wordt besproken, niet voldoende doorstroomt, vooral ook doordat er van 
de kant van de gemeenschapsbesturen te weinig belangstelling is voor de 
gewestelijke bijeenkomsten. 
Het D.B. loopt met de gedachte rond, naast de TKC enkele regionale 
bijeenkomsten te beleggen, waar ook bestuurders van gemeenschappen 
aanwezig kunnen zijn. Daarnaast wordt gedacht aan een figuur in elk 
gewestelijk bestuur die als uitsluitende taak het onderhouden van con-
tact met de gemeenschappen heeft en ook regelmatig met zijn collega's 
in andere gewesten en de organisatie-secretaris ervaringen uitwisselt. 
Om te bereiken, dat b.v. de voorzitter van het gewest iemand is, die al-
leen deze taak op zich neemt en niet tevens belast is met een belangrijke 
functie in een gemeenschapsbestuur wordt overwogen, de voorzitters van 
het gewest door het 'H.B. te benoemen, natuurlijk met een advies van 
het gewest. 
Bij de discussie is gebleken, dat ook onze gewestelijke bestuurders niet 
tevreden zijn over de positie en de invloed van het gewest. Vooral de 
communicatie met de gemeenschappen laat veel te wensen over. Een 
afzonderlijk probleem vormen de algemene leden en bij sommige ge-
westen bestaat de wens deze in gemeenschappen op te nemen. Bij dit 
punt heeft de voorzitter geadviseerd hieraan een volgende keer een af-
zonderlijke bespreking te wijden, terwijl ook Polet meende, dat men in 
de huidige situatie niet met een voor allen geldende maatregel zou kun-
nen komen. Terwijl het in sommige gewesten misschien mogelijk is het 
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instituut van algemene leden op te heffen, komen er in andere gewesten 
juist meer bij, die niet bij gemeenschappen zijn onder te brengen. 
Van vele kanten werd de gedachte van een gewestelijk contactpersoon 
toegejuicht, men verwachtte hier wel iets van. Minder optimistisch was 
men over de benoeming van een voorzitter, men zag nog niet, dat het 
daardoor eenvoudiger zou worden een dergelijke functionaris aan te 
trekken. 
Van belang achtte men ook de vraag, hoe de grotere gemeenschappen 
er toe gebracht kunnen worden, meer belangstelling voor de gewesten 
te krijgen. Sommigen zagen in het vormen van stedelijke federaties een 
gevaar, waarbij de gewesten tenslotte slechts een aantal kleinere ge-
meenschappen zouden omvatten. Een ander punt vormde de geweste-
lijke indelingen, die inderdaad hier en daar zullen moeten worden her-
zien. Ons H.B.-lid Prins opperde daarbij de gedachte er van uit te gaan, 
dat met een belangrijke gemeenschap als middelpunt die gemeenschap-
pen in een gewest op te nemen, die dat centrum in een uur per trein of 
bus kunnen bereiken. 
Het D.B. zal trachten met een aantal concrete voorstellen te komen, er 
daarbij van uitgaande dat men de gewesten wil behouden en wel degelijk 
hiervoor een taak ziet. 

Dank aan van Praag. 

Eising, als een dergenen die van het begin af de TKC's heeft meege-
maakt, maakte zich tot tolk van de andere deelnemers, door voorzitter 
van Praag te bedanken voor hetgeen deze voor onze bijeenkomsten heeft 
betekent. Men is nooit naar huis gegaan met kant en klare oplossingen, 
maar wel geladen met energie. Dat we doorgaan en de lamp brandende 
houden is vooral te danken aan van Praag die hier onze lampjes elke 
keer weer heeft bijgevuld. Met een luid applaus werd dit onderstreept. 

Van Praag heeft in zijn slotwoord bedankt voor de vriendelijke woorden. 
Inderdaad gaan we na de TKC altijd met nieuwe opdrachten naar huis. 
Deze keer zullen we de mensen moeten zoeken die we nodig hebben voor 
de interne communicatie en de uitwendige uitvoering t.a.v. de taak der 
gewesten. Daarbij onderschatten we nog wel eens de krachten die er 
beschikbaar zijn maar eerst ontdekt moeten worden. Laten we in elk 
geval proberen over deze twee hoofdpunten onze bestuurders aan het 
denken te krijgen. 
Het komt er telkens weer op aan, niet toe te geven aan de stemmingen 
van de dag en niet al te veel met onze eigen zorgen en zorgjes anderen 
lastig te vallen. Vóór alles dienen we de zaak waarom het gaat voor 
ogen te houden en het geduld op te brengen voor het uitvoeren van ons 
werk. 
Na de gebruikelijke, ook dit keer uitstekende maaltijd werd de TKC 
gesloten, waarbij op zaterdagavond wat meer gelegenheid heeft bestaan 
in onderlinge gesprekken ervaringen uit te wisselen, hetgeen de meesten 
erg prettig vonden. 

Polet. 
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DENKT U ER OM, SECRETARIS? 

Volgens het Huishoudelijk Reglement moeten de gemeenschappen vóór 
1 maart aan het Hoofdbestuur hun jaarverslag toezenden. Dat men het 
daarmee niet altijd even nauw neemt, alla. Maar dat we elk jaar soms 
meerdere herinneringen moeten uitzenden, omdat de helft van onze ge-
meenschapsbesturen het heeft vergeten, wordt zo langzamerhand een 
vervelend karwei, dat bovendien ook nog geld kost. Vandaar deze 
vriendelijke, maar met enige klem uitgesproken aanmaning. 

AFVOEREN VAN DE SPREKERSLIJST 

Wij verzoeken de gemeenschapsbesturen de volgende sprekers van de 
sprekerslijst af te voeren: 
Drs. H. E. Derksen, Boerhavelaan 116 te Leiden en 
Mej. M. Dijkstra, Woude van Troostwijkstraat 10 te Nieuwer ter Aa. 
W. C. Koppenberg, Minervalaan 66 I, Amsterdam-Z. 
Hr. R. Schrader, Emmalaan 3 te Amersfoort. 

Hier en daar schijnen overigens nog steeds lijsten in gebruik te zijn van 
jaren geleden. Dat blijkt uit de foutieve adressering. Misschien wil men 
eens nagaan of zich de lijst van mei 1960 in de documentatiemap bevindt 
onder codenummer 330. Zoniet, dan een nieuwe aanvragen bij het C.B. 

LEEUWENKUIL-ERVARINGEN 

Een Verbondslid beklaagt zich in een gesprek, dat — hoewel niet meer 
tot een kerkgenootschap behorend — toch regelmatig van die zijde het 
gezin wordt benaderd met verzoeken om financiële bijdragen, etc. 
Een onzer H.B.-leden — bij dit gesprek tegenwoordig — adviseert te 
schrijven naar het centraal bureau. 
Ons H.B.-lid kende blijkbaar niet de inhoud van onze documentatie-
map.1) 
Was dat advies nou nodig? 

