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RUBRIEK VOOR DE GEMEENSCHAPSFUNCTIONARISSEN 

SLAAPKAMERGEHEIMEN 

„T.K.C.-delijk waardebesef heeft tot gevolg dat gewestelijke functiona-
rissen huiswaarts keren met een minderwaardigheidscomplex, wat ze 
echter vóór aankomst in hun humanistische parochie in de trein achter-
laten", zo fluisterde Kwantertje op de rand van mijn bed. 
Terloops verlegde hij mijn snurkende buurman, die ons nachtelijk samen-
zijn hinderde. 
„En zie eens, die actieve Haagse vertegenwoordigster in haar hoekje, al 
breiende voor haar kleinkinderen. Zij hanteert het symbool van de Brod-
dellap waarmee de geestelijke raadslieden zich rechts en averechts een 
schutspatroon weven". 
„Jawel Kwantertje, maar ..." 
,,Geen gedonder, zo is het leven. Vergeet niet dat we gewóne mensen 
zijn. Dilettanten als je wilt. In Utrecht komt geen Concilie bijeen waaruit 
we de Essence kunnen persen. Mènsen moeten we hebben, véél mensen. 
Het kwantum is te gering". 
„En de kwaliteit, Kwantertje? Wat moet ik ..." 
„Kwaliteit? Klets niet, de wereld gaat kapot aan allerlei Kwalletjes. Om 
een arme weduwe wil jij Van Nelle bestellen. Ga je buurman opbellen, en 
hem ronduit vertellen dat je 'm redelijk vond. Maak hem lid van 't Ver-
bond". 
„Hij snurkt, Kwantertje". 
„Als zovele anderen; maak ze wakker, later zijn ze je dankbaar". 
„Zal ik hem schudden?" 
„Néé, Lou bewaar me, deze buurman snurkt in zijn tijd, die heeft al in-
jecties gehad. Ga schudden in de plaats waar je woont. Het lukt zeker!" 
Kwantertje stak een pijp op, en door een wazige rookwolk keek hij me 
grimmig aan. 
.,Weet je", fluisterde hij opeens, „verknoei geen tijd aan een collecte 
voor een secte. Verwacht geen levenselixer van een huishoudmixer, of 
volle garven van antropolarven. Zoek mènsen. Begin!" 

Kwantertje? Ik ..." 
„Néé knul, niét in pyama. Wat een stunt, mórgen doe je 't". 
„Is dat een bevel, Kwantertje?" 
„Hoogtevrees hè? Nee, een vriendelijk verzoek, een uitnodiging, een 
ópdracht ..., ach, loop rond. In Siddeburen gaan twéé dames op 
stap 
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„Dat jonkt wel aan ...” 
„Wie mompelt daar?" 
„Niemand, Kwantertje. Dat zei de voorzitter toch?" 

Het leek opeens of de Ark wat schommelde. Misschien was hij aan lager 
wal geraakt. Behoedzaam keerde Kwantertje zich naar de zacht brodde-
lende raadsman in het andere bed en kneep hem de neus toe. Een T.K.C.-
delijk waardebesef overspoelde me met weldadige loomheid, toen ik ver 
weg een stem hoorde vragen: 
„En als Sinterklaas niet op het dak rijdt, wie rijdt er dan op het dak?" 
Op het bordes van de Ark stond de voorzitter. Eerst overzag hij alle 
aanwezigen, deed toen één stap voorwaarts, keek me recht in de ogen en 
sprak dwingend: 
„Jij gaat naar je buurman". 
Ik stapte achteruit, en verdween. 
„En jij ook", klonk het achter me. 
Even later was ieder verdwenen. 
Op de weg lag een verloren broddellap. — 	

See:Tlyl. 

TIJD EN TAAK 

2-7 augustus Internationaal congres in Oslo 

6-7 oktober Regionale Topkaderconferentie 

3-4 november Regionale Topkaderconferentie 

20-21 april '63 Congres H.V. in Leiden. 
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VERSLAG TOPKADERCONFERENTIE 14 EN 15 APRIL 1962 

Besproken zijn: de werkzaamheden van het gewest; een werkplan en het 
jaarverslag. 

Taak van de gewesten 

Na een kort openingswoord van voorzitter van Praag ging deze onmid-
dellijk over tot de bespreking van zijn onderwerp, nl. wat als de taak van 
de gewesten moet gezien worden. Dat na de vele keren, reeds hieraan 
gewijd, het nogmaals ter tafel wordt gebracht vindt vooral daarin zijn 
oorzaak, dat we toch het gevoel hebben, nog steeds er niet goed weg,  
mee te weten en het een dringende noodzaak is over goed functionerende 
gewesten te beschikken. 
Er is een sterke behoefte de beschikking te hebben aan kader tussen de 
gemeenschappen en het centrale apparaat (D.B. en H.B.) in. Het is nu 
eenmaal volstrekt onmogelijk vanuit Utrecht alleen door schriftelijk con-
tact, aangevuld met een bezoek van de organisatie-secretaris voldoende 
contact met de gemeenschappen te onderhouden, terwijl bovendien de 
omvang van ons werk zich voortdurend uitbreidt. 
Dit probleem speelt niet alleen bij ons, het gehele conmmunicatie-vraag-
stuk in onze samenleving en in alle organisaties wordt onderzocht en be-
sproken. Het gaat om het gaande houden van het directe menselijke con-
tact in onze steeds ingewikkelder wordende beschaving. 
Als we dus gemeend hebben opnieuw over de taak van de gewesten en 
het bestuur daarvan te moeten spreken, is dat vooral, omdat er toch wel 
een reeks van werkzaamheden bestaat, die door het gewest gedaan kun-
nen en moeten worden. Er staat één ding voorop, nl. de kwestie van de 
mensen. Het besturen van een gewest vraagt bekwaamheid en toewijding. 
Maar het is duidelijk, dat de gemeenschappen erop uit zijn, figuren die 
hieraan voldoen zoveel mogelijk zelf te gebruiken. De gewesten moeten 
het met de overschietende uurtjes doen en daarom loopt de zaak onvol-
doende. 
We moeten duidelijk voorop stellen, dat we voor de gewesten over de 
beste mensen dienen te beschikken, anders heeft het hele gesprek geen 
zin. De gewestfunctionaris moet het .H.V. en het humanisme in die 
taak dienen en niet zich behoeven bezig te houden met allerlei andere 
zaken, hoe nuttig en nodig ook. Pas als aan die voorwaarde is voldaan, 
zullen de gewesten gaan werken en iets gaan betekenen. 
We vergeten wel eens, dat we met de oprichting van het Verbond een 
experiment zijn begonnen, dat in deze generatie moet slagen. De ontwik-
keling is anders geweest, dan ook van Praag zich had voorgesteld. We 
zijn indertijd uitgegaan van de gedachte dat we eerst een grote organi-
satie met veel leden zouden moeten hebben, om daarna de gestelde doelen 
te kunnen bereiken. In werkelijkheid is het anders gegaan, nl. we hebben 
met een betrekkelijk gering aantal leden in een korte tijd resultaten be-
reikt, waarvan we in de aanvang niet gedroomd hebben. 
Men houdt niet alleen rekening met ons, we tellen volwaardig mee. Ook 
in internationaal opzicht valt dit feit te constateren. Zo heeft de voorzit-
ter onlangs op uitnodiging van de Wereldraad van Kerken een voor- 
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dracht gehouden in een conferentie van deze Raad, en heeft de Voice of 
America hem gevraagd te spreken voor een uitzending naar Korea, waar 
een humanistische groep bestaat. 
Wil ons deze ontwikkeling niet uit de hand lopen, dan is het nodig dat 
een steeds groter aantal mensen in ons Verbond meewerken en meeden-
ken. Over dat laatste zijn we helemaal niet ontevreden, het is bv. opmer-
kelijk dat een zaak als het humanistisch vormingsonderwijs aandacht 
heeft en er over wordt gepraat in kleine kring. 
Maar dit alles dient veel meer gestimuleerd te worden en het behoort in 
het bijzonder tot de taak van de gewesten daaraan hun krachten te be-
steden. Om dat te kunnen, dienen de gewesten duidelijker die taak te zien 
en mensen aan te trekken om die te verrichten. 
Wat die taken zijn, heeft van Praag nader toegelicht aan de hand van 
het schema, dat in het Kadernummer van jan.-febr. 1962 op pag. 16 en 17 
werd afgedrukt. Om dit te kunnen uitvoeren, wees de inleider nogmaals 
op de allereerste noodzaak, voor het gewest de beste mensen aan te trek-
ken. Daarna komt de vervulling van de taak systematisch aan de orde. 
De besturen dienen regelmatig bijeen te komen, de gewestbesturen één 
keer per maand, de vergadering met de vertegenwoordigers van de ge-
meenschappen tenminste drie keer per jaar. Op die wijze komt er ook een 
levend contact met de gemeenschappen en groeit het onderling ver-
trouwen. 
De inleider was zich levendig bewust van het feit, dat er in wezen niets 
nieuws gezegd was, maar men diende het te beschouwen als een dringend 
appèl. Het centrale apparaat kan het zonder de voortdurende steun van 
de gewesten niet stellen. Het is in wezen een zaak van erop of eronder, 
laat men zich dat goed realiseren. De mensen die men nodig heeft die-
nen gezocht te worden en daarbij herhaalde van Praag nog eens een 
reeds vroeger gemaakte opmerking, dat z.i. van ieder belangstellend lid 
verwacht mag worden dat hij twee avonden per week voor de zaak van 
het humanisme beschikbaar stelt. 

De praktijk 

Begrijpelijk was, dat de discussie zich wederom toespitste om het pro-
bleem van de mankracht. Dát er voor de gewesten een taak ligt, is voor 
de aanwezigen geen vraag meer, al uitte een der aanwezigen de verzuch-
ting, dat z.i. de oprichting van de gewesten te vroeg was geweest en of 
hier niet gesproken moest worden van een ontijdige geboorte. Nog afge-
zien van de vraag, of de mensen die men nodig heeft er zijn, wat door 
enkelen ernstig betwijfeld werd, mag niet vergeten worden dat we te 
maken hebben met mensen die over het algemeen een inspannende dag-
taak hebben, die hun geest in beslag neemt en daardoor niet altijd gedis-
poneerd zullen zijn in de avonduren veel aandacht aan het Verbondswerk 
te besteden. De oplossing zou zijn, voor elk gewest een bezoldigde kracht 
aan te stellen, maar daar zijn we nog niet toe in staat, al staat een der-
gelijke functionaris voor een bepaald gebied wel op de urgentielijst. 
Kan men het de gemeenschappen kwalijk nemen, dat ze niet bereid zijn 
met moeite gevonden krachten aan het gewest af te staan? Natuurlijk 
niet, maar waar het om gaat is de gemeenschapsbesturen ook te laten 
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zien, dat het gewest door goed te werken de taak van de gemeenschap-
pen verlicht. Bovendien, men moet de zaak ook niet overdrijven, alleen 
het dagelijks bestuur van het gewest behoeft te bestaan uit mensen, die 
niet met andere werkzaamheden belast zijn. Onze fout is dikwijls boven-
dien, dat we bij het aantrekken van mensen het altijd zo voorstellen, of 
het maar om een kleine inspanning gaat, die geen tijd kost. Misschien 
dat sommigen daarin trappen, maar dat zijn dikwijls niet de besten. Men-
sen van enig formaat voelen niet zo veel voor een bezigheid, die beneden 
hun kunnen ligt, ze stellen hoge eisen, ook aan de dingen die ze vrijwil-
lig willen doen. 
Verschillende opmerkingen wezen erop, dat ondanks het veelal nog ge-
brekkig werken van de gewesten, de gemeenschappen voor opheffing 
niets voelen. Hierbij aansluitend, moet het mogelijk zijn meer medewer-
king van de gemeenschappen te krijgen. 
Pregnant stelde één der aanwezigen de zaak, door op te merken, dat 
eigenlijk elk bestuur te weinig doet. Bovendien, we gaan weer uit elkaar 
met de beste voornemens, maar daar blijft het dan ook bij, of, zoals 
iemand anders opmerkte, voor je thuis kwam, had je de boodschap van 
de TKC in de trein laten liggen. Deze keer moeten we afspreken, dat 
we het volgende jaar hier komen, niet met klachten waarom het niet 
ging, maar met een lijstje van zaken, hoe bescheiden ook, waarmee we 
zijn begonnen, en die we aan het doen zijn of hebben afgemaakt. 
Inleider van Praag merkte bij het afsluiten van de discussie nog op, dat 
het meeste wat gezegd was, betrekking had op het tijdsprobleem en de 
vraag: hoe vinden we de mensen. Het heeft echter geen enkele zin te 
praten over vormgeving van het humanisme als we er niets iets van 
realiseren, hoe weinig dan ook. Daar moet men dan tijd voor over heb-
ben, niet alleen degenen, die deze TKC meemaken, maar ook anderen. 
En die moeten we zoeken en vinden. En het is niet zo maar een kreet 
aan onze leden te vragen gedurende enkele jaren twee avonden per week 
beschikbaar te stellen. We hebben hierin geen keus, want tot nu toe is 
de zaak gaande gehouden doordat een aantal mensen in het centrale 
apparaat, vrijwilligers en functionarissen ver boven hun krachten hebben 
gewerkt. Daaraan komt een einde, dat is nu al bij enkelen gebleken. Laat 
men goed begrijpen, dat het bestaan van het Verbond op het spel staat. 
We houden het niet op peil, als we de zaak niet voortdurend uitbreiden. 
Vandaar nogmaals een ernstig beroep, om dit te overdenken en er wat 
aan te doen. 

