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OPMERKINGEN VOORAF 

Het nummer, dat de lezers hierbij ontvangen, behoort eigenlijk nog tot 
1964 en had dus reeds enkele weken geleden moeten uitkomen. Maar 
door tijdsgebrek en een tekort aan kopij was verschijning niet eerder mo-
gelijk en we nemen aan, dat iedereen daar begrip voor zal hebben. 

We willen graag aandacht vragen voor een reeks artikelen, waarvan ons 
H.B.-lid De Leede thans het eerste publiceert. Het is vooral van belang 
voor allen, die bijeenkomsten en vergaderingen moeten leiden, en daarbij 
wordt in het bijzonder aan de voorzitters gedacht. We hoeven geen 
„verenigingsboeren-  te worden, die tot in de perfectie streven naar een 
goed lopende organisatie, maar aan de andere kant kunnen een hele hoop 
zaken vlotter en efficiënter worden afgehandeld, dan nu in vele gevallen 
gebeurt. Daar weet uw redacteur, in zijn kwaliteit als organisatie-secre-
taris en bijzitter van vele bestuursvergaderingen een roman over te schrij-
ven, wat hij misschien na zijn pensionering nog wel eens gaat doen. 

Met veel plezier hebben we ook de toespraak afgedrukt, door mevr. H. 
Singer-Dekker gehouden tijdens de herdenking van het tien-jarig bestaan 
van het instituut van geestelijke raadslieden voor de Inrichtingen van 
Justitie. De hierin ontwikkelde gedachten lijken ons niet alleen voor de 
vaklieden van betekenis, maar zullen ongetwijfeld bijdragen tot een beter 
begrip over het belangrijke werk, dat hier door het Verbond en onze 
raadslieden gedaan wordt. 

De Bihar-aktie loopt op zijn laatste beentjes. We verwachten, dat tegen 
het eind van deze maand zo ongeveer bekend is wat door de inspanning 
van jongere en oudere leden voor dit belangrijke projekt is bijeen ge-
bracht. Op grond van de thans bekend zijnde cijfers en de ontvangen 
toezeggingen geloven we er niet ver naast te zijn als we voorspellen, dat 
de opbrengst ons niet zal teleurstellen en de voortgang van het werk van 
onze Indiase geestverwanten voorlopig verzekerd is. 

In maart krijgen we zoals gebruikelijk de aktie van de Stichting 
Steunfonds Praktisch Humanisme. De resultaten over 1964 zijn 
groter dan in het voorgaande jaar, zodat de gehele post voor de 
geestelijke verzorging daaruit betaald kan worden. De kosten stijgen 
echter, niet alleen doordat de salarissen van de enkele beroepskrachten 
met de algemene loonsverhoging meegaan, maar ook alle bijkomende las-
ten, zoals porti, drukwerk enz. steeds duurder worden. Maar er is ook 
nog iets anders, en daarop heeft het Steunfonds al nadrukkelijk de aan-
dacht gevestigd. Er moeten op korte termijn meer regionale raadslieden 
komen en dat betekent, dat de inkomsten van het Steunfonds fiks om-
hoog moeten. Want uit de contributies kunnen deze lasten niet worden 
betaald, dat zal men, voorzover het nog niet duidelijk is, straks uit de 
begrotingscijfers kunnen lezen. 
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DE REGIONALE NAJAARSCONFERENTIES 

Op 3 oktober en 7 november jl. werden in het Erasmushuis te Utrecht 
regionale kaderconferenties gehouden. Zij mochten zich in de belangstel-
ling verheugen van alle gewesten en federaties en van 72,1  % van de 
gemeenschappen. (Houdt men de enkele zeer slecht functionerende ge-
meenschappen buiten de berekening en de gemeenschappen die door een 
personele unie min of meer verbonden zijn met een gewestbestuur, dan 
komt men op een percentage van bijna 83). 

Dynamiek in maatschappij en Verbond. 