Een „cliënt" heeft enige malen contact gehad met een onzer raadslieden. 
Bij het afscheid nemen vraagt de cliënt „wat ben ik u schuldig?" 
De raadsman weert dit af met een verwijzing naar de belangloosheid 
van zijn werk, maar bij verder aandringen noemt hij het Steunfonds 
Practisch Humanisme. 
Toen de cliënt giro-nummer vroeg van Steunfonds stond de raadsman 
met zijn mond vol tanden.2 ) 
Was dat nou nodig? 

Noot redactie: 
1) Code 517. 

) Giro 6168 t.n.v. Stichting Steunfonds Practisch Humanisme. 
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AFVOEREN VAN DE SPREKERSLIJST 
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W. C. Koppenberg, Minervalaan 66 I, Amsterdam-Z. 
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LEEUWENKUIL-ERVARINGEN 
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Bij het afscheid nemen vraagt de cliënt „wat ben ik u schuldig?" 
De raadsman weert dit af met een verwijzing naar de belangloosheid 
van zijn werk, maar bij verder aandringen noemt hij het Steunfonds 
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Toen de cliënt giro-nummer vroeg van Steunfonds stond de raadsman 
met zijn mond vol tanden.2 ) 
Was dat nou nodig? 

Noot redactie: 
1) Code 517. 

) Giro 6168 t.n.v. Stichting Steunfonds Practisch Humanisme. 
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VIJFTIEN JAAR LID IN DEN HAAG 

Ter gelegenheid van het jubileum heeft men in enkele gemeenschappen 
eens nagegaan, wie van de leden van het allereerste begin af lid zijn 
geweest. Zeer grondig is in Den Haag ons H.B.-lid Mevr. Treurniet-
Wiersma te werk gegaan en zij heeft haar bevindingen in een aantal 
belangwekkende gegevens opgenomen, die hieronder volgen: 

Eind 1946 telde de gemeenschap Den Haag als leden 204 gezinnen. 

Thans, na vijftien jaar zijn hiervan nog 86 gezinnen (133 personen) 
overgebleven. 

Van de verdwenen 118 gezinnen zijn er: 
overleden 12 
verhuisd 43 (o.a. door oprichting van de gemeenschappen Was- 

senaar, Voorburg/Rijswijk) 
hebben bedankt 10 om principiële redenen en 

53 uit gebrek aan belangstelling enz. 
Het merendeel van de laatste groep van 53 betaalde contributies tussen 
de f 1,50 en f 3,—. 
Onder hen, die thans nog lid zijn, worden de volgende beroepen aan-
getroffen: ambtenaar (16); arts (3); bakker (1); bankwerker (2); be-
hanger (1); boekhandelaar (2); boekhouder (2); coupeur (1); drukker 
(3); employe reisbureau (1); fabrikant (1); fotograaf (1); kantoorbe-
diende (5); ingenieur (1); jeugdleider (2); journalist (1); jurist (1); 
kapper ( 1 ); leraar (2); maatsch. werkster (1); magazijnchef (2); ma-
kelaar (1); militair (1); monteur (1); onderwijzer (8); pensionhouder 
(1); rechter (1); stempelmaker (1); stenograaf (1); tekenaar (1); tech-
nisch ambtenaar (1); typograaf (1); vertaler (2); verzekeringsagent 
(1); winkelier (4). 
Er zijn ook enkelen onder hen, die in het huishouden werken of huis-
vrouw zijn. 

Interessant is ook de opleiding. Hiervan is bekend, dat: 
alleen lagere school en/of ambachtsschool of avondschool 
volgden en tevens veelal zelfstudie deden 26 leden 
MULO, middelbaar onderwijs of handelsschool bezochten 23 „ 
Opleiding voor onderwijzer kregen 8 „ 
Hoger onderwijs volgden 11 

Wie zegt nu nog, dat het Verbond alleen uit intellectuelen bestaat? 

CONGRES 1961 ZWOLLE 
Denken de besturen er om, dat afgevaardigden en belangstellenden zich voor 
1 april aanmelden bij de heer I. P. Teunis, Assendorperweg 298 te Zwolle, tel. 
05200-18751. Postrekening 871831 t.n.v. I. P. Teunis, Zwolle. 
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RUBRIEK VOOR DE GEESTELIJKE RAADSLIEDEN 
EN HUN MEDEWERKERS 

PLAATSELIJKE GEESTELIJKE VERZORGING 

6. UITZIEN NAAR MOEILIJKHEDEN? 

Een raadsman zonder toeloop. 

„Ik wens je toe, dat je voor velen iets zult betekenen", zo wordt nogal 
eens gezegd tot wie een ambt aanvaardt op het terrein van menselijke 
hulp; ook tot een beginnende geestelijk raadsman. 
,.Wat een rotmentaliteit!" Zoudt u, met een bekend gedicht van Annie 
Schmidt, hierop kunnen antwoorden. Maar u slikt dit direct weer in, 
want daarvoor is de mens te goed bedoeld. 
Toch stelt zij, al dan niet met romantisch ontzag, de werker in het mid-
delpunt, in plaats van degene die geholpen moet worden. Deze wens 
draait de zin van ons in de tegengestelde richting van waar het om gaat; 
haast ongemerkt, en daarom zo gevaarlijk. 
„Ik wens je toe, dat niemand je nodig zal hebben" — dit zou een ge-
zonder woord zijn voor wie werkelijk begaan is met mensen in moeilijk-
heden: Mogen ze door hun problemen heen komen, en liefst op eigen 
kracht! 
Wijzelf hebben op onze tijd ook wel eens iemand nodig tot steun, en 
dan vinden we dat helemaal niet zo leuk. Stel u voor, dat we nu ande-
ren ontvingen met 't gevoel: „Ha, daar is weer een klant: misschien kan 
ik iets voor hem betekenen!" 
En toch is iets dergelijks soms moeilijk te vermijden. Bijvoorbeeld, wan-
neer iemand na enkele ernstige gesprekken en een maandenlange benoe-
mingsprocedure met gewichtige papieren, eindelijk als P.G.R. is aange-
steld; en dan na een half jaar nog nooit iemand bij zich kreeg — althans 
niet naar aanleiding van deze functie. Hij bezoekt onze cursussen en 
conferenties om nader te worden gevormd tot het werk, maar het werk 
blijft achterwege. 
Een taak moet enigszins veeleisend zijn, wil zij ons boeien — en goed 
vervuld worden. Zonder aanloop krijgt de raadsman ook geen ervaring 
en zijn voorlichting blijft in de lucht zweven. 
Enkele van onze P.R.G.'s, die in de loop der jaren bekend geworden 
zijn, hebben meer te doen dan zij aan kunnen. Maar onder beginners 
doet zich wel eens de boven beschreven situatie voor — die door som-
migen doeltreffend wordt opgelost: Ze gaan op kennismakingsbezoek. 
Bij nieuw-ingekomenen, bij leden in het algemeen, soms ook bij belang-
stellenden. 
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Zij doen dus het werk, dat in grotere gemeenschappen aan „contactper-
sonen" is toevertrouwd. maar dat van origine ook punt 1 van de taak 
van de geestelijk raadsman is: De basis van „Geestelijke Verzorging en 
Praktisch Humanisme". 