Een werkplan 

De inleiding van Polet, die onder deze titel was aangekondigd, was in 
hoofdzaak een uitvoerig gedocumenteerd betoog, om ernst te maken met 
de ledenwinning. In aansluiting op wat van Praag had opgemerkt, dat 
we, in tegenstelling tot de verwachting, met een betrekkelijk klein leden-
tal grote resultaten bereikt hebben, merkte de inleider op, dat hieruit niet 
de conclusie getrokken mag worden, dat we niet voortdurend dienen te 
groeien. Daarvoor zijn drie redenen: a. meer leden betalen meer contri-
butie, waardoor we de steeds toenemende werkzaamheden kunnen beta-
len; b. een groter ledenreservoir bevat meer medewerkers voor de uitvoe- 
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ring van de taken en c. onze positie tegenover de buitenwereld laat niet 
toe, dat het Verbond geen groei vertoont. Daar zijn ons prestige en onze 
invloed van afhankelijk. 
Een voortdurende propaganda is daarom noodzakelijk. Weliswaar zijn de 
meeste besturen daarvan ook wel overtuigd, maar er wordt toch onvol-
doende aan gedaan. Wat de bedankjes betreft, is gelukkig van een gro-
tere belangstelling dan voorheen sprake. Bij de verdere uitbouw van het 
contactbezoek zal dit zeker gunstige gevolgen hebben. 
Anders staat het met de ledenwerving. Men is huiverig hieraan iets te 
doen, omdat het naar propaganda riekt en men mensen geen levensover-
tuiging kan en mag aanpraten. De inleider meende echter, met volledig 
begrip voor deze aarzelingen, dat er alles voor valt te zeggen, mensen te 
helpen bij het ontdekken van die overtuiging en hen de stap over de 
drempel te vergemakkelijken. Door de instelling van het instituut van de 
sympathisanten is het ook wat eenvoudiger geworden. 
We moeten bij al ons werk, doelbewust en stelselmatig aan de uitbrei-
ding van ons ledental aandacht schenken. Als we spreken over een door-
braak naar de buitenkerkelijken en van mening zijn, dat voor hen het 
Verbond is opgericht, dan moet het ook mogelijk zijn deze buitenkerke-
lijken onophoudelijk te vertellen, dat zij er van profiteren en dat ze er 
belang bij hebben. Systematisch, regelmatig en gedifferentieerd naar de 
mate waarin we ons tot bepaalde groepen richten, moeten we propa-
ganda maken in deze zin dat we de mensen zullen moeten vertellen, wat 
het Verbond is, wat het wil, wat het doet en wat het nog meer moet doen, 
ook voor hen. 
De propaganda voor het Verbond, in vele vormen, dient voortdurend de 
aandacht van de besturen te hebben. Want het is niet waar, dat er voor 
het humanisme en het Verbond geen belangstelling zou bestaan, ondanks 
alle klachten over het gebrek aan geestelijke belangstelling. We zijn de 
laatste jaren voortdurend in het nieuws, al blijven er nog mogelijkheden 
over, die we nog niet kunnen benutten, zoals o.a. de televisie. 
We hebben zo langzamerhand een hele lijst van zaken aan te bieden, die 
het voor de mensen de moeite waard maakt zich aan te sluiten. Maar dat 
gaat niet vanzelf, al kunnen we wel stellen, dat de meeste nieuwe leden 
die er bij komen, min of meer uit zich zelf dit besluit nemen. Maar er zijn 
voorbeelden waaruit genoegzaam blijkt, dat bij een meer intensief bezoek 
aan belangstellenden zeer behoorlijke resultaten te bereiken zijn. 
Als we onze aandacht over enige tijd ook meer in het openbaar gaan 
richten op het vormingsonderwijs, zullen we daarbij aansluiten bij een 
behoefte, die onder buitenkerkelijken leeft. Op die wijze kunnen we ons 
richten tot een groep, die tot nu toe niet bereikt kon worden, maar voor 
dit concrete geval wel iets zal voelen omdat ze zich van het tekort bewust 
is. 
Dat er wel belangstelling is, bewijst ook het nuchtere feit, dat iedere 
maand het aantal abonné's op Mens en Wereld en Het Woord van de 
Week toeneemt, dat er bij het C.B. elke dag verzoeken om inlichtingen 
bninenkomen. De gemeenschappen dienen dit verder te bewerken. 
Zonder dit nu een werkplan te willen noemen, meent het D.B. toch, dat 
het van de allergrootste urgentie is, dat we in ons ledental met wat meer 
snelheid vooruit gaan, dan de laatste jaren het geval is. Dat gaat niet 
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vanzelf, daar moeten we doelbewust iets aan doen, door lectuur, bijeen-
komsten, bezoek. En het dient systematisch te gebeuren, zonder ophou-
den, met overleg en intelligentie. maar vooral met toewijding. 

Hoe doen we het? 

Bij de nabespreking bleek weinig verschil van mening over de noodzaak 
het H.V. uit te breiden, de vraag is echter altijd weer, hoe krijgen we de 
leden zover en in eerste instantie de besturen, er wat aan te doen. Van 
verschillende kanten werd voorgesteld, op een bijeenkomst van de ge-
westen met de gemeenschapsbestuurders niet te volstaan met een ver-
slagje van deze TKC, dit desnoods achterwege te laten, maar een aantal 
concrete taken voor te stellen en te bespreken. Er zijn in elke gemeen-
schap wel mensen, die ervaring hebben met het benaderen van belang-
stellenden, die moeten de leiding nemen. 
De gewestbesturen dienen dit te stimuleren en het niet te laten bij een 
enkele bespreking. Men zou met de gemeenschappen een program moe-
ten opzetten en dan ook in onderling overleg nagaan, of het kan worden 
uitgevoerd en wat er aan gebeurt. Zoals als eerder werd opgemerkt, 
draait het altijd om de vraag, hoe kunnen we, wat we hier op de TKC 
hebben gehoord, zo doorgeven, dat er ook wat uitkomt. Met het geven 
van een opdracht komt men er niet, die wordt so wie so niet uitgevoerd. 
Het voorbeeld en een voortdurende aanmoediging, maar vooral ook de 
steun van de gewestbesturen is noodzakelijk. 
Over de plannen t.z.v. de humanistische vorming is uitvoeriger gespro-
ken omdat men hiernaar wel nieuwsgierig was. De zaak is echter nog 
niet zover, dat publicatie gewenst is, dat komt een andere keer aan de 
orde. 

Het jaarverslag 

De zondagmorgen is gebruikt voor een bespreking van het jaarverslag 
van het hoofdbestuur over 1961. De vorige avond waren al enkele zaken 
hieruit aan bod geweest, omdat één der aanwezigen gewezen had op het 
merkwaardige verschijnsel, dat in de randstad Holland met een sterk uit-
breidende bevolking de groei van het ledental in percenten uitgedrukt 
achterbleef bij het gehele land. Daarvoor zijn verschillende verklaringen 
te vinden, o.a. door de afsplitsing van werkgroepen, die binnen afzien-
bare tijd wellicht gemeenschappen zullen worden. Overigens gebeurt dit 
ook elders, en het zou nog in sterker mate kunnen plaats vinden. 
De benoeming van PGR's maakte eveneens een punt van bespreking uit, 
waarbij de voorzitter nog eens de procedure schilderde. De vraag werd 
ook gesteld, wat we met de sympathisanten doen, die weigeren na de 
termijn van twee jaar lid te worden. Die zullen dan, als ze het H.V. 
willen blijven steunen dat via het Steunfonds of door een abonnement 
op een periodiek kunnen. doen. Overigens moeten we dit allemaal nog 
eens bekijken. Verschillende aanwezigen lieten van hun instemming met 
het systeem van de sympathisanten blijken en noemden enkele voorbeel-
den, wat door verschillende gemeenschappen t.a.v. deze groep gebeurt. 
Ze moeten in elk geval op de hoogte van de activiteiten worden gehou- 
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den. Vanuit het C.B. zal dit in verschillende vormen vier keer per jaar 
gebeuren. 
Wat de grenzen van de gewesten betreft, ook deze zullen we wellicht 
hier en daar moeten herzien. Mede door de groei van de steden, door de 
aantrekking van industrie en wijziging van de bevolkingsdichtheid is het 
nodig tot veranderingen te komen. Naburige gewesten zullen in overleg 
met de organisatie-secretaris naar oplossingen moeten zoeken, waarbij de 
belangen van de algemene leden natuurlijk voorop moeten staan. 
Over de verschillende vormen van publiciteit werd uitvoerig gesproken, 
ook wat betreft de mogelijkheid om van de televisie gebruik te maken. 
De voorzitter zette hierbij uiteen, waar de schoen wringt, en wat er valt 
te verwachten. De zaak blijft actueel. 
Het financieel verslag werd eveneens bekeken en enkele vragen beant-
woord. Dank zij het succes van het Steunfonds zijn we voor wat de gees-
telijke verzorging betreft gedeeltelijk uit de moeilijkheden en openen zich 
perspectieven, o.a. voor aanstelling van een speciale man voor het Wa-
terweggebied. 

Slotwoord 

Bij het sluiten van deze, zeer geslaagde TKC, heeft de voorzitter nog 
eens onderstreept, dat we een taak op ons hebben genomen, die slechts 
kan worden uitgevoerd, als we ons daar volledig voor inzetten. Het is 
een taak voor jaren. Zijn ervaring is, dat we niet pessimistisch behoeven 
te zijn t.a.v. de mensen, die we daarvoor nodig hebben. Als we iets van 
ons enthousiasme kunnen overbrengen op anderen, dan zullen we door 
dat persoonlijk contact velen in staat stellen dingen te doen, die schijn-
baar onmogelijk lijken. Het gaat om ambitie, maar ook om het bewust 
maken. 
Als we spreken over gewesten en gemeenschappen, dan grijpen de taken 
van deze organen ineen. Het gewest heeft niet alleen een eigen taak, 
maar het dient ook stimulerend te werken. Deze bijeenkomst zal daar 
ongetwijfeld toe hebben bijgedragen. En de gedachte overnemend, die 
eerder was geuit, laten we volgend jaar bij elkaar komen om te vertellen, 
wat we van hetgeen we hier met elkaar besproken hebben, verwezenlijkt 
hebben. 

(Noot red.: De twee inleidingen, die door van Praag en Polet zijn gehouden, staan op 
de band. Wellicht verdient het aanbeveling, dat men op de bijeenkomsten van de ge-
westbesturen nog eens gedeelten hieruit laat horen. De banden zijn bij het C.B. te krij- 
gen.) 
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MAMMOET-WET EN HUMANISTISCH VERBOND 

Nu de zaak van het vormingsonderwijs steeds meer een onderwerp van 
gesprek in het Verbond begint te worden, leek het ons dienstig, onder-
staande samenvatting ook in Kader af te drukken. Het zal ongetwijfeld 
van dienst kunnen zijn als oriëntatie voor hen, die in gespreksgroepen of 
anderzins met het vraagstuk geconfronteerd worden. Voor de goede orde 
merken wij nog op, dat het stuk reeds aan de gemeenschapsbesturen 
gezonden werd. Wie beide stukken vergelijkt, zal echter bemerken, dat 
door een misverstand in het rondgezonden exemplaar een zin ontbreekt, 
nl. daar, waar in het hier afgedrukte een noot voorkomt over een mede-
deling van de heer Lootsma., Het overzicht is van de hand van onze alge-
meen-secretaris Max. (redactie) 

1. Nu de openbare parlementaire behandeling van het Ontwerp van 
Wet tot Regeling van het Voortgezet Onderwijs (Wetsontwerp 5350; 
populair: mammoet-wet) begonnen is, lijkt het gewenst een overzicht te 
geven van de bemoeiingen van het Verbond met dit wetsontwerp. 

2. Het oorspronkelijke ontwerp werd op 29 oktober 1958 bij de Tweede 
Kamer ingediend. Dat dit ontwerp beoogt een regeling te treffen voor 
alle vormen van voortgezet onderwijs naast kleuteronderwijs, basisonder-
wijs (gewoon lager onderwijs) en wetenschappelijk onderwijs, en dat het 
in talrijke opzichten nogal ingrijpende wijzigingen van de thans geldende 
regelingen voorstelt, mag als bekend worden verondersteld. 
Voor het H.V. als levensbeschouwelijk genootschap viel in het bijzonder 
de aandacht op de artikelen 39 en 41 van het Ontwerp van Wet: 

Artikel 39.1 De rector, de directeur en de leraren aan een openbare 
school onthouden zich ervan iets te leren, te doen of toe te 
laten, dat strijdig is met de eerbied, verschuldigd aan de 
godsdienstige begrippen van andersdenkenden. 

Artikel 41.1 Aan de openbare scholen worden op verzoek van kerke-
lijke gemeenten of van plaatselijke kerken de leerlingen in 
de gelegenheid gesteld in de schoollokalen godsdienston-
derwijs te volgen van godsdienstleraren, daartoe door die 
gemeenten of kerken aan te wijzen. 

4. Aan de leraren kan een beloning worden toegekend vol-
gens regelen bij algemene maatregel van bestuur te stellen. 

Weliswaar komt de formule van artikel 39.1 ook in andere onderwijs-
wetten voor, maar het leek het hoofdbestuur van het H.V. gewenst er de 
aandacht op te vestigen dat niet alleen godsdienstige begrippen maar ook 
ongodsdienstige levensovertuigingen geëerbiedigd dienen te worden. 
Wat artikel 41 betreft, dit komt ook in de Lager-Onderwijs-Wet voor 
(art. 2610) maar zonder de mogelijkheid van beloning (lid 4). Deze 
mogelijkheid is echter wel opgenomen in de wet op het kleuteronderwijs 
(1955) en wel in deze vorm dat de onderwijzers tevens als godsdienst-
leraren kunnen optreden en daartoe van B & W verlof kunnen krijgen 
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met behoud van salaris. Het H.V.i 	heeft zich destijds zonder succes ge- 
weerd tegen het geven van godsdienstonderwijs door de klasse-onder-
wijzer (brief aan Eerste Kamer dd. 28-11-55). Overigens moge hier ver-
meld worden dat verschillende gemeenten subsidie verstrekken ten be-
hoeve van het godsdienstonderwijs op openbare lagere scholen. 
Een doelstelling van het voortgezet onderwijs, als aangegeven in art. 
42.1 LO (... en aan hun opleiding tot alle christelijke en maatschappe-
lijke deugden) kwam in het oorspronkelijke wetsontwerp 5350 niet voor. 

3. Bij schrijven van 23-5-59 aan de Minister van O.K. & W. en van 
25-11-60 aan de Tweede Kamer werd door het hoofdbestuur van het 
H.V. verzocht het laatste deel van art. 39.1 te vervangen door: 
„dat strijdig is met de eerbiediging van andersdenkenden in hun geloof 
of hun levensovertuiging". 
en aan artikel 41 een lid 1.bis toe te voegen, luidende: 
„Eveneens worden aan de openbare scholen op verzoek van door Ons tot 
dit doel toegelaten genootschappen op geestelijke grondslag de leerlin-
gen in de gelegenheid gesteld in de schoollokalen vormingsonderwijs te 
volgen van leraren, daartoe door deze genootschappen aan te wijzen". 
en in verband hiermede ook andere leden van artikel 41 te wijzigen. 

4. In het Voorlopig Verslag werd gevraagd naar een taakomschrijving 
van de openbare school voor voortgezet onderwijs, terwijl de door het 
H.V. gevraagde wijzigingen ook vanuit de Kamer gevraagd werden (door 
„zeer vele leden"). Anderzijds verklaarden „zeer vele andere leden" 
overwegend bezwaar te hebben tegen ander dan godsdienstig vormings-
onderwijs. 

5. Met de Memorie van Antwoord (8-2-61) kwam een groot aantal 
wijzigingen van het Wetsontwerp los. Voorzover van belang voor het 
H.V. waren dat: 

a. Een nieuw artikel 37.a conform artikel 26.LO. (dus met de „christe-
lijke en maatschappelijke deugden"); 

b. Artikel 39.1 werd: Het onderwijs aan openbare scholen wordt gege-
ven met eerbiediging van ieders geloofs- of levensovertuiging; 

c. Artikel 41.4 werd: „Aan de kerkelijke gemeenten of plaatselijke ker-
ken kan een vergoeding" in plaats van „Aan de leraren kan een be-
loning". 

Ten aanzien van lid 1. van artikel 41 vermeldt de Minister in de Memorie 
van Antwoord dat naar zijn mening de hier geboden gelegenheid beperkt 
dient te blijven tot het geven van godsdienstonderwijs, overigens zonder 
enige motivering voor dit standpunt. 