Over dit boeiende thema spraken de algemeen voorzitter, dr. J. P. van 
Praag, de landelijk penningmeester, de heer J. Pasman en de Centraal 
Geestelijk Raadsman, de heer D. Th. F. d'Angremond. Voor een samen-
vatting citeren wij het maandblad „Humanistisch Contact" van oktober 
van de gemeenschap Groningen, waarin de heer W. de Wit o.m. schrijft: 
„De dynamiek, welke deze tijd van besturen en gemeenschappen eist", 
aldus de voorzitter, „is wat ons vandaag bezig zal houden". Zullen we 
het juiste antwoord geven op de historische uitdaging van onze tijd, dan 
zullen we het adembenemende tempo, waarin alles veroudert en veran-
dert, bij moeten houden. Ons bedreigt een algemene verwarring en twij-
fel, een onzekerheid en een diepe eenzaamheid, die kan uitmonden in de 
ondergang, in de chaos. Om dit gigantische probleem aan te kunnen is 
op de eerste plaats nodig, dat wij in ons hebben de gedrevenheid, van dit 
zo belangrijk, zo urgent, zo bloedig noodzakelijk en zo dodelijk dreigend, 
dat we ons hiervoor wakker en waakzaam, voor honderd procent moeten 
inzetten. Dat we, wetend wat er op het spel staat, hierin en hieruit de 
motoriek vinden, om te voldoen en van ganser harte te voldoen aan onze 
opgave, het geestelijk klimaat te scheppen, dat zoveel mogelijk mensen de 
weerstand zal geven, die nodig is om niet geestelijk op drift te raken. 
Zo ongeveer leidde de algemeen voorzitter de ochtendbijeenkomst in. 
Het woord was hierna aan de heer Pasman. 
Hij begon met een soort inventaris, van wat er sedert 1946 was gebeurd 
en bereikt. Hij constateerde met vreugde dat de tijd voorbij is, dat het 
H.V. in het Nederlandse volkshuisgezin, van vader, moeder, de kinde-
ren en het hondje, met de rol van het hondje tevreden moest zijn. „Onze 
invloed gaat ver uit boven ons getal en men kent en respecteert ons in 
de buitenwacht. Ons arbeidsveld wordt steeds groter en van alle pro-
blemen, waarmee we te maken hebben, steekt dat van de toenemende 
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vereenzaming van de mens er ver boven uit. Er is een duidelijke tendens 
dat de kerk dit steeds minder aan kan. De toenemende ontkerstening 
maakt, dat duizenden geestelijk in de kou staan. Aan ons de taak deze 
mensen op te vangen en zo mogelijk te brengen in een klimaat van de 
humanistische levensbeschouwing, opdat ze de kans krijgen op toch weer 
een beetje houvast. De historie van de tweede wereldoorlog is er, om aan 
te tonen, hoe gevaarlijk en rampzalig een op drift geraakte massa kan 
worden. Waarin wortelt die diepe eenzaamheid, twijfel en onzekerheid, 
dat uitzichtloze en bodemloze: ik-weet-het-niet-meer? 
En toen daagden de atoombom, de tegenstelling Oost-West, de overin-
dustrialisering op. „De atoomkracht. Hoe voorkomen we het misbruik? 
Want het gaat hierbij om zijn of niet zijn. Ach, onze tegenkracht is voor-
alsnog even miniem als die van de kettingreactie groot is. Maar het raakt 
aan ons geweten. Het blijft ons bezig houden en we blijven hopen, dat 
ons streven, gericht op de bewustmaking en de waarde in de mens, er 
toch toe zal bijdragen, het lot van de mensheid iets veiliger te stellen. 
De oeverloze perspectieven van deze „vreemde-  kracht houden de mens-
heid in permanente angst en maken de urgentie van onze bemoeienis er-
mee des te groter". 
Ook de literatuur vraagt onze aandacht: de boeken van de Wolkers en 
de Cremers. Het mensbeeld, dat ons uit deze lectuur tegemoet komt is 
ontstellend. Wat daar staat zegt iets over de schrijver, maar ook over de 
lezer. Laat het niet waar zijn, althans voor ons, nu nog levenden, het 
schokkende antwoord van het concentratiekampslachtoffer uit „Het vijf-
entwintigste uur-, die aan het eind van alle martelingen zijn bril aan een 
vriend geeft en zegt: „Blind? Ach, ik hoef immers niets meer te zien". 
In de middagzitting hield d'Angremond een bezield betoog voor aanpas-
sing aan de nieuwe situatie: taken groter naarmate meer leden; er voor 
zorgen dat de nieuwelingen het gevoel krijgen: wij horen-er-bij. Contact-
bezoekers dus, in staat en bereid naar de•nieuwkomers toe te gaan, even-
tueel ook naar de eenlingen, die de aansluiting kwijt zijn. Maar daarvoor 
zal het bestuur tenminste eens kennis gemaakt moeten hebben en eniger-
mate moeten kunnen oordelen: die kun je om een boodschap sturen, maar 
die maakt brokken. Men kan bij dit Verbondswerk alleen staande blij-
ven en op enig resultaat mogen rekenen, als men voelt werkelijk een 
boodschap te moeten brengen". Tot zover de heer De Wit. 
M.v.d.V. geeft in „Binding", het periodiek van het gewest Zuid Holland-
Zuid, de woorden van de heer Van Praag kort en krachtig weer als er 
geschreven staat: „Het Humanisme is een uitdaging van deze tijd, omdat 
de mens van nu meer vraagt naar de zin van alle dingen. De wereld van 
vandaag verschilt radicaal met die van de vorige eeuw. De grote en snelle 
veranderingen verontrusten de mens. De mens raakt verward en snakt 
naar een diamenten kern die -onaantastbaar blijft. Er is een klemmende 
vraag van bestaan of niet bestaan. De heer Van Praag zei ook: Ik kan 
me niet aan de gedachte onttrekken, dat we nog te sullig zijn en. bezig 
zijn van aktiviteiten in het Verbond weer iets traditioneels te maken. De 
humanist moet echter steeds van de gedachte uitgaan, dat komen tot een 
volledige zelfontplooiing in volledige menselijkheid, de toetssteen van ons 
bestaan is. Er is schuld, er zijn afgronden, maar desondanks is er een 
zin en is er een ontplooien mogelijk. Het is de taak van het H.V. deze 
gedachte voor te staan", aldus M.v.d.V. 
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Discussie en vragen. 