Op bezoek ter kennismaking. 

En wat komt de geestelijk raadsman nu doen bij zo'n bezoek? Kijken 
of er moeilijkheden zijn? — Als 't u blieft niet! 
Informeren of men wel eens de samenkomsten bezoekt? — Dat nog 
minder! 
Proberen „een geestelijk gesprek te krijgen"? — Zelfs dat niet! 
Geestelijke verzorging in waarlijk humanistische geest is niet de zorg 
van een herder voor zijn schapen, geen opvoeding van onmondigen door 
een die er méér van weet; zelfs niet het stimuleren van meelopers door 
een activeling. 
Zij voltrekt zich door een — in principe — gelijkwaardige ontmoeting; 
bedoeld om elkaar te verdiepen in geestelijk opzicht; d.w.z. in het zoeken 
naar de bestemming van het leven en van onszelf. 
Zulk contact is slechts mogelijk op grond van aandacht voor elkaars 
persoonlijkheid: Als ik de ander in zijn wereld niet eerbiedig en begin 
te verstaan — ook als zijn wereld voor mijn gevoel „terughoudend" is, 
„fanatiek" of „materialistisch" — is elk pogen tot geestelijke ontmoeting 
geforceerd, onecht en zinloos. 
Om geestelijke ontmoeting gaat het dus, op basis van persoonlijke aan-
dacht. 
U ziet, hoever we hier verwijderd zijn van het speuren naar problemen, 
van het wachten op mensen-in-nood. 
Nood zal meestal de aanleiding zijn, wanneer iemand zich tot èns wendt; 
maar dit is slechts één der aspecten van de geestelijke verzorging. Het 
zelf op bezoek gaan hoort er even wezenlijk bij, en bij die gelegenheid 
komt in het algemeen in de eerste plaats het andere aspect naar voren: 
Ontdekking van positieve mogelijkheden, ontginning daarvan. 
Dan zal men ook menigmaal stuiten op elkaars narigheid. Omgekeerd 
waar narigheid het begin was, zullen we juist zoeken naar de positieve 
mogelijkheden die daarachter schuil gaan. De aspecten zijn niet te schei-
den, want in beiden gaat het om één zaak: Persoonlijk contact tot we-
derzijdse geestelijke opbouw. 
Maar, zegt u, is mijn medelid wel op mijn bezoek gesteld? Zou hij niet 
toch de indruk krijgen dat ik, de geestelijk raadsman, ook inderdaad 
kom om hem geestelijk raad te geven? Of dat ik als contactpersoon wil 
zien of hij „behoefte" heeft aan contact? 
„Dank U. — Wij zoeken onze eigen weg, daarom zijn we nu juist hu-
manist geworden" — zal menigeen dan denken, ook al ontvangt hij U 
misschien beleefd. 
Daarom dient u van het begin af duidelijk te maken, hoe de vork in de 
steel zit: „Meneer, Mevrouw, het gaat er alleen om, even kennis te 
maken; we willen onze leden niet alleen kennen van papier". 
„Ik ben geestelijk raadsman van deze gemeenschap, maar ik kom be-
slist niet om u raad te geven, misschien eerder om raad te vragen". 
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„Wij hebben als humanisten iets te doen, iets te vertegenwoordigen in 
de wereld. In allerlei opzicht moeten we onze wegen nog zoeken. Daarbij 
is ook uw visie van belang, mag ik eens informeren hoe u tegenover 
deze dingen staat?” 
Dit zijn zo enkele zinnen ter inleiding, waarnaast nog tien andere te 
plaatsen zijn — naar gelang van uw eigen situatie en die van de mens 
tegenover u. 
Al zoudt u moeten zeggen: „Ik ben zelf verlegen met dit bezoek, want 
het gaat er niet om u te helpen of u te activeren, maar ik kan het zo 
moeilijk kort onder woorden brengen — schikt het U dat we er even 
over praten?" 
Zo iets kan ontwapenend werken en verbindend, maar alleen — en dat 
geldt van al deze inleidingswoorden —: als het uw eigen woorden zijn; 
als u maar eerlijk bent en echt. 
Op bezoek-tecniek kunnen we verder niet ingaan. Deze voorbeelden 
dienden alleen om te illustreren hoe we kunnen „aankomen-  zonder de 
bedoeling, naar iemands problemen te vissen. 

Katalysator en tussenschakel. 

Intussen — zo moeilijk als de drempelzinnetjes hierboven suggereren, 
is het meestal niet. Er is bij velen van onze medeleden wel degelijk inte-
resse voor wat er moet worden opgebouwd in de sfeer der geestelijke 
verzorging, er is ook bereidheid om hierin mee te denken. Menigmaal 
treffen we zelfs een verlangen aan naar meer persoonlijk contact in de 
humanistische kring en naar gemeenschapsopbouw, ook langs deze weg. 
Maar waar dit besef niet of slechts onduidelijk aanwezig is, moeten wij 
zelfs des te beter beslagen ten ijs komen. 
Daartoe nog een voorbeeld uit de practijk: Een onzer raadslieden heeft 
eens in één buurt verschillende mensen bezocht, die nauwelijks tot de 
belangstellenden kunnen worden gerekend. 
Een van hen was vliegenier en vertelde, dat hij zich in de lucht het 
dichtst „bij God" voelde. 
Een ander, leraar, bleek lid te zijn van de Vrij Metselarij. Beiden vroe-
gen of de bezoeker nog eens terugkwam „want je komt zo weinig tot 
zulke gesprekken, eigenlijk nooit". Later bleken die twee gezinnen elkaar 
goed te kennen, maar van elkaar hadden ze gedacht: „Die willen alleen 
praten over de kinderen, het tuintje, het werk of hoogstens de politiek". 
Het bezoekje had dus als katalysator, als „losmaker" gewerkt van ge-
dachten en gevoelens, die bij henzelf wel leefden, maar zelden of nooit 
aan het licht kwamen. 
Om geestelijk leven niet te laten verstikken, zijn zoals op elk terrein, 
amateurs en beroepskrachten nodig, die zich er speciaal aan wijden en 
die het bij anderen zo nu en dan eens even kunnen oprakelen. 
Lang niet altijd zal zo'n medewerker in geestelijk opzicht verder gevor-
derd zijn dan degene die hij bezoekt. Juist als hij dit zelf goed beseft 
kan zijn komst sympathie wekken: Omdat hij luisterend is en bescheiden. 
Wel vormt hij een beweeglijk, verbindend element tussen vele humanis-
ten en andere buitenkerkelijke enkelingen van de moderne tijd, die hoe 
langer hoe minder op één samenkomst, door één geloof of onder één ver- 
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klaring te verenigen zijn. Hij krijgt een steeds vollediger indruk van wat 
er geestelijk onder hen leeft; enkele malen per jaar brengt hij zijn erva-
ringen samen met die van collega-raadslieden; op de centrale punten 
gaat men dan dieper in. 
Naarmate dit alles hemzelf verrijkt, heeft hij op zijn huisbezoeken ook 
iets door te geven en groeit inderdaad een ervarenheid en bekwaamheid 
op dit terrein — al mag dat nooit de eigenlijke grondslag van zijn optre-
den worden: Dat blijft de gelijkwaardige ontmoeting, waarin vooral de-
gene die met zo'n zware titel als „geestelijk raadsman" is belast, zich 
ontvangend heeft in te stellen. 
Verkenning, uitwisseling en verdieping van het persoonlijk leven met 
betrekking tot de „grens-vragen", daar ligt de weg der geestelijke ver-
zorging. 