6. Artikel 37.a. 

Uit het „Rapport Bijbelkennis en Godsdienstonderwijs op de Openbare 
School" van 1947 is bekend, dat het H.V. art. 42.L0 (en dus ook art. 
37.a. van het Wetsontwerp 5350) wel gewijzigd zou willen zien, doch dit 
niet van groot belang acht, omdat historisch gezien de term „christelijke 
deugden" niets anders beduidt dan „overeenkomstig de algemeen aan- 
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vaarde zedelijke grondslagen". In 1953 en 1954 heeft hierover uitvoerig 
overleg plaats gevonden tussen vertegenwoordigers van de Nederlandse 
Onderwijzers Vereniging (NOV), Volksonderwijs (VO), Hervormde 
Raad voor de Zaken van Kerk en School (HR), Interkerkelijk Overleg 
voor Schoolzaken (IKOS), Ver. van Christen-Onderwijzers aan Open-
bare Scholen (COOS), Ned. Protestanten Bond (NPB), Centrale Com-
missie voor het Vrijzinnig Protestantisme (CCVP) en het Humanistisch 
Verbond (HV), naar aanleiding van een rapport van een NOV-com-
missie, strekkende tot wijziging van art. 42.1.LO. Bij dit overleg is van 
de zijde van het HV aangegeven dat voor het aan de orde stellen van 
een wijziging geen dringende redenen waren, gezien de interpretatie van 
de betreffende term. 
In de Studie-commissie Doelstelling Algemene School, waarin vertegen-
woordigers van HR, CCVP, NOV, VO en HV samenwerken, is door 
de NOV de formulering van art. 37.a. aan de orde gesteld en deze studie-
commissie ontwierp een gewijzigde formulering voor dit artikel, nl.: 
„Het onderwijs bevordert de algehele ontwikkeling van de leerlingen door 
het doen verwerven van kennis, inzicht en vaardigheden en draagt bij 
tot hun zedelijke vorming op grondslag van waarden door christendom 
en humanisme erkend". 

Deze formule met een toelichtende nota werd op 9-6-61 aan de sa-
menwerkende organen ter kennis gebracht. Bij nader overleg bleek het 
niet mogelijk te zijn dat de vijf organen gezamenlijk zich terzake tot de 
Tweede Kamer richtten. 
Direct nadat NOV in zijn adres aan de Tweede Kamer van 1-3-61 o.a. 
een wijziging van artikel 37.a. in overweging gegeven had, luidende: 
„Het onderwijs bevordert de algemene*) ontwikkeling van de leerlingen 
door het doen verwerven van inzicht, kennis en vaardigheden en draagt 
bij tot hun zedelijke vorming op grondslag van waarden door Christen-
dom en Humanisme erkend", 
heeft het H.V. medegedeeld met dit adres adhesie te betuigen. 
Door VO werd op 6-3-62 aan de Tweede Kamer bericht, dat de formu-
lering volgens art. 37.a. weliswaar verouderd was, maar dat het overleg 
over de geestelijke grondslagen van het openbare en daarmede gelijk te 
stellen onderwijs nog niet zover gevorderd was dat een nieuwe omschrij-
ving wenselijk was. 
De CCVP heeft besloten om bevriende kamerleden te zullen inlichten, 
dat de wijziging van art. 37a. volgens het adres van de NOV ook de 
steun van de CCVP had. 

7. Artikel 41. 
Naar aanleiding van Voorlopig Verslag en Memorie van Antwoord heeft 
het HV op 29-8-61 aan de Tweede Kamer dringend verzocht een wijzi-
ging te bewerkstelligen waardoor vormingsonderwijs door genootschap-
pen op geestelijke grondslag mogelijk zou worden. Het HV vroeg voorts 
zijn partners in de Studie-commissie Doelstelling Algemene School ('HR, 
CCVP, NOV en VO) adhesie te willen betuigen met dit verzoek. 

*) Vermoedelijk een drukfout (mededeling heer Lootsma van het NOV dd. 26-3-62). 
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VO en NOV hebben dit beide gedaan in hun adressen van 1, resp. 6-3-
62. De CCVP berichtte ons het in meerderheid eens te zijn met ons ver-
zoek, doch zij heeft ondanks onze desbetreffende nadrukkelijke vraag na-
gelaten hiervan publiekelijk te getuigen. 

De Hervormde Raad tenslotte heeft, na een bewogen debat in de Synode, 
besloten geen adhesie te betuigen aan ons verzoek, maar wel de wense-
lijkheid uit te spreken en daarvan kennis te geven aan de Tweede Kamer 
van het opnemen van de mogelijkheid in de Wet voor niet-godsdienstig 
vormingsonderwijs, zij het dat duidelijk diende uit te komen dat gods-
dienstonderwijs en vormingsonderwijs vanwege genootschappen op gees-
telijke grondslag niet gelijksoortig is. 
Daar de Minister bij het Mondeling Overleg een nadere motivering van 
zijn afwijzing van vormingsonderwijs had gegeven, heeft het HV zich bij 
schrijven van 1-2-62 opnieuw tot de Tweede Kamer gericht, waarbij aan 
de verschillende argumenten van de Minister aandacht werd gewijd. 
Door enkele kamerleden, te weten de dames Van Someren Downer en 
Ten Broecke Hoekstra en de heren Kleywegt, Tans en Vermeer, is op 
1-3-62 een amendement op artikel 41 (en in verband daarmede ook op 
artikel 72) ingediend, overeenkomstig de door ons bepleite formulering. 

Tekst van artikel 41 volgens Nader Gewijzigd Ontwerp van Wet: 
Artikel 41. 1. Aan de openbare scholen worden op verzoek van kerke-
lijke gemeenten of van plaatselijke kerken de leerlingen in de gelegen-
heid gesteld in de schoollokalen godsdienstonderwijs te volgen van gods-
dienstleraren, daartoe door die gemeenten of kerken aan te wijzen. 

2. De schoollokalen worden, zo nodig verwarmd en verlicht, kosteloos 
voor het godsdienstonderwijs beschikbaar gesteld. 

3. Bij een geschil omtrent het vaststellen van lessen of het beschikbaar 
stellen van lokalen van gemeentelijke scholen beslist Onze minister. 

4. Aan de kerkelijke gemeenten of de plaatselijke kerken kan een ver-
goeding worden toegekend volgens regelen, bij algemene maatregel van 
bestuur te stellen. 

5. Voor de toepassing van dit artikel worden met kerkelijke gemeenten 
gelijkgesteld rechtspersoonlijkheid bezittende verenigingen, die zich blij-
kens de statuten het geven of doen geven van godsdienstonderwijs ten 
doel stellen. 

Tekst van artikel 41 volgens Amendement Kleywegt cs. 
Artikel 41. 1 (als boven). 

l.bis. Eveneens worden aan de openbare scholen op verzoek van door 
Ons tot dit doel toegelaten genootschappen op geestelijke grondslag de 
leerlingen in de gelegenheid gesteld in de schoollokalen vormingsonder-
wijs te volgen van leraren, daartoe door deze genootschappen aan te 
wijzen. 
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2. De schoollokalen worden, zo nodig verwarmd en verlicht, kosteloos 
voor het godsdienstonderwijs dan wel voor het onderwijs, bedoeld in lid 
1.bis, beschikbaar gesteld. 

3. (als boven). 

4. Aan de kerkelijke gemeenten of de plaatselijke kerken, dan wel aan 
de genootschappen, bedoeld in lid 1.bis, kan een vergoeding worden toe-
gekend volgens regelen bij algemene maatregel van bestuur te stellen. 

5. (als boven). 

Tekst van artikel 41 volgens de gedachtengang van de Herv. Raad voor 
de Zaken van Kerk en School: 

Artikel 41. 1., 2., 3., 4. en 5. (geheel volgens Nader Gewijzigd Ontwerp 
van Wet). 

Artikel 41.bis 1. Aan de openbare scholen worden op verzoek van door 
Ons tot dit doel toegelaten genootschappen op geestelijke grondslag de 
leerlingen in de gelegenheid gesteld in de schoollokalen vormingsonder-
wijs te volgen van leraren, daartoe door deze genootschappen aan te 
wijzen. 
2. De schoollokalen worden, zo nodig verwarmd en verlicht, kosteloos 
voor het vormingsonderwijs beschikbaar gesteld. 

3. Bij een geschil omtrent het vaststellen van lessen of het beschikbaar 
stellen van lokalen van gemeentelijke scholen beslist Onze minister. 

4. Aan de genootschappen bedoeld in lid 1. van dit artikel kan een ver-
goeding worden toegekend volgens regelen, bij algemene maatregel van 
bestuur te stellen. 
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DE SPREKERSLIJST 

De nieuwe uitgave van de sprekerslijst is inmiddels aan alle belangheb-
benden rondgezonden en men heeft kennis genomen van de wijzigingen, 
aanvullingen enz. Wij hopen, dat alle gemeenschapssecretariaten nu ook 
meteen de oude lijst uit het archief hebben verwijderd. want het komt nog 
al eens voor, dat men mensen voor een spreekbeurt uitnodigt, die al ge-
ruime tijd niet meer als spreker optreden. 
Men dient natuurlijk de zaak ook niet te overdrijven en alleen hen te 
vragen, wier naam op de lijst voorkomt. Integendeel, er is alles voor te 
zeggen om voor inleidingen over bepaalde onderwerpen zich te wenden 
tot mensen, die daar iets van afweten en die b.v. ook buiten de eigen 
kring te vinden zijn. Het ligt ook op de weg van de gemeenschapsbestu-
ren talenten te ontdekken. 
Tenslotte nog een opmerking over de kostenvergoeding. Het D.B. heeft 
het nodig gevonden in het zgn. tarief a een verfijning aan te brengen in 
deze zin, dat de gemeenschappen in drie groepen worden ingedeeld in-
plaats van in twee. Waar een spreker een vergoeding wenst te ontvangen 
volgens dit tarief, d.w.z. inclusief reis- en verblijfkosten, dient in het ver-
volg f 10,—, f 15,— of f 20,— te worden vergoed voor gemeenschappen 
van respectievelijk minder dan 50 leden, van 50 tot 100 leden en tenslotte 
boven de 100. Laat men echter wel bedenken, dat deze vergoedingen, in-
dien de spreker het gehele land bereisd, net voldoende zijn om inderdaad 
de reis- en verblijfkosten te dekken. De aan een spreekbeurt te besteden 
tijd, inclusief die van de voorbereiding, wordt daardoor niet betaald. We 
doen daarom nogmaals een dringend beroep op de gemeenschappen om 
waar dit mogelijk is en de spreker er op aandringt te trachten tot combi-
naties te komen, dus b.v. het voor de inleider mogelijk te maken in een 
weekeinde twee of misschien zelfs wel drie gemeenschappen te bezoeken. 

VOORDRACHTAVONDEN 

Onze gemeenschap LarenjBlaricum heeft vorig jaar een buitengewoon 
goede avond gehouden met de voordrachtskunstenares Mevr. Lisbeth 
Sanders. Het is zo'n succes geweest en het daarvoor samengestelde pro-
gramma was voor onze kring zo goed gekozen, dat dit voor herhaling 
vatbaar is vooral ook, omdat Mevr. Sanders zelf het bijzonder prettig zou 
vinden in meerdere gemeenschappen op te treden. 
Een aantal van onze grote gemeenschappen heeft daarom al besloten 
haar in december/januari uit te nodigen. Omdat ze in Parijs woont en 
dus hiervoor naar Nederland moet komen, is met haar afgesproken, dat 
ze een toernee gaat maken. Daardoor worden de kosten ook wat lager en 
bestaat de gelegenheid voor meerdere gemeenschappen hiervan te profi-
teren. Wie er meer van wil weten, kan zich tot de organisatie-secretaris 
wenden die op zich heeft genomen om als impressario op te treden. 
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DE BROCHLIRETAFEL 

De goede uitzonderingen daargelaten, is dit nog altijd een zwak punt op 
onze bijeenkomsten. Bestudering van de jaarverslagen leert ook, dat de 
verkoop van onze uitgaven matig, om niet te zeggen slecht is. Daar moe-
ten we iets aan doen, niet omdat we er een winstgevend zaakje van willen 
maken, maar omdat het vooral voor belangstellenden zin heeft, ook van 
datgene wat het Verbond wil en doet, via onze lectuur kennis te nemen. 
De moeilijkheid is echter dikwijls, dat we de verkeerde lectuur aan de 
verkeerde mensen aanbieden. Als op een bijeenkomst iemand eens in de 
buurt van de brochure-handelaar verdwaalt en wat op de tafel ligt door-
bladert, dient de functionaris, die met de verkoop is belast, voor alles 
propagandist te zijn en niet de vrouw of man, die probeert van zijn win-
keldochters af te komen. 
Om het nog wat duidelijker te zeggen, iemand die van het H.V. op de 
hoogte wenst te komen, heeft weinig aan een filosofisch geschrift over 
het humanisme maar wel iets aan onze uitgave: Dit wordt gedaan. Het 
omgekeerde is ook het geval. 
We krijgen wel eens de indruk, dat onze ijverige brochurehandelaars 
hun eigen. waar onvoldoende kennen. Dat is een gemis, omdat men dient 
te weten, wat in een bepaald geval dient te worden aanbevolen. Als men 
een belangstellende, die voor het eerst op een bijeenkomst is, en door 
lectuur op de hoogte wenst te komen, van dienst wil zijn, moet men pro-
beren te weten in welke richting de belangstelling gaat en hiermee trach-
ten rekening te houden, evenals met het opnemingsvermogen. Iemand die 
academisch gevormd is zal nu eenmaal voor andere dingen belangstelling 
hebben dan iemand, die het alleen met de lagere school heeft moeten 
doen. Het hoeft niet altijd maar het is wel goed, daar een beetje reke-
ning mee te houden. 
Laten onze brochure-beheerders wel bedenken dat ze in de eerste plaats 
voorlichter zijn en dan pas de (slechte) zakenman, die de mensen aan-
smeert, wat hij graag kwijt wil. 

DE BANDRECORDER 

Een toenemend aantal gemeenschappen maakt gebruik van de bandjes, 
die op het Centraal Bureau aanwezig zijn en uitgeleend worden. We 
hebben in Kader nummer 4 van 1961 op pag. 77 een aantal titels opge-
geven en zullen in een volgend nummer nog meerdere publiceren. De 
besturen zullen goed doen, om regelmatig bij het C.B. te informeren of 
er iets bij is, dat zij kunnen gebruiken, b.v. voor een discussieavond of 
om een plotseling verhinderde spreker te vervangen, al is dat laatste na-
tuurlijk maar een noodoplossing. 