Geestelijke verzorging als geheel door de gemeenschap als geheel. 

Wie zich op deze weg begeeft, hoeft op verdriet en moeilijkheden niet 
te wachten, laat staan er naar te zoeken. Ze zullen op hem afkomen, 
hand in hand met de scheppende mogelijkheden die hij óók ontdekt. 
Hij zal mensen ontmoeten, die door hun moeilijkheden gedreven worden 
naar een verdiept en verruimd levensniveau. En ook mensen, die hun 
problemen niet leren verwerken, die er door afgebroken worden, ten dele 
of geheel. Maar in geen van beide gevallen komt de narigheid tot hem 
als iets afzonderlijks, waar hij speciaal voor is aangesteld. Zijn be-
moeienis met donkerheden is ingebed in zijn omgang met het geestelijk 
leven als geheel. 
De hulpzoekende van zijn kant, hoeft niet tot een instantie te gaan die 
hem tot nu toe vreemd was. Reeds sedert de raadsman of de contact-
persoon kwam kennismaken, onder voorspoediger of onder „gewone" 
omstandigheden, werd het medelid opgenomen in het geheel van onder-
linge geestelijke opbouw. De waarde van zijn positieve inzichten voor 
deze opbouw èn de steun die hij er nu zelf moet zoeken, zijn met elkaar 
verweven. 
Het is uiteraard de bedoeling, dat ook volkomen onbekenden zich tot 
onze raadslieden kunnen wenden. En dat komt veelvuldig voor, meestal 
naar aanleiding van een moeilijkheid. 
Maar die zal evenmin los te maken zijn van de positieve kant van hun 
leven en van de betekenis die zij voor de humanistische gemeenschap 
hebben of kunnen krijgen. Hun waarde begint al voor de geestelijk 
raadsman zelf, door het vertrouwen dat zij hem schenken. Geestelijke 
verzorging is niet het werk van de „sterken" alleen, ook niet enkel van 
degenen die een officiële titel dragen. Het is het werk van allen samen 
in ons geestelijk steun geven en ontvangen, twee kanten die niet te 
scheiden zijn. 
Geestelijke verzorging is het werk van de Humanistische gemeenschap 
als geheel. Er dient een brede basis te zijn van belangstelling voor de 
medemens in ons gezin, in de buurt, op het werk. Voor ons medelidt 
voor de andersdenkende en voor de niet aangesloten geestverwant. 
Een belangstelling, die door wijk-contactpersonen wordt gediend door 
kennismaking en administratie, door informele samenkomsten en, waar 
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dat zo uitkomt, ook door bewuste geestelijke verdieping. Terwijl zieken-
bezoekers, gespreksleiders, begrafenissprekers e.a. zich met speciale as-
pecten van dit werk bezighouden. Al deze activiteiten spitsen zich toe 
in het werk van de plaatselijke geestelijk raadsman, aan wie in 't bijzon-
der het verder reikende gesprek wordt toevertrouwd; zowel in majeur-
als in mineursituaties, al zullen die laatste het meest aanleiding geven 
tot aanvragen, vooral van buiten. 
Geen der genoemde functies is als monopolie bedoeld: Als contactper-
soon, ziekenbezoeker, medelid of „gewoon" mens kan ik even goed in 
een gesprek over ernstige levensvragen betrokken raken. En een raads-
man doet er goed aan, als zijn andere werk het toelaat, deel te nemen 
aan het regelmatig bezoek bij leden en belangstellenden, zieken en be-
jaarden. 
Maar intussen blijven de ambtelijke functies duidelijk onderscheiden. 
Zodoende kan ieder worden ingezet op de plaats waar zijn type het 
vruchtbaarst werkt, terwijl er minder kans is dat sommige facetten door 
iedereen verwaarloosd worden. 

De mens is méér dan een tobber. 

Verwaarlozing of miskenning van één kant der geestelijke verzorging 
verraadt zich al spoedig door sommige vragen die dan rijzen, zoals: 
„Wij hebben wel ziekenbezoeksters, maar het ziekenhuis geeft geen 
namen door en onze leden melden zich niet als zij ziek zijn". Of „Ons 
medelid X werd begraven en de familie zond geen uitnodiging aan ons 
bestuur, noch aan de geestelijk raadsman". 
Hier wil men dus met een bijzondere vorm van dienst beginnen, zonder 
tegelijk het algemeen contact met de mensen te leggen, om te merken 
wat zij wensen. 
Als we inderdaad graag „iets voor de anderen willen betekenen", in 't 
bijzonder bij moeilijkheden, zouden we dan niet moeten beginnen, be-
langstelling te krijgen voor henzèlf? 
Eens met hen gaan kennismaken. Niet om te kijken of iemand al ziek 
wordt, zich eenzaam voelt of bijna tot wanhoop vervalt — maar om te 
kijken wie hij is? 
Die mens heeft zijn armoede èn zijn rijkdom, z'n minder- en z'n meer-
derwaardigheden, maar in elk geval: z'n principiële mondigheid en z'n 
individuele betekenis. Hij is nooit „de mens", maar altijd deze of die 
— anders dan zijn buurman, anders dan u of ik. 
Als we daarvoor nog geen, interesse hebben getoond, als we dat geheel 
eigene, hemzelf, nog niet met respect en verwachting tegemoet getreden 
zijn, zelfs de moeite van een kennismaking niet hebben genomen — hoe 
kunnen we dan verwachten dat hij ons bij zijn ziekbed zal roepen of bij 
zijn levensprobleem? 
Menigeen laat desondanks naar ons vragen; genoodzaakt, helaas, omdat 
hij verder niemand heeft. Maar daarmee is onze nalatigheid niet goed-
gemaakt. 
Geestelijke verzorging die gezond functioneert, begint niet bij onze be-
hoefte om te helpen, maar bij de mensen die we kennen, zoals ze ieder 
weer anders zijn. Dat brengt een rijke verscheidenheid van behoeften 
èn creativiteiten. 
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Dan vragen we niet, eens op een huwelijk of een begrafenis te mogen 
spreken, maar vanuit het contact worden we hiertoe gevraagd. Is iemand 
ziek, dan hoeft hij dat nauwelijks te melden (zoudt u dat zelf doen, in 
die omstandigheden?) — we hebben 't al gehoord van deze of gene bij 
't gewone bezoek; het bezoek, waar we ook telkens weer andere krachten 
ontmoeten om aan de behoeften te voldoen of om iets nieuws aan 't 
licht te brengen. 

Natuurlijk voltrekt zich dit niet gaaf en volledig. Om te beginnen zijn 
enkele brokstukken genoeg. 
Mits ons begin naar alle kanten uitzicht biedt. Daarom willen wij een 
open — en dus veelzijdige — ontmoeting met ons medemens stellen 
vóór het speuren naar diens problemen. 
In plaats van te hopen, dat u voor velen iets zult betekenen, wens ik u 
eerder toe, dat u velen zult gaan ontdekken in hun betekenis. Of, juister 
nog: 
Dat wij allen: leden, medewerkers en buitenstaanders, voor elkaar gees-
telijk iets meer zullen gaan betekenen — en niet alleen door onze moei-
lijkheden. 

Kruyswijk. 

NIEUWS UIT EN OM DE ARBEIDERSKAMPEN 

Door de altijd in de winter optredende seizoenwerkloosheid onder de 
landarbeiders, is er in de A.W. enige opleving gekomen. In het Land 
van Vollenhove werd kamp de Kikkerij heropend. Het wordt verzorgd 
door raadsman de Vries. Deze raadsman bleef daarnaast zijn kamp 
Ketelhaven in de Flevo-polder verzorgen. 
In de Peel ging kamp 't Zinkske weer draaien. De verzorging berust 
bij raadsman J. v. d. Berg. 
Bij de Delta-werken nam de drukte in en om het Veersegat weer toe. 
In mei hoopt men het gigantische werk daar te bekronen met de sluiting 
van het nog overgebleven gat tussen de dijkhoofden die van de beide 
oevers uit het brede water insteken. Op Noord-Beveland bij Kamperland 
zijn opnieuw arbeiders gehuisvest in barakken. Ze worden door raads-
man v. d. Hulle bezocht. 

C. H. Schonk. 
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STEMMEN VAN LEZERS 

HUMANISME EN HUWELIJK 

Wij ontvingen als reactie op het artikel 
„Huwelijksinwijding in humanistische lering" 
in „Kader" van nov.-dec. 1960 onderstaand 
artikel. 

Eén van de essentiële punten, waarin het humanisme zich van het chris-
tendom onderscheidt is het individualisme. De christen beschikt over van 
buitenaf opgelegde normen: God heeft hem d.m.v. zijn zoon Jezus ver-
teld hoe hij moet leven. De humanist zal dit „hoe" zelf moeten vinden. 
Voor een christen is het huwelijk een sacrament. God verbindt twee 
mensen, die elkaar liefhebben. Daarom is het logisch, dat het christelijke 
huwelijk in de kerk wordt gesloten. Het burgerlijk huwelijk is voor de 
christen niet veel meer dan het op plechtige wijze administratief vast-
leggen van het te sluiten huwelijk. 
Wat betekent het huwelijk voor de humanist? In feite niets anders dan: 
„Zoveel om elkaar geven, dat men voor het verdere leven samen wil 
zijn". Dat betekent — veel meer dan voor de christen — een groeiproces. 
Wanneer het werkelijke huwelijk, of eigenlijk het „rijp zijn voor elkaar" 
plaatsvindt, is niet te bepalen. En dat hoeft ook niet. Want ook voor de 
humanist kan en mag het burgerlijk huwelijk nooit iets anders zijn dan 
het registreren van een los daarvan bestaand feit. 

De tendenz van het artikel van de heer Schoute is duidelijk: Het bur-
gerlijk huwelijk wordt tot het humanistische huwelijk. Daartoe wordt het 
opgesierd met een fris buitenkerkelijk muziekje en toepasselijke toe-
spraken. 
Wat is de zin van dit alles? Heeft voor de humanist het burgerlijk huwe-
lijk een diepe, reëele betekenis, dat dit zo nadrukkelijk moet worden ge-
vierd als DE huwelijksinwijding? Heeft de humanist zijn kerk verhuisd 
naar het raadhuis? Zo ja, hoe is dat dan te rijmen met de individuele 
beleving van het tot elkaar komen van twee mensen? 
Het antwoord is even bedenkelijk als eenvoudig: Dit is niet te rijmen. 
De huidige tendenz in het humanisme tot romantisering van het burger-
lijk huwelijk betekent, dat er krampachtig gezocht wordt naar een surro-
gaat voor wat de kerken hun leden te bieden hebben. De humanist kan 
het niet aan, heeft niet voldoende aan persoonlijke beleving, maar zoekt 
„hulp van boven" en vindt die in het raadhuis. 
Het huwelijk van de humanist moet zijn: een individuele beleving, des-
noods gevierd in een gezamenlijk feest, maar persé niet nadrukkelijk ge-
koppeld aan het burgerlijk huwelijk. Zou het humanisme wat dit laatste 
betreft — voor één keer — een voorbeeld nemen aan het Rooms-Katho-
licisme, dan zou het er, vreemd genoeg, een stuk humanistischer op 
worden. 

E. Mot 
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Otzipwwl 
RUBRIEK VOOR DE SPREKERS 

WAAROVER PRATEN WIJ? 