67 



HET OP GANG HOUDEN VAN HET GROEPSGESPREK 

De gespreksleider heeft tot taak de deelnemers te brengen tot een ge-
sprek, niet om zelf alle vragen te beantwoorden, die de deelnemers stel-
len. We hebben in het vorige nummer van Kader gezien, dat een gesprek 
begint met een inventarisatie van de vragen, die er in een eerste ronde 
bij de leden van de groep blijken te leven. Deze vragen worden een beetje 
geordend en dan begint het gesprek met het bespreken van de eerste 
vraag. 
Het ligt voor de hand, dat alle vragen kort en duidelijk gesteld moeten 
worden. Een verwarde vraagstelling leidt vanzelf tot een verwarde dis-
cussie. De gespreksleider dient vervolgens met behulp van zijn vraag-
techniek alle deelnemers zoveel mogelijk in het gesprek te betrekken en 
het gesprek op gang te houden. Wij onderscheiden daarbij twee soorten 
van vragen: 

a. de algemene vragen, die worden gesteld aan alle deelnemers van de 
groep en 

b. de persoonlijke vragen, die tot één bepaalde persoon zijn gericht. 

Wij beginnen in de regel met een algemene vraag omdat daarmede de 
gehele groep zich voelt aangesproken. Dan neemt meestal wel iemand het 
woord, maar daarmede zijn we er niet, ook de anderen wordt om hun 
mening gevraagd. Meestal gaat dat wel spontaan en dan behoeft de ge-
spreksleider niet veel meer te doen dan ervoor te zorgen, dat slechts één 
tegelijk spreekt. Echter een gesprek loopt niet altijd vanzelf en veel ge-
spreksleiders zijn vooral bevreesd, dat zich dat juist speciaal zal voordoen 
bij de gesprekken, die zij zelf moeten leiden. Bovendien dienen ook de 
zwijgers in het gesprek te worden betrokken. 
Naast de algemene 'vragen kan de gespreksleider dus ook persoonlijke 
vragen hanteren en wel in de volgende gevallen: 

a. om zwijgers in het gesprek te betrekken. Dat moet wel worden gepro-
beerd maar mag niet worden geforceerd. De regel: „iedereen moet 
deelnemen aan het gesprek" dient' te worden toegepast als: „iedereen 
dient de kans te krijgen om deel te nemen-. Iedereen heeft het recht 
op een bepaalde vraag geen antwoord te geven zonder dat iemand 
hem dit mag kwalijk nemen. 

b. om bepaalde ervaringen of gegevens uit de groep te halen. 

c. om een ander standpunt naar voren te krijgen. Dat kan bijvoorbeeld 
als u weet, dat er ook andere meningen in de groep leven, die echter 
tot dusver niet zijn geuit. 

d. om het gesprek over te 'spelen naar een ander. Dit vooral om al te 
spraakzame personen af te remmen. 

Van belang is ook dat wij zoveel mogelijk vragen stellen, die tot een ge-
sprek leiden. Dat zijn niet de vragen, die met een eenvoudig „ja" of 
„neen" kunnen worden beantwoord, maar de vragen van het rijtje: „wie, 
wat, wanneer, waarom, waar en hoe". Dat zijn ook de vragen, die ge-
bruikt moeten worden om het gesprek te verdiepen. Want een spontaan 
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en vlot verlopend gesprek kan wel degelijk aan de oppervlakte blijven. 
Elke gespreksleider loopt de kans, dat de groep haar vragen juist tot 
hem zal richten. Hij doet echter het beste daar als volgt op te reageren: 

1. de vraag aan de gehele groep terugspelen. 

2. de vraag op zijn beurt weer stellen aan de vraagsteller: „wat denkt u 
daar zelf van?" 

3. de vraag doorgeven aan een bepaald groepslid, waarvan hij veronder-
stelt, dat hij een antwoord weet. 

4. als bovenstaande mogelijkheden ontbreken: de vraag zelf beantwoor-
den. 

Een gesprek moet niet eindeloos worden voortgezet, maar tijdig worden 
afgesloten met een conclusie, waarna men overgaat tot het volgende 
punt. Het formuleren van de conclusie is de taak van de gespreksleider, 
waarbij het beslist niet nodig is, dat de groep unaniem tot een eenslui-
dende conclusie komt. In een conclusie kunnen heel goed verschillende 
meningen worden vermeld. Het gaat er in het groepsgesprek namelijk 
niet om om persoonlijke meningen te vervangen door één groepsmening 
maar om persoonlijke meningen te toetsen en te verdiepen aan de inzich-
ten van anderen. Daartoe kan de gespreksleider een onmisbare aanspo-
ring geven door steeds maar weer vragen te stellen. 

DE GESPREKGROEP TOT VEERTIG IN HILVERSUM 

Het zag er aanvankelijk niet naar uit dat de animo om deel te nemen aan 
de activiteiten van een gespreksgroep tot veertig jaar groot zou zijn: er 
meldden zich eerst niet meer dan vier candidaten. 'Het gezegde luidt dat 
drie mensen een gezelschap vormen en men had de vierde derhalve reeds 
als een aanvulling kunnen beschouwen, maar men wilde tien, twaalf 
stemmen horen, liefst iets minder verschillende meningen weliswaar, maar 
toch wel een zo grote verscheidenheid van opinies dat een veelzijdig ge-
sprek mogelijk zou zijn en die „botsing der meningen waaruit de waar-
heid naar voren springt". Waarom eigenlijk alleen mensen tot veertig 
jaar? Het leven begint pas op deze leeftijd. Men wilde blijkbaar alleen 
mensen hebben die nog niet aan het leven begonnen waren en dienover-
eenkomstig voldoende onbevangenheid bezitten om van een gesprek een 
echt succes te maken en een vleugje moed ook (men moet zijn eigen 
overtuiging in de waagschaal durven stellen) om met de gesprekspartners 
op zoek te gaan naar de waarheid, waarvan de kennis immers naar men 
zegt sociaal van aard is. 
De eerste bijeenkomst werd al dadelijk een succes. Uit allerlei schuil-
hoeken van Hilversum hadden zich toch nog bekende en minder bekende 
jeugdige figuren losgemaakt om hun zegje te komen doen. Aan het 
nette „u" zeggen tegen elkaar werd bij onderlinge afspraak terstond een 
einde gemaakt, het werd „je", een omstandigheid die ertoe bijdroeg de 
sfeer bij de aanvang al losser te maken. 
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Voor het gesprek begon, gaf ieder enige bijzonderheden over zichzelf, 
leeftijd, opleiding, beroep, politieke gezindheid. en toen stak men dan 
voor het eerst van wal. 
Van het begin af aan is er een bepaalde procedure gevolgd, waartegen 
nooit bezwaar gemaakt is en die men dus wel bruikbaar kan noemen. 
Er is een voorzitter van de groep — in dit geval een voorzitster — die 
de algehele leiding heeft, de avond opent en sluit en die de bevoegdheid 
heeft om, indien dat nodig is, in het gesprek in te grijpen, wanneer men 
afdwaalt bijvoorbeeld, of te veel tijd in beslag neemt, wanneer men te 
heftig wordt, zich teveel te buiten gaat aan een „terzijde-  met een buur-
man en dergelijke. Daarnaast is er de inleider, één der leden die de taak 
op zich heeft genomen over het te bespreken onderwerp van tevoren zijn 
gedachten te laten gaan en samen te vatten (op schrift meestal) om aldus 
aan het begin van het gesprek de belangrijke punten van het onderwerp 
te kunnen aangeven en de lijnen waarlangs het gesprek zich zal kunnen 
bewegen. Soms werpt hij vragen op die de leden verzocht worden te 
beantwoorden, of hij komt met stellingen die hij zal trachten te verde-
digen. 
Na de inleiding is het woord aan de leden van de groep die tot dan toe 
braaf hebben zitten luisteren, hoewel men kan aannemen dat hun herse-
nen druk in de weer zijn geweest om de inleider van antwoord te kunnen 
dienen. 
Volgens de regels van het spel behoort men de voorzitter, meestal door 
een gebaar, te kennen te geven dat men het woord wenst en niet eerder 
van wal te steken dan wanneer men daartoe verlof heeft gekregen. In de 
praktijk wordt hiermee meestal de hand gelicht, vooral wanneer het en-
thousiasme zich van de groep meester maakt en de stemmen die licht 
opgewonden klank krijgen die doet horen dat de sprekers er volkomen 
in zijn en met grote geestdrift getuigenis afleggen van hun mening en 
ervaringen en de conclusies waartoe zij gekomen zijn. Zolang de groep 
klein is, zal het geen bezwaar opleveren dat men op eigen houtje begint 
te spreken, zijn er echter tamelijk veel aanwezigen (meer dan tien bij-
voorbeeld) dan zou op deze manier de toestand chaotisch kunnen wor-
den. 
Het enthousiasme waarmee de groep zich op een aantal niet altijd even 
eenvoudige onderwerpen heeft gestort, was verkwikkend en ook de eer-
lijkheid die de sprekers aan de dag legden, hun geringe behoefte de ander 
met een kwinkslag of een spitsvondigheid de loef af te steken en aldus 
een prestige-overwinning in de wacht te slepen en ook hun moed om voor 
hun mening uit te komen, soms zelfs als éénling tegenover alle anderen. 
Het aantal deelnemers nam toe en toen men op meer dan vijftien, zestien 
bezoekers moest gaan rekenen, was het zelfs nodig om naar een iets 
ruimere behuizing om te zien, omdat de huiskamers van de meeste leden 
niet op zulke grote aantallen zijn berekend, maar het hoefde zover niet 
te komen, één wel zeer druk bezochte avond bleek een uitschieter. Nadien 
liep het aantal iets terug en bleef zo rond de tien schommelen maar nog 
steeds is deze kern eens per maand paraat elkaar te woord te staan. 
Het eerste onderwerp dat besproken werd, was „Wat denk je van het 
Humanisme?" Uit de antwoorden viel vast te stellen dat, althans wat 
deze groep betreft het humanisme zich beweegt tussen twee polen: een 
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atheïstische en een religieuze, en dat het respect voor de Bijbel in deze 
laatste richting nog een belangrijke plaats kan innemen. Ergens houdt de 
grens van het vrijzinnig protestantisme op en begint het terrein dat aan 
het humanisme toebehoort, maar de grens schijnt vaag en misschien is er 
ook een groot niemandsland. Niemand echter der leden verklaarde in een 
Openbaring te geloven. 
Zeer interessant waren ook de gesprekken die over het onderwerp „Pa-
cifisme" werden gehouden, zij leverden een goede doorsnee op van de 
moeilijkheden waarmee men heden ten dage te kampen heeft in zijn hou-
ding ten opzichte van het militarisme. Indien wij ons niet vergissen bleek 
die avond al de stem te beluisteren die haast een jaar later een bepaalde 
kleine politieke partij zo succesrijk zou doen zijn. 
Eenmaal werd de inleider niet uit eigen kring genomen maar bleek een 
jeugdige scheikundeleraar bereid te komen spreken over het nihilisme en 
hij deed dat op voortreffelijke wijze. Zijn inleiding was moeilijk maar zijn 
toelichtingen waren zo helder dat hij er toch in slaagde zijn auditorium 
in een gedachtenwisseling te betrekken. 
Een enkele maal kwam het ook wel eens voor dat zich een tegenstelling 
openbaarde tussen de mannen enerzijds en de dames anderzijds. De 
eerste keer dat deze tegenstelling bespeurbaar werd, was bij een discussie 
over het onderwerp „Cultuur en Techniek", waarbij de manlijke aanwe-
zigen een sombere, te sombere toekomstverwachting werd verweten, een 
opmerking die later van de zijde van de dames nog al eens herhaald zou 
worden. 
Inleidingen die door de vrouwelijke leden werden gehouden, waren: „De 
positie van de vrouw" en „De mode". 
Tot twee keer toe begaf de groep zich op een zijpad, eenmaal door geza-
menlijk naar een televisie-uitzending van een stuk van Tsjechow te kijken 
en daarvóór door een avond te luisteren naar grammofoonmuziek. 

(Overgenomen uit het blad van de gemeenschap Hilversum). 

• 
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Meningen van onze lezers: 

HANDLEIDINGEN 

Vele en dankbare herinneringen bewaar ik aan gesprekken met arbei-
ders in de A.W. kampen, met militairen in Havelte, Nunspeet en (slechts 
enkele) in Driebergen; met patiënten in een tweetal ziekenhuizen, met 
leden van het Hum. Verbond in huiskamerbijeenkomsten of op een an-
dere wijze; met gedetineerden, waar het betrof een inleiding voor een 
groep. Ook denk ik terug aan de vele malen dat ik geroepen werd „lei-
ding" te geven bij een begrafenis of een crematie en aan bijeenkomsten 
met bejaarden, als ik in hun „tehuis" een humanistische, zoals men het 
daar noemde, „preek-  ging houden. 

Herinneringen meegenomen uit de noordelijke provinciën en reeds aan-
gevuld met enkele in Gelderland; en die alle bovenkomen door diverse 
artikelen in de opeenvolgende nummers van „Kader". 
Over enkele van genoemde activiteiten verschijnen nl. voor en na hand-
leidingen, voorschriften, taakomschrijvingen, aanduidingen op welke pun-
ten gelet moet worden; en wat dies meer zij. Mijn gedachten gaan dan 
terug naar het begin dezer eeuw. De woorden: handleiding, voorschrif-
ten, wenken-voor, brengen mij in de sfeer van de onderwijzersopleiding, 
rond de jaren 1900-1910. Dikke en dunne, dure en goedkope handleidin-
gen omtrent dit en dat, omvattende alles-en-nog-wat, waarvoor de on-
derwijzer kwam, of zou kunnen komen te staan. 
Zo in de zin van: hij (de onderwijzer dus) moet de kinderen iets goeds 
aanbieden; „inhoudelijk" iets goeds. Hij moet voortdurend opletten, dat 
hij niet gaat zwammen; in zijn klas moet het gezellig zijn: hij zij een 
„gezellig bindende figuur". Hij moet in staat zijn zin van onzin te onder-
scheiden, een redelijke algemene ontwikkeling genoten hebben (examen!). 
Goed kunnen luisteren (was er dus toen ook al bij!) en verder ... 
Doch ik kan volstaan met te verwijzen naar een twintigtal eisen, gesteld 
in het artikel in no. 3, jaargang 4, 1961 blz. 66/67. Waar het gaat over 
eisen stellen aan een gespreksleider anno 1962. Bij ons ging het over 
soortgelijke imperatieven, die jongelui van 14 tot 18 jaar kregen voorge-
schoteld. 
Een halve eeuw terug! Dezelfde situatie; wij werden geschoold, en wij 
luisteren; alsmaar luisteren ... 
Bovendien herinner ik mij, hoe al dat fraais in de daarop volgende kwart-
eeuw als „geschoolmeester" door die aldus opgeleide onderwijzers is 
weggelachen en hoe die opruiming in de latere vernieuwing heel aardig 
haar beslag kreeg. 
„Als je het in de school kunt bolwerken met al die poespas, dan kun je 
het ook zonder dit soort voorlichting"; zo klonk het als een variant op 
een kernachtig gezegde van Jan Ligthart. En eveneens: „als je het zó 
moet leren, dan leer je het nooit!" 
De papieren schoolmeester droop af. 
En nu moge het waar zijn, dat er hier en daar nog wel eens lustig „ge-
schoolmeesterd" wordt, er waait toch wel een frissere en ook krachtige 
wind door onze scholen, van kleuterklas tot H.B.S. en lyceum. Men be- 
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grijpt er gelukkig al heel goed, wat voor zin een klassegesprek heeft. 
Men weet wat luisteren is en betekent; men weet ook wanneer en door 
wie geluisterd dient te worden. 
Het hanteren van de taal — ook dat weet men — vindt zijn oefenterrein 
in praten en luisteren. Het goed luisterende kind en de goed luisterende 
leerkracht zijn voorwaarden voor een gesprek. En omgekeerd: geestelijk 
contact vooronderstelt evenzeer het juiste mondeling gebruik van de taal 
door beide partijen. Hoe klinkt dat in de pas herziene uitgave van ons 
H.V. „Humanisme en opvoeding" op blz. 24? Daar lezen we: „Taalbe-
heersing is de basis van verstandhouding en uitdrukkingsmiddel voor het 
innerlijk leven". 