Ons gespreksgroepenwerk 

Er zijn talloze onderwerpen, waarover in humanistische gespreksgroepen 
gesproken kan worden. Alle aspecten van het menselijk leven en samen-
leven kunnen vanuit humanistisch gezichtspunt worden bekeken en over-
dacht. Dat lijkt zo op het eerste gezicht voor leiders van gespreksgroe-
pen een zorgeloze situatie: er is een overvloed van onderwerpen. In de 
praktijk blijkt dit voor vele gespreksleiders echter toch een punt van 
grote zorg te zijn. Inderdaad, het is gemakkelijk om enige tientallen 
onderwerpen te noteren, maar alleen daarmee heb je nog geen stof voor 
een gespreksavond. De goede gespreksleider wenst zich — terecht! —
enigszins te prepareren op het onderwerp, waarover gesproken gaat 
worden en het vinden van enige lectuur over de onderwerpen, die wij 
zoeven allemaal genoteerd hebben, is heel wat minder gemakkelijk. 
Daarom zullen wij in dit artikeltje enige goede onderwerpen noemen 
met een eenvoudige literatuurverwijzing en een goede raad hoe u zelf 
een geschikte collectie dokumentatiemateriaal voor gespreksgroepenwerk 
kunt aanleggen. 
Alvorens onderwerpen te noemen eerst enige algemene opmerkingen: 
1. Uitgangspunt is, dat de groep het onderwerp kiest. Het programma 
wordt niet door de gespreksleider bepaald, maar door de groep. De ge-
spreksleider kan wel de groep helpen door mogelijkheden te bieden. Het 
kan ook zijn, dat een bepaald onderwerp niet op korte termijn besproken 
kan worden en het is daarom ook verstandig om, als u met de groep een 
programma gaat opstellen, dit te doen voor een periode van bv. drie 
maanden. Dan heeft u behoorlijk de tijd om u te oriënteren. 
2. Pas op voor stokpaardjes. In de eerste plaats voor die van uzelf, 
voorts ook voor stokpaardjes van bepaalde groepsleden. Dat wil niet 
zeggen, dat U deze dieren geheel moet negeren. Nee, één keer laten 
opdraven, behoorlijk bekijken en daarna blijvend op stal. 
Nu dan de beloofde onderwerpen: 

1. In de eerste plaats: wat is humanisme, literatuur vindt u in verschil-
lende brochures van het Verbond, wij noemen: dr. J. P. van Praag, 
„Modern Humanisme" en „De dag ligt nog voor ons". 

2. Het boekje: „Grote filosofieën en de huidige mens", zes opstellen 
over enige grote denkers. Uitgave Wereldbibliotheek, 121 blz. 
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3. Een heel stel goede vragen met dokumentatie vindt u in het boekje 
van J. Goudsblom, „De nieuwe volwassenen, een enquête onder 
jongeren van 18-30 jaar", Uitgave Em. Querido, 187 blz. 

4. De rechten van de mens. Een goed boekje hierover: Prof. dr. F. J. 
H. M. v, d. Ven, „Sociale grondrechten", uitgave Het Spectrum, 
121 blz. 

5. Nihilisme. Literatuur: dr. J. P. van Praag, „Nihilisme" in Rekenschap 
1960 no. 1 en Prof. dr. P. Smits, „Op zoek naar nihilisme", inaugu-
rele rede, uitgave Van Gorcum & Comp. 

6. Verschillende goede onderwerpen vinden wij ook in de publikaties 
van het Nederlands Gesprekcentrum, Mathenesserlaan 446b, Rot-
terdam. Verschillende van deze brochures zijn echter tamelijk moei-
lijk. 

7. Vergeet vooral niet ons blad Mens en Wereld te gebruiken als bron 
voor gesprekstof. 

8. Tenslotte kunt u heel wat goed bruikbaar dokumentatiemateriaal 
verzamelen door systematisch geschikte artikelen uit dag- en week-
bladen uit te knippen en te bewaren in een paar folio omslagmappen. 

9. Er zijn centraal enige gespreksschema's geproduceerd, die wij echter 
als bekend veronderstellen. Uit deze serie vragen wij vooral Uw 
aandacht voor het o.i. zeer belangrijke onderwerp: de idee van de 
openbare school. 

Bij het bestuderen van dit en ander materiaal kunt u nog veel plezier 
hebben van een „Prisma Vreemde Woordenboek" en „Elseviers kleine 
filosofische en psychologische encyclopedie". (f 2,90). 
Na het overzien van bovenstaande lijst doemen — wie had anders ver-
wacht? — weer een aantal praktische vragen op: dat materiaal kost geld, 
het lezen kost tijd, wat wordt er eigenlijk van een gespreksleider ver-
wacht en hoe maken wij de stof, die wij in een brochure vinden, geschikt 
voor een groepsgesprek. Aan de laatste vraag zullen wij een andere keer 
een afzonderlijke beschouwing wijden. Nu alleen de eerste vragen. Wij 
hebben uitsluitend goedkoop materiaal opgegeven: pocketboeken en 
brochures. Die kosten hoogstens enkele guldens. Als dat nodig is kun-
nen deze kosten gemakkelijk door de gemeenschap of door de groep 
worden gedragen. In de meeste gevallen zal de gespreksleider zijn ma-
teriaal zelf willen bezitten en lijkt ons zelf kopen niet bezwaarlijk. Wij 
willen dit probleem eens vergelijken met een andere vorm van vrije-
tijdsbesteding: de sport. Als u een sport beoefent moet u uw uitrusting 
ook zelf kopen (waarmee dan meestal minstens enige tientallen guldens 
gemoeid zijn) èn moet u tijd besteden aan uw training. Daarmee zijn 
wij aangekomen bij onze tweede praktische vraag: lezen kost tijd. Wij 
draaien er niet omheen en zeggen ronduit: wie geen tijd heeft om te 
lezen en zich voor te bereiden moet geen gespreksgroep gaan leiden. 
De uitersten: mensen, die in het geheel geen tijd 6f die een overvloed 
van tijd hebben, zijn er echter niet veel. Voor de meesten geldt de vraag: 
hoeveel tijd kost mij dit, wat wordt van mij verwacht? Van de gespreks-
leider wordt verwacht, dat hij zich enigszins heeft georiënteerd, niet dat 
hij een deskundige is. Met het bestuderen van enkele brochures of één 
boekje komt u een heel eind. Het gaat erom, dat u enig idee hebt van 
de verschillende kanten, die aan een bepaald probleem zitten, dat u stof 
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hebt om enige diskussievragen aan te ontlenen en dat u een beetje hou-
vast hebt bij het beoordelen van de uitspraken, die tijdens het groeps-
gesprek worden gedaan. 
Wij hebben in dit artikeltje enig geschikt materiaal genoemd en zeggen 
u gaarne toe om hier een vast rubriekje van te maken. Als wij ergeng 
iets bruikbaars tegenkomen zullen wij het telkens vermelden. Zonder 
twijfel vindt u zelf echter ook wel eens iets goeds, dat ons nog niet 
onder ogen kwam. Mogen wij u vragen uw vondsten aan ons door te 
geven? Wij vermelden die dan gaarne ten bate van ons allen. 

J. de Leede. 

BOEKENNIEUWS 

Het vorige artikel 1) is geëindigd met de belofte de abstracte beschou-
wingen over de gronddenkbeelden van „Tijd en Creativiteit" een meer 
concrete inhoud te geven. Daartoe volgt nu een korte samenvatting van 
de in bijzonderheden afdalende uiteenzetting over zekere aspecten van 
menselijke gedragingen en ook het een en ander over wat Dr. Hugen-
holtz over de verschillende Godsvoorstellingen schrijft, een vrij willekeu-
rige greep uit een rijk, voor sprekers zowel als voor geestelijke raads-
lieden belangrijk materiaal. 

1. De mens leeft in zijn vitale, in de animale en, mag ik nu weer zeg-
gen in zijn humane wereld. Het is niet altijd eenvoudig in de pogingen, 
die wij doen onszelf te doorgronden of een ander te begrijpen, deze drie 
aspecten, in steeds wisselende samenstelling aanwezig, uit elkaar te hou-
den. Het heeft derhalve zin te beginnen met zich in te leven in de toe-
stand, waarin iemand verkeert, wiens leven overwegend in een van deze 
werelden verloopt, echter zonder daarbij uit het oog te verliezen, dat de 
beide andere facetten van zijn bestaan als mogelijkheden, ja als partiële 
werkelijkheden aanwezig zijn. 
Levend in de vitale sfeer gaat de mens geheel op in zijn belevingen. Hij 
is het middelpunt van de daardoor geconstitueerde wereld, zijn eigen 
wereld. Al wat tot hem komt wordt beoordeeld naar de betekenis, die het 
in het verband van het geheel heeft of, als het nieuw is, hebben kan. 
Zelf heeft hij in dit hem vertrouwd geworden geheel een functie, die zijn 
bestaansreden uitmaakt. Er zijn ook anderen, die tot dit geheel horen, 
beter, die er toe horen voorzover zij daarin de hun toegewezen rol spelen. 
De binding, karakteristiek voor de vitale wereld, tussen hem en de ande-
ren moet zo volledig mogelijk zijn. „De ander moet geheel ter beschikking 
staan, moet niet ook andere belangen hebben". Hugenholtz geeft ter 
illustratie van de hiermee samenhangende gedragsvorm het voorbeeld 
van het gezonde familieleven, de vitale wereld van het jonge kind (pag. 

i) Pag. 23 e.v.v. Ik maak van deze gelegenheid gebruik om twee correcties aan te 
brengen: 
Van Eeden kreeg een letter te veel, waar hij niet gelukkig mee zou zijn geweest. Op 
pag. 23 regel 26 van boven staat „dwalende zon", dit moet „dalende zon" zijn. 
Op pag. 25 de regels 17 en 16 van onder staan twee aandachtsstrepen, die koppel-
tekens moeten zijn, men leze dus: het ononderscheiden-één-zijn met enz. 
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110-112). Elke geestelijke raadsman kent ook volwassenen (?), wier 
leven zo probleemloos verloopt in hun eigen vertrouwde, hun zekerheid 
biedende wereldje, totdat een onheil het hun onmogelijk maakt verder 
te gaan. Dan staan zij weerloos en ontredderd. Zij kunnen slechts gehol-
pen worden door het humane in hun wezen, dat altijd, al is het weinig 
uitgegroeid, aanwezig is, te activeren. Een moeizame arbeid, die veel 
begrip voor hun toestand vereist en inzicht in hun mogelijkheden. 
Dat mensen zo eenzijdig in de vitale sfeer leven is geen zeldzaamheid. 
Anders is het gesteld met hen in wie de animale krachten zich duidelijk 
doen gevoelen. Het animale treedt immers op als een breuk in de duur 
van het vloeiende levend-één-zijn met de eisen vertrouwde wereld. 
Maar, zoals in het opgroeiende kind, als het animale aspect duidelijk 
zichtbaar gaat worden, het vitale leven toch doorgaat, al ondergaat het de 
invloed van deze ingrijpende wijziging, zo zal in de volwassene, die de 
typische kenmerken van het animale vertoont, dit laatste wel overheer-
sen en de andere levensuitingen vervormen, maar van een eenzijdig 
animaal bestaan, vergelijkbaar met het hiervoor geschetste eenzijdig 
vitale, is geen sprake. 
Na de doorbraak van het animale komt de mens te staan tegenover het 
andere, dat hem als radicaal vreemd en vijandig toeschijnt. De hem ver-
trouwde wereld bestaat niet meer. Hij heeft geen deel meer aan wat er 
gebeurt. Het onverwachte jaagt hem vrees aan. De natuurlijke gevoelens 
van geborgenheid en veiligheid zijn verstoord. Hij zoekt naar buiten zijn 
heil in de afweerhouding. „Het probleemloze van de vitale verhoudingen 
is verdwenen ... Alles is moeilijk, gespannen en krampachtig. Alles is 
geheim, zowel het eigen zelf als de ander, die niet meer tot zijn gemeen-
schap behoort. Het is juist de passieve bewustwording, het passieve 
weet hebben van de machteloze beperking ... die de grote spanningen 
doet ontstaan. Het enige wat ter beschikking staat is de relatievorm van 
het reageren". Reageren, d.w.z. het antwoord op wat uit de vijandige 
buitenwereld tot hem komt geheel laten bepalen door wat dáár gebeurt. 
„In de reactie voelt men zich door het andere bepaald en dan ook door 
het andere geëxcuseerd. Het zijn steeds de omstandigheden die tot iets 
voerden ... of iets verhinderden. Vooral het toeval, het geluk of het 
ongeluk, de willekeurige lotsbeschikking, het als overmacht ondervonden 
„ingrijpen" van tegenslagen en tegenvallers, maar ook de meevallers, die 
als „de vinger Gods", als aanwijzing voor het begunstigd of gerechtigd 
zijn ... worden opgevat". 
Deze verre van volledige samenvatting van wat de animaal ingestelde 
mens kenmerkt toont voldoende duidelijk de zwakke kanten van zo 
iemand om de vraag te kunnen opwerpen: „Wat nu?" en ter beantwoor-
ding over te gaan tot wat de schrijver het humaniseringsproces noemt. 
Immers bij het bestrijden van de uit deze houding voortvloeiende exces-
sen zal wederom een beroep op latente humane mogelijkheden gedaan 
moeten worden. 
De humane levenshouding staat als een actieve, zelfbewuste tegenover 
het argeloos onbewuste van de vitale en het passief bewuste, alleen maar 
reagerende, van de animale levenshouding. Het humane gedrag is het 
meest volwassene. Volwassen zijn betekent dan het ontgroeid zijn aan 
de eenzijdig vitale of animale houding, De functie, die in het vitale sta- 
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het argeloos onbewuste van de vitale en het passief bewuste, alleen maar 
reagerende, van de animale levenshouding. Het humane gedrag is het 
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dium de beschermende, koesterende, veiligheid gevende moeder en die 
de eisen stellende en voorschriften gevende vader in de animale situatie 
van het kind had, zijn dan door de mens zelf overgenomen. „Het begrip 
ontstaat als de afhankelijkheid is doorbroken en de eerbied rijpt, wan-
neer het gezag niet meer wordt gevreesd". In de mens is het zelfbewust-
zijn, dus het zelfvertrouwen ontwaakt. De wereld mag hem uiteraard ook 
nu nog beperken in zijn mogelijkheden, maar deze begrenzing van zijn 
kunnen wordt aanvaard en mensen en dingen, die deze wereld bevolken, 
worden genomen, zoals zij zijn met een eigen bestaan, dat om erkenning 
vraagt. 
Nu moet nog eens gezegd worden, dat het activeren van het humane wel 
tot doel heeft de mens vrij te maken van de overmacht van het vitale en 
het animale, maar deze krachten niet wil uitschakelen. Dat moet niet en 
het kan niet. Het gaat er alleen om, dat de mens tot deze voor die tijd 
dominerende levensaspecten in een andere verhouding komt te staan. Hij 
wordt eerst dan mens in de ware zin van het woord. 