En onze, ons beschoolmeesterende, wenken en handleidingen schrijvende 
adviseurs, worden niet moe al maar te beklemtonen: men moet goed, ja 
heel goed, kunnen luisteren. Mocht er in uw groep al een „langprater" 
aanwezig zijn, sla er de handleiding op na; ditmaal 5-de jaargang nr. 1 
blz. 7. Na de soort gedetermineerd te hebben .,pak" je zo iemand op de 
juiste manier aan door bijv. te zeggen — en u vindt verder gemakkelijk 
de „aanpak", u kunt kiezen, óf zus óf zo. 

Bij de vele aanbevelingen inzake dat luisteren moet ik denken aan een 
groep arbeiders in een kamp in dt. kop van Overijssel, waar ik geregeld 
kwam. „M'nheer", — zo werd er een keer gevraagd — „waarom komt 
die m'nheer hier nooit meer; (volgde een nadere aanduiding van de 
m'nheer) „die kon zo mooi vertellen over ..." Ik begreep, wie bedoeld 
werd en ik wist bovendien, dat hij de grote waarde kende van ... ver-
tellen! 
En ik denk ook aan een bezoek in een ziekenhuis; „ik mag naar huis", 
zei mij de vrouw, die ik er vele malen had bezocht. „Ik kom hier niet 
terug", vervolgde zij ... „U weet dit net zo goed als ik; zeg het mij 
maar gerust". Luisteren, vrienden; ook praten; vooral ook praten! 
Onze verhouding van mens tot mens, onze invloed van mens op mens 
heeft vele cryptogame facetten; zij worden niet alleen tastbaar bij luis-
teren. Wanneer is een bijeenkomst goed; wanneer bereiken wij het ge-
stelde doel met ons bezoek, met ons gesprek, onze voordracht? Kan uw 
handleiding daarop antwoorden geven of ook maar bij benadering iets 
vaststellen? 
Ik verheug mij er nog altijd ten zeerste over, dat mijn „opdrachtgevers" 
voor het werk onder de militairen en onder de arbeiders in de kampen, 
op de — en nog al vele — bijeenkomsten ter bespreking van de opgedane 
ervaringen in en door ons werk, nooit op de proppen zijn gekomen met 
een — handleiding. 
Tal van begrafenissen — enkele tientallen — heb ik geleid; ik sprak 
meerdere malen bij een crematie. De laatste maal bij een zeer droevig 
geval in deze provincie. In een enkel woord en een handdruk vernam ik 
iets omtrent het oordeel over deze wijze van verzorging van een uitvaart-
dienst. Onder de aanwezigen was geen humanist. Thuis gekomen lag er 
de Handleiding, zie jaargang 5 nr. 1 blz. 20 e.v. 
Mijn eerste indruk was: dan heb ik het nog nooit goed gedaan. En ver-
der: als wij het met deze handleiding goed doen, dan kunnen wij het er 
ook zonder stellen; en omgekeerd. 
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Wie meldt zich aan voor deze inderdaad niet gemakkelijke taak? De 
ervaring heeft mij geleerd, dat het de enkelen zijn, die denken het te 
kunnen en die zich daartoe voelen aangetrokken. Denkt men heus, dat 
wij, die het hebben aangedurfd en „min of meer geslaagd zijn" dit danken 
aan aanwijzingen als deze: „onze toespraak moet afgestemd zijn op de 
persoon van de overledene. Wij moeten letten op „de eigen plaats, die 
hij vervulde in kleiner of groter kring" en uitgaan van „de concrete 
mens". En natuurlijk moeten wij ook weer „luisteren wat nabestaanden 
ons kunnen meedelen; „daaruit treedt de stof voor een toespraak als 
vanzelf op ons toe". Ja, zo staat het er. 
Het is mij onmogelijk aan te nemen, dat wij aan dit soort voorlichtingen 
behoefte hebben. Wie is er bij gebaat, dat hem vooraf gezegd wordt, 
waar hij moet gaan staan, als hij gaat spreken. En wie schept moed als 
hem de beginwoorden worden voorgezegd en hij meteen hoort, hoe zijn 
rede te kunnen besluiten? 

Ach die handleidingen voor de schoolmeester uit de vorige eeuw! 
Over het slot van deze „handleiding" kan ik mij alleen maar ongerust 
maken. Daar lees ik: „Dit werk vraagt echter voortdurend leiding en 
organisatie door bezoldigde krachten op landelijk niveau, waarvan de 
kosten moeilijk te schatten zijn". 

En nu denk ik aan mijn vrienden in Friesland, aan de gepensioneerde 
onderwijzer, aan de straatmaker nog in functie, het boertje-in-ruste, en 
de kleine nog actieve veehouder en de vroegere veenarbeider en vele 
anderen, levend te midden van en vaak voortgekomen uit, de grote groep 
onkerkelijken uit de provincie. Zij zijn al jaren tot volle tevredenheid 
werkzaam op dit terrein. Zij worden niet zelden gewaardeerd in de ma-
nier, waarop zij de gewenste leiding geven. Uit hun toespraken spreekt 
eigen initiatief en zij begrijpen waarvoor zij geroepen worden. Zij wer-
den niet geschoold, dan enkel door het leven zelf en door dat, wat zij 
van het humanisme menen te weten en te hebben begrepen; meer niet. 

En nu weet ik best, hoe goed onze leiders het bedoelen, als zij bezig zijn 
ons te „scholen-. Ik weet ook, dat ons Hum. Verbond in de toekomst 
wel de beschikking zal krijgen over goed geschoolde krachten, die daar-
toe werden opgeleid door weer hoger geschoolden. Ons werk zal en moet 
worden voortgezet. 
Ik weet niet of het humanisme daarmee gediend zal zijn. Ik weet niet of 
scholing ons beter de toon zal doen vinden aan het ziekbed, dat een 
sterfbed zal worden; ik weet evenmin of dan bij een uitvaartdienst „de 
stof voor een toespraak als vanzelf op ons toe zal treden". 
Er is veel in ons werk, dat zich moeilijk laat organiseren en dirigeren; met 
name het wezen van ons humanisme. De organisatie van het Verbond en 
dan op landelijk niveau, dat zal gaan en vaak nodig zijn. Ik vermoed, dat 
die kosten wel te schatten zijn. 
Over de resultaten met handleidingen e.d. ben ik niet gerust. Maar dat 
kan liggen aan mijn gebrek aan scholing. 

Arnhem. 
	 D. Dijkstra. 
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APOLOGIE 

Het betoog van de heer Dijkstra geeft ons aanleiding tot het maken van 
enkele notities: 

1. De heer Dijkstra laat slechts één kant zien van de situatie, waarin 
een mens kan verkeren, nl. de situatie waarin iemand een bepaald stuk 
werk behoorlijk kan verrichten. Wij weten echter, dat ieder mens met 
zijn bekwaamheden, die een vrucht zijn van zijn aanleg en de sociale 
vorming (opvoeding, scholing en praktische ervaring), die hij heeft geno-
ten, een aantal dingen wel goed kan en een aantal andere dingen ge-
brekkig of niet kan. Wij hebben allemaal verschillende vaardigheden en 
een plezierige kant van ons mens-zijn is, dat wij allerlei vaardigheden 
kunnen leren. Uiteraard mits wij tevens aanleg hebben voor dat werk. Zo 
zal zelfs een goede leerling van een kweekschool nooit een goede onder-
wijzer worden als hij geen aanleg heeft voor de praktische beoefening 
van dat vak. Even zeker als het is, dat het zónder aanleg niet lukt, even 
zeker is het echter dat ook de aanleg alléén niet voldoende is. Als dat 
wel zo zou zijn zouden gelijk alle kweekscholen overbodig zijn. 

Wat geldt voor de onderwijzer geldt ook voor het werk, dat verricht moet 
worden in het verenigingsleven. Sommigen hebben de vereiste vaardig-
heden elders reeds verworven, anderen hebben nog een stuk informatie 
of instructie nodig. Wij zullen bij wijze van voorbeeld eens de heel zake-
lijke functie van penningmeester bekijken. Wie dit ambt aanvaardt en 
elders reeds een stuk scholing in boekhouden heeft opgedaan kan en zal 
zonder nadere instructie een ordelijke administratie voeren. Betekent dat, 
dat wij alléén lieden met een diploma boekhouden voor de functie van 
penningmeester moeten kiezen? Welneen, ook anderen komen hiervoor 
in aanmerking. De vereniging zal dan echter moeten zorgen, dat de be-
ginnende penningmeester hulp en advies krijgt bij het inrichten van zijn 
administratie. Wie enige ervaring heeft in het verenigingsleven weet hoe 
nodig deze hulp kan zijn. Wat geldt voor de penningmeester geldt ook 
voor alle andere functies. De één heeft hulp en advies nodig, de ander 
niet. Precies dezelfde situatie doet zich voor in een ander belangrijk ter-
rein van menselijke activiteit: het bedrijfsleven. Een nieuweling moet 
worden ingewerkt en veel mislukkingen en personeelsverloop in het be-
drijfsleven zijn een gevolg van het feit, dat de mensen dikwijls onvol-
doende worden geholpen en ingewerkt. 
De talloze verzoeken om advies in allerlei praktische kwesties en de vele 
woorden van dank en waardering, voor door ons en anderen gegeven 
instructiecursussen geven ons niet alleen de moed maar ook de opdracht 
dóór te gaan met ons werk. Waarbij ook wij doordrongen zijn van 
Goethe's woorden: 
„Grau ist alle Theorie 
und grijn des Lebens goldnen Baum". 

2. Een nogal eens voorkomend misverstand, dat ook doorschemert in 
het artikel van de heer Dijkstra, is dat wij een soort gezagsdragers zou-
den zijn, die reglementen uitvaardigen, die opgevolgd moèten worden. 
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Integendeel, wij zijn adviseur, helper voor wie om hulp en advies vraagt. 
Wij zijn blij met elke gespreksleider en geestelijke verzorger, die tot te-
vredenheid van zichzelf èn zijn omgeving zijn werk zonder verdere hulp 
kan verrichten. Waarbij wij op onze beurt ons wèl het recht van kritiek 
voorbehouden. En in het H.V. heeft dan iedereen de vrijheid zich van 
onze kritiek niets aan te trekken. 

3. De wetenschap heeft in de loop der tijden belangrijke ontdekkingen 
gedaan, waarvan de mens bepaald veel profijt heeft getrokken. Dat geldt 
ook voor de nog jonge wetenschap der sociale psychologie. Die heeft de 
laatste tientallen jaren zeer belangrijke nieuwe inzichten verworven. In 
ons land zijn deze inzichten pas na 1945 doorgedrongen en zij worden in 
het verenigingsleven, het maatschappelijk werk en het bedrijfsleven met 
veel succes toegepast. Ook voor ons werk bieden deze nieuwe ontwikke-
lingen van de sociale psychologie belangrijke perspectieven. Waar elke 
serieuze organisatie in ons land probeert van deze dingen te profiteren 
en daar soms een belangrijk stuk beleid op opbouwt (denk aan het mo-
derne personeelsbeleid) daar zou het .H.V. voor deze dingen als over-
bodige nieuwlichterij de neus moeten ophalen omdat de dingen van na-
ture wel goed zouden gaan? Dat laatste is een onvervalst conservatief 
credo, waarin wij niet geloven. Integendeel, wij hadden van de pedagoog 
Dijkstra verwacht, dat hij het tot onze taak en plicht zou rekenen de 
nieuwe inzichten der wetenschap èn de praktische toepassing daarvan 
in ons werk ook, ja juist in het H.V. door te geven. 

J. de Leede. 

GEEN VOORSCHRIFTEN 

Het verbaast mij, dat de heer Dijkstra het werk van ons centraal appa-
raat, althans een bepaald aspect daarvan, is gaan opvatten in de geest, 
die uit zijn artikel blijkt. Temeer, omdat hij zelf in belangrijke mate heeft 
meegewerkt aan het „Noordelijk rapport over leiding bij begrafenissen", 
waarin zelfs een gehouden toespraak als voorbeeld wordt medegedeeld. 
Nooit is een van onze handleidingen als voorschrift gegeven. We maken 
ze alleen op veelvuldig verzoek. Bij de aanvragen om een beknopt vade-
mecum op allerlei terrein, zijn we zelfs ver achter; zodat er nog heel wat 
bij zal moeten komen. 
Maar wie zo'n hulpmiddel niet nodig heeft, is er vrij van. Wat ervaren 
krachten, door het leven gevormd, verrichten, is in het Verbond altijd 
voorop gesteld. Spontane menselijkheid heeft voorrang en vormt een 
richtsnoer bij wat wij moeten opbouwen aan scholing en organisatie: 
Niet tot beheersing van het leven, maar om het te dienen, waar dit wordt 
gevraagd. 

P.N.K. 

76 



DE LEIDENDE GRONDGEDACHTEN VAN HET MODERNE 
A-GODSDIENSTIGE HUMANISME EN HUN ONDERLINGE 

SAMENHANG 
tweede aflevering 

Eerste deel 

DE HUMANISTISCHE GRONDGEDACHTEN OMTRENT DE 
EIGEN LEVENSOVERTUIGING ZIJN NIET DIE VAN DE 

EXACTE WETENSCHAPPEN 

Art. 3 

De algemeengeldigheid en de objectiviteit van de levensovertuiging zijn 
niet die van de exacte wetenschappen 

1. De moeilijkheid 

De algemeengeldigheid van de humanistische levensovertuiging vraagt 
nadere toelichting. In tegenstelling met de exact wetenschappelijke bevin-
dingen kan „Levensbeschouwelijk denken ... nooit aanspraak maken op 
algemeengeldigheid, van hoe grote betekenis zijn uitspraken voor de mens 
die ze ontdekt ook moge zijn-.1 ) Levensbeschouwelijk denken is dan ook 
altijd primair denken naar aanleiding van eigen belevingen en eigen waar-
debepalingen. Het is dus altijd een persoonlijke onderneming. Het is goed 
na te gaan hoe de algemeengeldigheid der humanistische levensovertui-
ging dient te worden verstaan. 