Het humaniseringsproces begint met wat de schrijver noemt de decondi-
tionering. In het puur vitale leven is de mens afhankelijk van de voor-
waarden, de condities, welke de normale gang van zaken mogelijk ma-
ken. De mensen met wie hij te maken krijgt — mits die zich zo gedragen, 
dat zij hun taak in zijn wereld verrichten — zijn van belang als noodza-
kelijke voorwaarden voor zijn bestaan, de hem vertrouwde omgeving, 
waarbinnen hij zich pleegt te bewegen, evenzeer. Functioneert er iemand 
of iets niet dan dreigt er een ontsporing. Degeen, die zich bewust is van 
zijn eigen mogelijkheden, begint als vanzelf zich vrij te maken van deze 
noodzakelijke levensvoorwaarden. Hij kan er tegen, als er iets anders 
gaat, hij kan de andere mensen hun eigen leven gunnen en toch met hen 
omgaan, ja zo zelfs beter met hen omgaan. „De humanisering ... doet 
het andere zichzelf-zijn in de vorm die het verkiest. Dit betekent, dat het 
humane gedrag uit de vitale sfeer is gelicht ... niets is meer vanzelf-
sprekend, niets gebeurt meer omdat het uit de situatie voortvloeit ... 
niets gebeurt met een beroep op vitale waarheden: nuttig, nodig, prettig 
enz." Vaste gedragspatronen: gewoonten, gebruiken, tradities verliezen 
hun betekenis. Kortom „het gedeconditioneerde gedrag is een critisch, 
zelfbewust gedrag, dat altijd nieuw is, d.w.z. nooit zonder meer uit het 
verleden voortvloeit en ook geen beroep op het verleden toelaat. Trou-
wens het humane gedrag beroept zich op niets, behalve op eigen inzicht, 
eigen begrip, eigen oordeelkracht, eigen normen". 
Het vrij komen van de heerschappij der animale invloeden vraagt de-
reactionering. Zolang het animale domineert doet de mens niets uit zich- 
zelf, maar reageert hij op wat hem van buitenaf of van binnenuit tot 
daden drijft. De humanisering moet aan deze vorm van onvrijheid een 
eind maken. Het driftmatig reageren op vitale behoeften, het emotioneel 
zichzelf verliezen in daden, die dan geheel bepaald zijn door wat de 
omgeving de betrokkene aandoet, het een zowel als het ander hindert de 
mens in zijn streven naar bewustwording van eigen mogelijkheden. In 
plaats van het automatische verweer dient de bereidheid te treden om 
te leren, zich onbevreesd open te stellen voor wat uit eigen innerlijk of 
van buiten tot hem komt. Met deze bereidheid wordt het positieve in het 
humaniseringsproces zichtbaar. De mens gaat, eerst gereserveerd later 
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gretiger, luisteren naar wat mensen en dingen hem te zeggen hebben. 
Hij verwerkt wat hem overkomt zo dat hij ook van mislukkingen, van 
misverstanden en van ongelukken leert, ja hij ontdekt, dat negatieve 
resultaten vaak meer tot zijn menswording, want daar gaat het eigenlijk 
om, bijdragen dan successen en goedgelukte experimenten. 
Zo ontstaat een nieuwe vorm van relatie tot zichzelf en tot de wereld, 
die de schrijver aanduidt met het woord verstandhouding. Wat hij hier-
over zegt is bijzonder belangwekkend. In dit verband worden ook ver-
helderende en behartenswaardige dingen opgemerkt over de humane 
wijze van omgaan met zichzelf, over spijt, berouw, schuld, voornemens 
en beloften, geboden, over zichzelf aanvaarden en zichzelf vergeven 
(pag. 194-203). Hier vindt ieder mens, hoe ook geaard, die zich kan 
bezinnen op eigen doen en laten, op eigen waardebepalingen, het nodige, 
dat hem aan het denken zet. Ik kan dan ook dit gedeelte niet anders 
eindigen dan met een opwekking dit boek grondig door te werken. De 
tijd en de inspanning daarvoor nodig zullen blijken goed besteed te zijn. 
Het tweede thema de volgende keer. 

Pr. 

Het is een verheugend teken dat in kerkelijke kring, in de kring van de 
vakbeweging én in die van de politieke partijen de belangstelling voor 
de kleine gespreksgroepen, van 8 tot 15 deelnemers groot, en gehouden 
in de huiskamer, toeneemt. Met wat oefening en met wat materiaal kan 
men zonder deskundige te zijn zo'n gespreksgroep goed leiden. 
Hoe en waar we die gespreksleiders trainen en hoe we hen van eenvou-
dig en goed materiaal voorzien, moeten we dan echter wel onder ogen 
zien ... 
Er blijken ook andere mogelijkheden te zijn: gespreksgroepen rond ra-
dio-uitzendingen of bepaalde televisie-programma's. In het buitenland, 
Frankrijk b.v., heeft dat reeds enige omvang . . 
Wat de onderwerpen betreft kan ik me voorstellen, dat jonge ouders 
een anders gerichte belangstelling hebben, zowel wat gespreksgroepen als 
wat lezingen betreft, dan zij die aan de kleinkinderen toe zijn ... 
Laten we elkaar goed verstaan: ik zeg niet dat we onze geijkte vormen 
morgen moeten afschaffen, wel dat we een grotere variatie moeten aan-
brengen door het invoeren van nieuwe vormen van activiteit naast de 
bestaande. Dat de nieuwe succes zullen hebben, in zoverre dat ze de 
jongeren tot ons zullen voeren, garandeer ik niet. Ik weet alleen dat hij 
wint, die waagt, dat is: die voortdurend blijft experimenteren. 

(Uit een lezing van Dr. A. van Biemen op de Algemene Vergadering 
van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.) 
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