2. Een eerste antwoord van prof. dr. L. v. d. Wal 2 ) 

Prof. v. d. Wal verbindt de algemeengeldigheid en objectiviteit van een 
overtuiging „onverbrekelijk-  met de „waarheid-  daarvan. Een waarheid 
is algemeengeldend en objectief omdat zij betrokken is niet op een parti-
culier subject, „op mij of enig ander bestaand subject", maar, „op een 
niet bestaand, zuiver denkbeeldig subject. En juist daarin bestaat haar 
objectiviteit, haar algemeengeldigheid, waardoor zij ontheven is aan de 
sfeer van het louter persoonlijke". Ook persoonlijke belevingen en erva-
ringen, zoals „ik verveel, mij", die niet voor algemene verificatie open-
staan, kunnen toch aanspraak maken op algemeengeldigheid en objecti-
viteit. 
De schrijver van het artikel, J. Alleman, stelt, dat de algemeengeldigheid 
hier meer de betekenis heeft van algemene toegankelijkheid en aantoon-
baarheid. Algemeengeldigheid en algemene toegankelijkheid zijn niet het-
zelfde, merkt hij op. Algemeengeldigheid, in de zin van tijdloosheid en 
onafhankelijkheid van ieder particulier subject behoeft nog niet per sé 
algemene toegankelijkheid in te sluiten. 
Daarnaast vraagt de schrijver zich af of, als de humanistische levensover-
tuiging algemeengeldend en toegankelijk moet worden genoemd, dat niet 
in strijd is met de reeds eerder uiteengezette mening, dat de humanis-
tische levensovertuiging niet geheel op de rede steunt, maar grotendeels 
een „geloof-  moet worden genoemd, dat in de grond niet strikt bewijs- 

1) Dr. D. H. Prins, in Mens en Wereld, jrg. 9, 9 jan. 1954, pag. 7. 
2) Prof. dr. L. v. d. Wal, Rekenschap, jrg. 1, 1954, pag. 145 e.v., Overtuiging en Ob-
jectiviteit. 
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baar is. Pas wanneer is duidelijk gemaakt hoe de humanistische levens-
overtuiging algemeengeldend in de zin van algemeen toegankelijk is, kan 
men haar aanspraak, een grondslag te bieden voor een algemeen mense-
lijke verbondenheid, recht doen wedervaren; aldus Alleman. 

3. Het antwoord van dr. H. Redeker 3) 

Redeker gaat eerst in op de meerzinnigheid van termen, o.a. objectiviteit. 
Vervolgens toont hij aan, dat de objectiviteit, de algemeengeldigheid en 
bewijsbaarheid der levensbeschouwing en wijsbegeerte niet die van de 
exacte wetenschappen zijn. Voor deze laatste immers bestaan objectivi-
teit, algemeengeldigheid en bewijsbaarheid in: de hoogst mogelijke onper-
soonlijkheid van de uitkomsten, in een algemene toetsbaarheid en volko-
men verifieerbaarheid, in een ondubbelzinnige formuleerbaarheid en 
daarom in een bijna volmaakte verstaanbaarheid. 
De objectiviteit en geldigheid van de wijsbegeerte zijn echter niet die van 
de exacte wetenschappen en kán die ook niet zijn. De eigen taak en het 
eigen arbeidsveld van de wijsbegeerte is datgene wat door de exacte 
wetenschap in vroeger dagen steeds weer werd voorbijgezien, nl. de 
prioriteit van het gegeven véér de methode te erkennen en te handhaven. 
Op deze manier heeft de wijsbegeerte niet een bepaalde methode, maar is 
zij haar eigen methode in het afleggen van de eigen weg. 
Het gegevene van de methode is de mens zelf; de mens in zijn concrete 
persoonlijke bestaanswijze, niet als een geïsoleerd individu, maar in al 
zijn verhoudingen, activiteiten en mogelijkheden; niet de alleen exacte 
wetenschap beoefenende mens, maar met zijn „geloof-, in zijn zelfbezin-
ning, levensbeschouwing en levensovertuiging. 
Daar iedere wijsbegeerte uit haar aard een zelfbezinning is van de mens 
op zijn eigen concrete, individuele en persoonlijke bestaanswijze, „is zij 
niet bewijsbaar in het experiment en niet volledig, zonder vaagheid en 
zinsverband medededeelbaar-, hoezeer zij er ook naar streven moet. Haar 
geldigheid kan dan tenslotte ook nergens anders op berusten dan op de 
mogelijkheid, dat anderen mee kunnen denken. De wijsgerige objectivi-
teit en algemeengeldigheid moet men meer zoeken in het filosofische 
leven en in de dialoog van het filosofische gesprek, dan in het labora-
torium of het experiment. 

4. Het antwoord van dr. 1. P. van Praag 

Geheel in dezelfde zin is het betoog van dr. J. P. van Praag.4  ) Van de 
humanist wordt de bereidheid tot kritiek gevraagd niet alleen van zijn 
intellectuele opvattingen maar ook van zijn fundamentele belevingen en 
wel in deze enig zinvolle betekenis van het woord: of de inhoud van deze 
persoonlijke belevingen overeenstemt met de feiten; en feiten zijn hier dan 
werkelijkheidselementen, die in hun klaarblijkelijkheid een meer dan indi-
viduele geldigheid openbaren. In zover de ander de in woorden vertolkte 
ervaring existentieel in zichzelf vermag mee te beleven, kan men spreken 
van een meer dan individuele geldigheid van een levensovertuiging. De 

3) Dr. 1-1. Redeker, Rekenschap, jrg. 1, 1954, pag. 155 e.v.; Levensbeschouwing en Ob- 
jectiviteit. 
4) In Rekenschap, jrg. 1, 1954, pag. 18 e.v.. Beschouwing en Beleving. Complementaire 
begrippen in het denken van de mens. 
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humanist streeft dan naar een levensovertuiging die berust op de alge-
meen geldende rede of op elementaire ervaringen, die door anderen kun- 
nen worden meebeleefd. Als zodanig streeft het humanisme ernaar een 
basis te zijn voor een algemeen menselijke communicatie en verbonden-
heid. 
Dr. J. P. van Praag werkt dit verder uit door te wijzen op het onder-
scheid en de samenhang tussen beschouwing en beleving. Beschouwing 
en beleving zijn twee benaderingswijzen van dezelfde werkelijkheid. De 
observatie of de beschouwing is een benadering van het object van buiten 
af. In de beleving gaat het meer om een „intreden" in het object en om 
identificatie met het object. Het is een benadering van de werkelijkheid 
meer van binnen uit. Met beide methoden kan men met betrekking tot de 
werkelijkheid, tot waardevolle gegevens komen. 
Zo vertoont zich de mens in de beschouwing als „natuur" en „in de be-
paaldheid", voor de beleving daarentegen als „zelfbewustzijn" en als 
„gericht op vrijheid". Deze waarnemingsmethoden zijn complementair: 
d.w.z., hoe meer men zich op het ene standpunt stelt, des te onmogelijker 
wordt het andere. Als middenterm tussen de zuivere beleving en beschou-
wing kan gelden de „inleving" of het „invoelend verstaan". 
In de werking van het bewustzijn treedt een wederzijdse samenhang tus-
sen beschouwing en beleving op. De wetenschappelijke beschouwing is 
als verschijnsel doorgaans ook een beleving, waarmee het subject zich 
identificeert. Als de beschouwing zelf voorwerp van observatie wordt 
levert zij materiaal voor kennis op en geeft aanleiding tot kenniskritiek. 
Belangrijker is dat de beleving door observatie beschouwelijke fenome-
nologie wordt. Het is in die situatie dat redelijke toetsing en zuivering 
der beleving mogelijk wordt. 

Art. 4 

De „verklarende-  functie van de rede binnen de levensovertuiging 

1. De inhoud van de levensovertuiging moet niet alleen kritisch worden 
onderzocht, maar haar uitgangspunten moeten ook verder worden 
„verklaard-  en „doorlicht-. 

De rede heeft niet alleen een „zuiverende" functie, maar ook een „ver-
klarende" en „belichtende" taak. Want zich rekenschap geven van zijn 
levensovertuiging betekent niet alleen het onware van het ware daarin 
scheiden, maar ook de ware beschouwelijke uitgangspunten daarvan 
„doorlichten" en de wijsgerige consequenties daaruit trekken. Van de 
wijsbegeerte verwacht het humanisme, dat zij zich rekenschap geeft van 
de humanistische geesteshouding, deze doorlicht en er de wijsgerige con-
sequenties uit trekt.5 ) 
Inzake filosofische (en politieke) vragen heeft het Humanistisch Verbond 
zich de nodige zelfbeheersing op te leggen: het zal zich niet uitspreken 
voor een bepaalde wijsgerige interpretatie van zijn beginselen. Het Hu-
manistisch Verbond en de humanistische internationale, de IHEU, kiezen 
niet voor een of ander wijsgerig systeemas) 

$) Nieuwe Beginselverklaring, pag. 14. 
6) Zie Proceedings, tweede internationale congres IHEU, 1957, section I: Philosophy, 
syllabus pag. 39. 
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2. De principiële grenzen van de rede. 

Aan de redelijke verklaring zijn grenzen gesteld. „Rekenschap afleggen 
kan krachtens de aard van de menselijke geest niet betekenen iets uit niets 
verklaren, maar wel iets in zijn elementen ontleden of met iets anders in 
samenhang brengen".7 ) 
De mens kan niet verklaren waarom de wereld er is, noch waarom leven 
en werkelijkheid zo zijn als zij zijn. De mens stuit op zeker moment op 
het raadsel, wil men mysterie, waarvan de mens zich geen rekenschap 
kan geven, anders dan door het als zodanig te erkennen. Wel kan de 
mens trachten het zo-zijn van het bestaan en de wereld in een samen-
hang van tegendelen te verstaan. Daarvoor vraagt het humanisme de 
bereidheid tot redelijke verantwoording. Alleen hierdoor is werkelijke 
verstandhouding tussen de mensen mogelijk. 

3. Het mysterie moet dus ten volle worden erkend. 

„Er is in de humanistische levensovertuiging ten volle plaats voor de 
erkenning van het mysterie van het zo-zijn der dingen, van het zijn dat 
we niet in onze zak hebben, waarin wij geplaatst zijn zonder het te door-
zien, dat we aanschouwen als een wonder".9 ) Nadat men eenmaal heeft 
erkend dat er niets meer over te zeggen valt, heeft de humanist er ook 
geen behoefte aan dat mysterie toch nog op de een of andere manier te 
usurperen. De humanist weet, dat hij in de wereld opduikt, dat de mens-
heid in de wereld opduikt, niet wetend vanwaar, niet wetend waarheen, 
dat hij in alle bescheidenheid, om niet te zeggen deemoed, daarin zijn 
plaats heeft te vinden. De aanvaarding van het mysterie ligt geheel bin-
nen de redelijkheid zoals de humanist die opvat. 
Zo heeft de humanist ook geen weet van de oorsprong van het waarde-
besef in de mens. Verwijzing naar de bijzondere openbaring Gods zou 
het ene raadsel slechts door een ander vervangen. 
Ook het bestaan van een Persoonlijk God ligt in een kennisgebied dat 
principieel „bovenmenselijk" en dus onbereikbaar is.9 ) 10  ) 
Wil iemand het mysterie van het zijn God noemen dan zal geen humanist 
daar bezwaar tegen hebben, maar kent hij aan dat mysterie menselijke 
eigenschappen toe en beschouwt hij dit als een persoon met macht, wil 
en liefde, dan loopt daar de scheiding der geesten.11) 

4. De „onbekende-  mysteries zijn slechts alléén met „hypothesen-  te 
benaderen. 

In humanistische kringen spreekt men over het Godsbestaan, onsterfe-
lijkheid van de menselijke geest en andere bovenzinnelijke waarheden als 
over louter hypothesen, „werkhypothesen" genoemd, maar dan hypothe- 

T) Nieuwe Beginselverklaring, pag. 8. 
8) Dr. J. P. v. Praag, Ontmoeting der Levensovertuigingen, 1954, pag. 51. 
9) Prof. dr. L. v. d. Wal, Woord van de Week, 14 okt. 1956. 
l'°) Dr. J. P. v. Praag, Nederl. Gesprek Centr., publ. 7, 1953, pag. 40, Filosofie en 
Geloof. 
11) Dr. H. Bonger, Woord van de Week, 23 sept. 1951. Zie verder Dr. J. P. v. Praag, 
Woord van de Week, 18 dec. 1949 en dr. J. P. v. Praag, Modern Humanisme, 1947, 
pag. 35. 
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sen waar meer tégen dan vóór gepleit kan worden. Dit houdt verband 
met de functie die de humanist aan de rede en het verstand toekent. 
De enig mogelijke taak van het verstand bestaat in het 'ordenen, analy-
seren en in onderlinge samenhang brengen van de feitelijke gegevens der 
ervaring.12 ) Voor het verstand staat geen andere werkzaamheid open. 
Vandaar dat de grenzen van de rede tegelijk met die van de ervaring 
zijn gegeven. Iedere kennis omtrent werkelijkheden, waarvan geen erva-
ring is gegeven, wordt principieel uitgesloten. Wij moeten ons bevrijden 
van de illusie, dat wij in staat zouden zijn het aandeel, dat de structuur 
van onze geest tot onze kennis bijdraagt, uit te schakelen. Ons oordelen 
en waarderen wordt altijd medebepaald door onze geestesstructuur. Wij 
kunnen slechts „menselijk-  waarderen en menselijk oordelen. Een „bo-
venmenselijke-  wijsheid (de kennis der dingen in zich) is voor ons niet 
bereikbaar.13 ) We zullen de wereld nooit anders kunnen kennen, dan 
zoals zij aan ons verschijnt. Er gingen andere kennisbronnen voor ons 
dan die met de mens zelf zijn gegeven. Nimmer is de mens in staat tot 
absolute waarheden te komen. Hier houdt de mogelijkheid van weten op, 
niet de mogelijkheid van menselijk „denken-, want dit fantaseert en spe-
culeert verder, maar dit leidt dan ook hoogstens tot hypothesen. Van 
zulke hypothesen kan men zeggen dat ze betrekkelijke waarheden zijn 
— en niets meer —, die gelden voor een bepaalde tijd. De menselijke 
geest schept telkens nieuwe hypothesen en heft die ook weer op.") 

5. De metafysiek is dan ook van dezelfde structuur als het theoretisch 
deel van de ervaringswetenschappen. 

In navolging van Heymans kent de moderne humanist aan de metafysiek 
hetzelfde karakter toe als de natuurkundige theorieën en hypothesen be-
zitten.15) Heymans ziet de metafysiek als een onderzoek naar de „voor-
waarden-  van de verschijnselen. De wetenschappen zoeken echter naar 
de voorwaarden van maar een gedeelte van de verschijnselen. De meta-
fysiek moet het geheel van de gegeven feiten beschouwen. De metafysiek 
moet hiaten aanvullen, welke door de wetenschappen noodzakelijkerwijze 
worden opengelaten. Maar het doel der metafysica is niet essentieel ver-
schillend van de andere wetenschappen.") Zij heeft geen eigen voor-
werp. 
De metafysiek heeft noch de arbeid der bijzondere wetenschappen te be-
kritiseren, noch die te vervangen; maar ze heeft die te voltooien, nl. de 
hoogst bereikbare conclusies af te leiden. De methode der metafysiek is 
daarom geen ander dan een eerste kennisname van de gegeven feiten, 
ten tweede het zoeken van de daarin voorkomende, op verborgen voor-
waarden wijzende en althans een relatieve bepaling dezer voorwaarden 
mogelijk makende raadsels of problemen, ten derde de poging door hypo- 

12) Oude Beginselverklaring, pag. 9-10. 
113 ) Prof. dr. L. v. d. Wal, De draagkracht van onze rede, in Humanisme en Rede, 1957, 
pag. 52. 
14) Dr. A. L. Constandse, Ontmoeting der levensovertuigingen, 1954, pag. 25. 
1'5) Prof. dr. L. v. d. Wal, Twee filosofische wegbereiders (G. Heymans en Leo Polak), 
Rekenschap, jrg. 3, 1956, pag. 73 e.v., alsook Prof. dr. L. v. d. Wal, De Filosoof Hey- 
mans, Rekenschap, jrg. 4, 1957, pag. 80-92. 
113) Prof. dr. G. Heymans, Inleiding in de metafysica, 1941, met name pag. 22. 
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thesen-vorming en nauwgezette verificatie der hypothesen, van deze voor-
waarden een minder relatieve, respectievelijk een absolute kennis te ver-
krijgen.) 7 ) De metafysische theorieën zijn dus louter hypothesen, die aan-
vankelijk slechts gedacht werden. 
De hypothesen der metafysiek staan wel niet open voor directe verifica-
tie, maar zij zijn wel toegankelijk voor indirecte verificatie, die hierin be-
staat, dat de uit de hypothesen afgeleide conclusies met de ervaring ver-
geleken en overeenstemmend bevonden werden; daarop berust het ver-
trouwen, dat wij aan de natuurkundige hypothesen schenken; en ze is 
van oudsher gebruikt tot toetsing van metafysische hypothesen.") 
Zo komt de hypothese van een Persoonlijk God niet overeen met de ge-
gevens der ervaring; zij is niet te verenigen met het bestaan van het 
kwaad en ook niet met de eisen van het denken; het absolute kan nl. niet 
gedacht worden als een werkelijkheid onderscheiden van de rest van het 
zijnde en daaraan als het ware tegenover gesteld, omdat dit een rektive-
ring van het absolute zou inhouden. 
Deze opvatting van het verstand als een louter ordenende functie steunt 
de humanist achteraf in zijn ongeloof. Daarbuiten kan bij geen ander 
motief vinden voor een affirmatie van God. 

Art. 5 

De rede is ook de laatste en enige kritische en verklarende toetssteen der 
humanistische levensovertuiging. 

1. Het humanisme kan redelijkerwijze niet primair uitgaan van een per-
soonlijke God of Openbaring maar kan alleen uitgaan van eigen men-
selijkheid. 

Bij zijn poging om leven en wereld te verstaan kan de humanist — en 
naar mijn mening geldt dat voor iedereen — niet uitgaan van God of 
Openbaring maar slechts van zijn natuurlijke vermogens, zoals verstand, 
rede, intuïtie en ervaring. Het humanisme kan ten aanzien van alle erva-
ring, zowel van het innerlijke leven als van de uitwendige werkelijkheid, 
geen andere kennisbronnen laten gelden dan die welke het menselijke 
geestesleven aanbiedt.19 ) 
Een neergedaalde waarheid is niet mogelijk: zij kan niet eens gedacht 
worden. Iedere openbaring als kenbron ligt noodzakelijk op een of 
andere manier in het verlengde van de menselijke vermogens, in het be-
reik nl. van rede en ervaring, en zou daardoor dus toch weer in het 
natuurlijke vlak komen te liggen. De mens is nu eenmaal niet in staat 
zijn toevlucht te nemen tot een hogere instantie dan zijn eigen rede. In 
die zin oordeelt en waardeert hij altijd menselijk. „What other judgement 
can I judge but my ownr 20 ) Hier en niet voornamelijk in de culturele, 

17) L.c. pag. 31. 
18) L.c. pag. 36. 
1®) Nieuwe Beginselverklaring, pag. 2, en de toelichting daarop, pag. 5. 
20) Naar een citaat uit Joan of Arc van Maxwell Andersen. Zie prof. dr. Libbe v. d. 
Wal, Humanistische waardefundering, in De Nieuwe Stem, jrg. 4, 1950, pag. 224. Idem: 
Problemen der zedelijke waardering, 1958, pag. 41. Zie ook dr. J. P. v. Praag, Woord 
van de Week, 1 juni 1958. 
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sociale, psychische en morele sfeer, weet het humanisme zich de supe-
rieure tegenspeler (van het christendom), doordat het anthropogenitisch, 
(dit is) uitgaande van de mens als het enig gegevene, niet zozeer de mo-
gelijkheid van het Godsbestaan ontkent als wel de mogelijkheid voor de 
mens om van God uit te denken.121 ) De mens is voor de humanist volko-
men autonoom. 

2. God en de Openbaring ook geen mogelijk secundair vertrekpunt van 
de humanistische levensovertuiging. — Vooreerst niet: rationeel be-
schouwd. 

Het oordeelsvermogen van de mens is in de grond noodzakelijk auto-
noom. Niemand kan met de ogen van een ander zien of met het verstand 
en geweten van een ander oordelen.22 ) De eerste oordelen van de mens 
zijn onvermijdelijk eigenmachtig en zelfstandig. 
Kunnen daarom God en Openbaring geen eerste uitgangspunt zijn van 
leven en denken, zij kunnen evenmin, en nadat bijvoorbeeld hun bestaan 
op redelijke wijze en met zekerheid is aangetoond, secundair daarvan 
uitgangspunt vormen. Voor de humanist immers ligt het bestaan van een 
persoonlijke God binnen een kengebied, dat voor de mens principieel on-
toegankelijk is. Voor de historiciteit van de openbaring, de authenticiteit 
van de Bijbel, zelfs voor de historiciteit van Jezus als menselijk persoon, 
acht hij geen enkel overtuigend bewijs gegeven. Er is voor hem geen 
enkel waarschijnlijkheid voor de talloze „onwillekeurige afwijkingen" van 
de natuurlijke orde, waarvan de Bijbel wemelt. De authenticiteit van de 
Bijbel zelf komt in het geding. Dat de tekst van het Oude Testament 
dubieus is, acht hij algemeen erkend. En wat het Nieuwe Testament be-
treft, hij weet niet welke waarde hij moet hechten aan getuigenissen, die 
eerst vijftig tot tweehonderd jaar na dato zijn te boek gesteld. Hij vindt 
het merkwaardig, dat Jezus als historische figuur nergens in profane 
bronnen genoemd wordt, eigenlijk ook bij Paulus maar terzijde; behalve 
op één plaats bij Flavius Josephus, waarvan men aannemelijk heeft ge-
maakt, dat het een vervalsing is. 
De humanist sluit niet de ogen voor de positieve waarden van naasten-
liefde en opofferingsgezindheid, die door christenen op grote schaal zijn 
verwerkelijkt en stellig mede in de godsdienst wortelen, maar men mag 
evenmin blind zijn voor het feit dat dit alles zich afspeelt in een sfeer die 
principieel deze waarden ondergeschikt maakt aan de geloofsgehoorzaam-
heid. Daarom is het niet toevallig, dat het Christendom de menselijke rij-
ping op geestelijk, wetenschappelijk, moreel en maatschappelijk gebied op 
verre afstand volgt. 
De humanist kan geen „middelijke" openbaring laten gelden, „omdat 
deze hem geen genoegzame grond tot waarheid oplevert. Noch de ge-
loofsgetuigen, noch de Bijbel bezitten voor hem die overtuigingskracht, 
omdat men eerst geloven moet om aan hun uitspraken die bovennatuur-
lijke waarde toe te kennen, waardoor ze overtuigen kunnen. Hetzelfde 
geldt voor de godsbewijzen. Ze hebben slechts bewijskracht als men de 

21) Prof. dr. G. Stuiveling, Rekenschap, jrg. 5, 1958, pag. 149, De mens tussen dogma 
en denken. 
22) Prof. dr. G. Stuiveling, Rekenschap, jrg. 1, 1954, pag. 97, Critische Notities. 
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rede in staat acht uit natuurlijke zaken tot bovennatuurlijke te besluiten. 
en deze hypothese veronderstelt reeds het geloof." 23 ) 

3. God en Openbaring zijn ook existentieel geen uitgangspunt voor de 
humanistische levensovertuiging. 

Het feit, dat de humanist geen bewijs aanwezig acht voor het bestaan 
van een persoonlijke God en voor de historiciteit van de Openbaring, is 
voor hem nog niet de diepste grond van ongeloof en van zijn onvermogen 
om van God in zijn levensovertuiging uit te gaan. Trouwens het geloof 
van de godsdienstige mens ontspringt ook niet aan de Godsbewijzen of 
aan de argumenten voor de historiciteit van de Openbaring. Deze argu-
menten kunnen eventueel achteraf aan zijn geloof steun verlenen, maar 
het geloof zelf dankt zijn bestaan aan een bijzonder, bovennatuurlijk in-
grijpen Gods; het is een vrije goddelijke gave, naar de mening van de 
godsdienstige mens. 
Van een dergelijke „bijzondere openbaring" heeft de humanist geen en-
kele ervaring of beleving. Nu zal de christen wel altijd stellen, dat de 
humanist zich daarvoor niet open wil stellen, maar de humanist kan het 
niet anders ervaren dan dat dit niet-willen een niet-kunnen is.24) 
Het ongeloof van de humanist wortelt in de existentiële sfeer. 

4. De gehele kritiek van de rede op Godsbestaan en Openbaring heeft 
in de humanistische levensovertuiging slechts secundaire betekenis. 

In eerste instantie berust de humanistische levensovertuiging niet op de 
rede.25 ) Die kritiek is veel meer een belichting achteraf van een reeds 
tevoren bestaande overtuiging. Vandaar dat een overtuiging, ook de 
humanistische, niet zo maar door argumenten aan het wankelen wordt 
gebracht. Dat geldt ook voor de godsdienstige overtuiging. Wanneer 
men het uitgangspunt van de godsdienst heeft aanvaard, is het helemaal 
niet zo onredelijk om in wonderen te geloven:26 ) 
In beide overtuigingen gaat het tenslotte om getuigenissen, die op exis-
tentiële ervaringen berusten en als zodanig niet discutabel zijn.27 ) 
Daarom acht de humanist het principieel niet mogelijk om langs de weg 
van rationele bestrijding de godsdienstige overtuiging doeltreffend te 
benaderen en bijgevolg beslissend te weerleggen. Zo wordt ook nooit 
iemand door argumenten alleen tot geloof gebracht. Dit is geen verzaking 
van eigen redelijke grondslag, maar een noodzakelijk standpunt op grond 
van de ontwikkeling, die zich in de doordenking van de aard van levens-
beschouwelijke vragen in het moderne filosoferen voltrekt.28 ) De huma-
nist neigt tot het inzicht dat levensbeschouwelijke waarheden in wezen 
onbewijsbaar zijn.29 ) 

(wordt vervolgd) 

23) Dr. J. P. v. Praag, Autonoom Humanisme, pag. 8. 
24) Dr. J. P. v. Praag, In alle ernst, Rekenschap, jrg. 4, 1957, pag. 40-41. 
25) L.c., pag. 41-42. 

) L.c., pag. 42. 
27) L.c., pag. 40. 
28) Dr. J. P. v. Praag, Poging tot Plaatsbepaling, 1951, pag. 2. 
29) Dr. J. P. v. Praag, Verscheurde Wereld, in Mens en 'Wereld, jrg. 11, 13 ol.t. 1956, 
pag. 7. 
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~Wet® `q@uigolpg&Q,  
RUBRIEK VOOR DE GEESTELIJKE RAADSLIEDEN 
EN HUN MEDEWERKERS 

12 	HOE WORDT EEN PGR BEKEND? 

Zonderlinge vraag: Alsof het om de raadsman gaat, en niet om de 
mensen die hem nodig hebben. 
Maar het ligt andersom. De behoefte aan geestelijke verzorging van 
ongodsdienstige zijde heeft zich aan ons opgedrongen vanuit talloze 
situaties. Nu wij daarin beginnen te voorzien, weet men uiteraard niet 
overal terstond de weg naar ons te vinden. Het adres, dat wij bieden 
moet nog „inburgeren". Waar echter een plaatselijke geestelijk raads-
man al jaren geleden benoemd is, blijkt telkens dat hij slechts een klein 
gedeelte aankan van alles wat op hem wacht; zodat naar medewerkers 
moet worden uitgezien. 
Uit de rapportering van zulke meer „ingevoerde" krachten hebben wij 
berekend, dat verreweg de meeste van hun contacten tot stand komen 
door persoonlijke omgang of — aanbeveling. Geen wonder, met wezen-
lijke problemen gaat men het liefst naar iemand, in wie men al vertrou-
wen heeft door vroegere ontmoeting of door het getuigenis van anderen. 
Daarom is het van belang, dat een nieuw benoemde geestelijk raadsman 
de mensen in zijn omgeving gelegenheid geeft, hem te leren kennen; 
niet alleen degenen, die in moeilijkheden verkeren. De meest voor de 
hand liggende weg hiertoe is die van korte kennismakingsbezoeken bij 
de leden van de humanistische gemeenschap. In de geest van het „con-
tactbezoek" en in overleg met de hoofdcontactpersoon en diens mede-
werkers. Een andere mogelijkheid vormen de samenkomsten, huiskamer-
avonden of gespreksgroepen. 
Een daad, die hieraan vooraf dient te gaan, hebben we nog niet vermeld, 
omdat deze zo vanzelfsprekend is: Behoorlijke mededeling in het gemeen-
schapsorgaan. Een model voor zulk een artikeltje vindt u hieronder. De 
tekst ervan is bij ons verkrijgbaar, onder code-nr.: 511.14.20. Dat ver-
volgens het adres van de geestelijk raadsman, naast dat van het secreta-
riaat, in elk nummer vermeld dient te worden, spreekt niet minder van-
zelf. Al schijnt men er nog niet overal aan gedacht te hebben. 

Zoals men weet, is humanistische geestelijke verzorging niet alleen of in 
de eerste plaats voor onze leden bedoeld, maar voor ieder die er behoefte 
aan heeft. Daarom is vermelding in de telefoongids van groot belang; in 
Den Haag bijv. zijn langs deze weg reeds vele contacten tot stand geko-
men. Onder de titel „Humanistisch Verbond" kan men het secretariaat 

85 



vermelden en/of het adres van de geestelijk raadsman. Dit laatste na-
tuurlijk alleen, wanneer te verwachten is dat de genoemde langere tijd in 
functie zal blijven. 
Met deze publieke kennisgeving zijn we ook toegekomen aan een adver-
tentie of artikel in de algemene pers van stad of streek. Plaatsing van 
een advertentie heeft tot nu toe geen resultaat gehad, dat tegen de kosten 
op woog. Het model voor een artikel — wel te onderscheiden van het 
artikel in een gemeenschapsorgaan,— verschijnt in een latere editie van 
„Kader"; het is beter daarop te wachten. 
Niet uit te stellen is daarentegen de kennismaking met plaatselijke instan-
ties op verwant of aangrenzend terrein: Humanitas, Bureau voor Levens-
en Gezinsmoeilijkheden, Gemeentelijke Dienst van Sociale Zaken, —
van Geestelijke Volksgezondheid, Telefonische S.O.S.-dienst en derge-
lijke. Bij zulk een bezoek zal de p.g.r. in staat moeten zijn beknopt weer 
te geven, welke positie hij inneemt. Het kan daartoe nut hebben, onder-
staand model voor een artikel tevoren nog eens door te lezen; en mis-
schien een exemplaar ervan mee te nemen, dat men desgewenst kan 
overhandigen, en waarop ook het adres is ingevuld. 

Tenslotte zij erop gewezen, dat schriftelijke bekendmakingen door het 
bestuur — in overleg met de p.g.r. — behoren te geschieden. Maar het 
bestuur hieraan te herinneren is in de eerste plaats een taak van de 
p.g.r.: H'et gaat, zoals gezegd, niet om hemzelf, maar om de mensen 
die hem nodig hebben. 

De wegen tot bekendmaking vatten wij nu samen in organische volg-
orde: 

1. Door het gemeenschapsorgaan: Eenmaal een artikel, altijd het adres. 

2. Via de leden: Door contactbezoek en deelname aan het gemeen-
schapsleven. 

3. Door kennismaking met plaatselijke instanties op het terrein van gees-
telijk en maatschappelijk werk. 

4. Vermelding in de telefoongids. 

5. Een advertentie of artikel in de algemene pers van plaats of streek. 
(Nog uit te stellen). 

Model voor bekendmaking in gemeenschapsorgaan. 

Door het bestuur te bewerken naar plaatselijke behoefte, in overleg met 
de betrokken p.g.r. 
EEN GEESTELIJK RAADSMAN (-VROUW) voor 	  

(naam van de woonplaats) 

Enige tijd geleden is tot plaatselijke geestelijk raadsman (-vrouw) be- 
noemd de heer (mevrouw, mejuffrouw) 	  

De dienst van geestelijke verzorging is ingesteld voor mensen, ook buiten 
het Humanistisch Verbond, die verheldering en steun zoeken in hun 
levensproblematiek. Velen missen daartoe een vertrouwenspersoon in 
hun naaste,omgeving, of zoeken deze juist daarbuiten. 
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Er zijn dan gespecialiceerde mogelijkheden; zoals de arts, de maatschap-
pelijk werker, het bureau voor levens- en gezinsmoeilijkheden. Een gees-
telijk raadsman kan daarheen ook de weg wijzen, als dat wenselijk blijkt. 
Hijzelf is in de eerste plaats de medemens, die zich belangeloos beschik-
baar stelt met zijn aandacht en levenservaring. Hij is tot strikte geheim-
houding verplicht en wordt in zijn werk terzijde gestaan door geestelijk 
raadslieden in landelijke dienst. 
Onze taak is niet, iemand voor te schrijven wat het beste is; maar wie 
bij eigen zoeken hulp wenst, kunnen we tegemoet komen. Dat men zich 
uitspreekt, brengt menigmaal op zichzelf al klaarheid. 

Voor het aanstellen van een geestelijk raadsman is medewerking van 
het hoofdbestuur vereist. Het bestuur van onze gemeenschap is verheugd, 
langs deze weg een (enkele) onzer leden bereid te hebben gevonden, de 
functie op zich te nemen. 
U kunt zich dan ook vrijmoedig tot hem (hen) wenden; voor uzelf of 
ten behoeve van anderen, voor leden en niet-leden van het Verbond. 

Hier volgt het adres: 

(Naam, adres, telefoonnummer; voortaan in elke editie van het mede-
delingenblad te vermelden). 

In gemeenschappen, waar men geen p.g.r. heeft, doch een of meer „Me-
dewerkers geestelijke verzorging", is bovenstaand artikel ook te gebrui-
ken, met een kleine wijziging in de voorlaatste alinea. Ook van dit model 
kunt u een exemplaar aanvragen bij de landelijke g.r. voor dit werk. 

Kruyswijk. 

BEJAARDENBEZOEK 

Toen mevrouw B. lid werd van het H.V. was ze 92 jaar. Haar 100ste 
verjaardag hebben we nog plezierig gevierd ook al lag ze toen reeds 
enkele maanden in een verpleeghuis. Van deze lieve oude dame heb ik 
veel geleerd en met groot genoegen denk ik nog dikwijls terug aan de 
vele bezoeken die ik haar heb gebracht. Op deze manier oud te mogen 
worden leek me een groot voorrecht. 
Haar wijkhoofd bezocht haar trouw en met veel plezier, maar ik moest 
haar regelmatig op de hoogte houden van het werk van het .H.V. lande- 
lijk. 
Zij kwam uit een vermogend, goed liberaal gezin, was getrouwd geweest 
met een arts en had de halve wereld bereisd. Kinderen had ze nooit 
gehad en haar man was al jaren geleden gestorven. Ook haar eigen 
vrienden, familieleden en leeftijdsgenten vielen om haar weg maar ze 
had steeds weer nieuwe en jongere vrienden gevonden en ze leefde in-
tens mee met de wereld van ná 1945. Toevallig was ik op bezoek toen ze 
vlak vóór haar 100ste verjaardag een journaliste ontving die haar vroeg: 
„Verlangt u soms niet terug naar die goede oude tijd van vroeger?" 
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Woedend viel ze uit: „Die goede oude tijd was helemaal niet goed! Het 
was verschrikkelijk hoe de meeste mensen toen leefden!" en ze vertelde 
over de trieste omstandigheden waaronder de arbeiders van haar vader 
toen verkeerden. Van politiek had ze geen verstand maar mijnheer Drees 
vond ze iemand waar ze op wilde stemmen bij de a.s. verkiezingen. 
Dikwijls zei ze „Wat vind ik het fijn dat ik nu aan het eind van mijn 
leven ook ergens bij hoor! Ik vind het helemaal niet erg om dood te gaan 
alleen zou ik nog zo graag willen zien hoe het H.V. zich in de komende 
20 jaar zal ontplooien". 
Haar ogen werden steeds slechter, het lopen ging erg moeilijk maar 
stralend zat ze op de eerste rij bij het vijfjarig bestaan van het H.V. in 
Den Haag. Geestverwanten hadden haar met de auto afgehaald. 
Met een vergrootglas werd Mens en Wereld gelezen en in het radioblad 
werd precies aangestreept waar ze naar wilde luisteren. Later kwam een 
geestverwante haar voorlezen. Ik herinner me nog goed dat beide dames 
geen weg wisten met een artikel in M. en W. over de N.V.S.H. — ze 
wisten niet wat die letters toch betekenden. 
Als ik op bezoek kwam, werd ik eerst verwend met thee en veel „lek-
kers"; daarna kwam het vragenlijstje aan de beurt. Veel wilde ze weten 
over het werk van het .H.V. en de mensen die dit werk deden. Maar ook 
haar algemene belangstelling was groot. Onze vriend Warffemius hield 
op haar verzoek bij haar thuis een lezing over praehistorie. Zij had zich 
terdege voorbereid en verschillende delen van een encyclopaedie lagen 
open klaar. Eens vroeg ze me naar de naam van de vijfde vrouw van 
Hendrik VIII. Ik wist het niet maar ik beloofde haar dat ik het op zou 
zoeken en haar het de volgende dag zou schrijven. — „U moet niet 
lachen, mevr. T., maar ik heb het elke dag nog zo druk! 's Morgens maak 
ik in bed altijd een programma'tje op van alle dingen die ik die dag wil 
doen en het gaat allemaal niet zo vlug meer". Aan het eind van elk jaar 
schreef ze alle giro's uit: toen ze 99 jaar was vroeg ze mij of ik even 
wilde controleren of alles in orde was want ze had nu alles op gevoel 
moeten doen. 
Deze hoog-bejaarde vrouw was beslist niet eenzaam en verveelde zich 
nooit. Ze leefde graag. Toen ze naar het verpleeghuis moest vond ze het 
niet leuk meer en ze deelde de zuster mee dat ze er nu genoeg van had 
en niet meer hoefde te eten. Maar ja, dat mocht de verpleegster niet 
aanvaarden en toen kwam voor haar de verdrietigste tijd van haar leven. 
Te ondervinden dat je geheel afhankelijk bent van anderen, zelf niets 
meer kunt doen terwijl je geest nog betrekkelijk helder blijft! Dat was 
heel hard voor haar. 
Veel bejaarden zijn in staat heel lang hun eigen boontjes te doppen en 
wensen ook verschoond te blijven van elke extra aandacht. Bij onze con-
tacten met bejaarden moeten we hiervan uitgaan. Wij moeten ook niet 
toegeven aan de opvatting die van veel kanten in deze tijd wordt gesug-
gereerd nl. iemand die de leeftijd van 70 jaar nadert moet zich vertrouwd 
gaan maken met het idee om over te stappen naar een bejaardenhuis. 
„Vooral niet te lang wachten, want als men te oud is, kan men zich niet 
meer voldoende aanpassen". 
Iedere bejaarde moet de vrijheid hebben om tot het laatste einde te mogen 
bepalen waar hij/zij zal wonen. Door lichamelijke achteruitgang zal de 
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bejaarde vaak op bepaalde gebieden geholpen moeten worden. Indien dit 
niet mogelijk is door b.v. familieleden moeten andere wegen bewandeld 
worden en gelukkig komen die er steeds meer en steeds beter. Vóór 1940 
bestond er geen „bejaardenprobleem-  — hoogstens de eis van algemeen 
staatspensioen. Men heeft eerst nu ontdekt dat naar mate de mens ouder 
wordt bepaalde problemen te voorschijn komen waar men dan weer 
tracht een oplossing voor te vinden. Verschillende bejaarden, die niet 
goed meer voor zich zelf kunnen zorgen, verlangen naar verzorging in 
een bejaardenhuis. Anderen willen niets liever dan te blijven in de eigen 
vertrouwde omgeving en zo lang mogelijk voor zich zelf zorgen. Maar 
dan moeten wij in tijd van nood ook de mogelijkheid hebben hen te hel-
pen om zoveel mogelijk die zelfstandigheid te kunnen handhaven. In en-
kele grote steden bestaat het instituut van bejaardenhulp. Bejaardenhelp-
sters, meestal niet al te jonge ervaren huisvrouwen, bieden enkele uren 
per week hulp. Hun aantal is echter nog veel te klein om werkelijk iedere 
bejaarde bij ziekte of blijvende invaliditeit direkt te kunnen helpen. Maar 
het begin is er. Aangezien vele bejaarden zich steeds moeilijker kunnen 
verplaatsen en de kring van vrienden en leef tijdsgenoten steeds kleiner 
wordt, groeit het gevoel langzamerhand van eenzaamheid. Wij hebben 
van dr. van Zonneveld, secretaris van de Ned. vereniging voor Geronto-
logie, gehoord dat een enquête bij ruim 3000 bejaarden uitwees dat zeker 
10 % het gevoel had alleen over te blijven. Het is daarom dus belangrijk 
dat onze bejaardenbezoek(st)ers trachten dit gevoel bij een aantal be-
jaarden te verminderen. Zij horen bij ons, op verjaardagen mogen ze niet 
vergeten worden en zijn er vragen of moeilijkheden dan moeten zij weten 
waar ze moeten zijn om geholpen te worden. Over de praktijk van het 

bejaardenbezoek in het volgend nummer meer. 

A. Treurniet-Wiersma. 

VERJAARSWENSEN AAN ONZE OUDERE LEDEN 

Al enige jaren krijgen bijna alle leden van 75 jaar en ouder op hun ver-
jaardag een schriftelijke gelukwens thuisgestuurd. Er zijn leden die dit 
minder op prijs stellen: ook hier wordt zover bekend rekening mee ge-
houden. Den Haag heeft in mevr. Dessaur iemand gevonden die op een 
hartelijke en zeer persoonlijke manier er steeds weer opnieuw in slaagt 
deze blijk van belangstelling bij dergelijke bizondere gebeurtenissen onze 
leden te doen toekomen. De laatste twee jaar gebruikten we twee hele 
mooie houtsneden van Han Krug voor dit doel. Naast hartelijke woorden 
is een werkelijk mooie kaart en een goed handschrift voorwaarde. 
uit de vele reakties blijkt dat het zeer op prijs wordt gesteld. Hieronder 
enkele voorbeelden die misschien ook andere gemeenschappen kunnen 

overtuigen dit voorbeeld te volgen. Bij „kroonjaren" worden de jarigen 
persoonlijk bezocht met een kleine attentie van de gemeenschap. 

A. Treurniet-Wiersma. 
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Geachte mevr. D. 

't Is aardig ieder jaar namens het Haagse H.V. een gelukwens te ont-
vangen vooral omdat ik misschien tot de weinigen behoor die de laatste 
jaren nooit meer op een bijeenkomst verschijnen, doch mijn belangstelling 
vermindert daarom niet. Ik had een gezellige dag. Met vr. gr. 

Mevr. A. (84 jaar) 

Mevr. D., 

Nu gaan wij U, namens het H.V., hartelijk danken voor de felicitatie die 
wij op onze verjaardagen krijgen. Wij vonden het buitengewoon hartelijk 
en stellen het zeer op prijs. Wij hopen nog lang te mogen genieten van 
wat het H.V. verkondigt. Laten we het H.V. een grote groei toewensen. 

Echtpaar B. (77 jaar) 

Zeer geachte mevr. D. 

't Is al weer een tijd geleden dat ik van het H.V. gemeenschap Den Haag 
door Uw hand een verjaarsfelicitatie mocht ontvangen. Daarvoor onze 
hartelijke dank aan U en aan het H.V.! 
Aan de samenkomsten neem ik wat weinig deel doordat ik door velerlei 
dingen in beslag genomen word. En zondags in de voormiddag ben ik 
vaak per fiets weg, de enige tijd in de week dat het wat rustig is: brom-
mers enz. slapen nog. 
Ook in bijkomstig opzicht is dit verzuim wel eens verkeerd: daardoor had 
ik b.v. niet gemerkt dat een vriend van mij, wijlen de heer W. hier al vier 
jaar woonde! Misschien komt er nog eens beterschap. 

Hoogachtend, 
de heer S. (79 jaar) 

Zeer geachte mevr. D. 

Aangenaam verrast was ik door het teken van leven dat ik door U mocht 
ontvangen van het H.V. en van harte dank ik U voor de vriendelijke 
wensen daarmee gepaard gaande, die ik op hoge prijs stel. Temeer treft 
mij dit omdat ik zelf door mijn leeftijd en minder goede gezondheid niet 
in staat ben deel te nemen aan de werkzaamheden van het Verbond, die 
echter ik van verre met belangstelling gadesla. 

Met hartelijke dank en beste wensen, 
de heer V. (78 jaar) 

Ook verdrietige omstandigheden ontdekken we. 

Geachte mevr. D. 

Ik dank U hartelijk voor Uw attentie ter gelegenheid van 20 mrt. Ten-
gevolge van een verzuim mijnerzijds was U niet in kennis gesteld dat 
mijn vrouw op 20 aug. plotseling is overleden. 
Ik verzoek U mijn verontschuldiging te aanvaarden. 

Hoogachtend, 
de heer L (83 jaar) 
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