Een van de aanwezigen ging in op de literatuurvoorbeelden, die de heer 
Pasman had gegeven en betoogde, dat wij deze boeken nu wel af kunnen 
wijzen, maar dat ze ook beschouwd kunnen worden als een vermaan en 
oproep aan de maatschappij: zo'n rotzooi is het en het enige wat jullie 
weten te doen is er vanuit je leunstoel hoofdschuddend naar kijken. Deze 
eenzaamheid, die vaak de mens wordt opgedrongen van de buitenwereld, 
maar even vaak zo niet meer door de mens gekozen wordt, zodat hij zich 
afsluit van de medemens, is een zaak, die van diep menselijk belang is 
maar wat doen we er aan? Op dit soort vragen is natuurlijk geen alge-
meen recept te geven, maar in het algemeen meende de heer Pasman te 
kunnen stellen, dat het altijd weer zin heeft te trachten met deze mensen 
het verloren gegane contact, de gestokte samenspraak weer op gang te 
brengen, met jongeren bijvoorbeeld in gespreksgroepen. 
Een vraag, die ongeveer op hetzelfde vlak lag, was naar de houding en 
het gesprek, dat de humanist aan een sterfbed zou moeten (kunnen) 
voeren. Hebben wij, vanuit ons humanist-zijn, daar nu werkelijk iets te 
zeggen, iets te bieden? Ook hier is natuurlijk geen algemene remedie te 
geven, maar de heer Van Praag formuleerde het ongeveer als volgt: 
wanneer iemand in zijn leven niet positief gestaan heeft tegenover dat 
leven en niet met de dood in het vooruitzicht heeft geleefd, er dus niet 
enigermate mee vertrouwd is, dan kunnen wij niets anders en niets beters 
doen dan aan het sterfbed blijk van onze vriendschap te geven. Weten 
we iets of misschien wel veel uit het leven van de stervende, dan kan 
misschien een opmerking gemaakt worden als: u bent toch naar beste 
weten een mens geweest? 
Tenslotte was er een vraag n.a.v. het betoog van de heer d'Angremond, 
namelijk of het Verbond wel voldoende en juist gebruik maakte van de 
pers- en publiciteitsmiddelen om veel en uitvoerig mensen te bereiken. 
Het is vaak zo moeilijk mensen te vinden, die bereid en in staat zijn leden 
en belangstellenden te gaan bezoeken. Vaak ook zijn de leden en belang-
stellenden er niet van gediend. De heer d'Angremond betoogde vooral 
ten aanzien van de leden, dat zij niet alleen het recht hebben om het 
Verbond te kennen, maar dat een gemeenschapsbestuur met evenveel 
recht het als zijn plicht moet beschouwen de leden te kennen. Hoeveel 
waarde men ook mag hechten aan radio, televisie en dagbladen, het 
enige wat van werkelijke waarde is, is het gesprek van man tot man, 
individueel en onder vier ogen. Men kan het een pretentie noemen, dat 
een bestuur het recht en de plicht heeft zijn leden te willen kennen ook 
al zijn die leden er niet altijd en voor de volle honderd procent van ge-
diend, maar mogen we die pretenties hebben. Er zijn thans voorbeelden 
te over, dat het Humanistisch Verbond iets te betekenen heeft — ons 
rapport Sociale Gerechtigheid is nog altijd een alom erkend, to the point 
en degelijk stuk werk, ons handboek Geestelijke Verzorging wordt in an-
dere kringen als een gezaghebbend stuk werk bestudeerd, een voorma-
lige katholieke hoogleraar zegt tijdens een interview met een Haags dag-
blad dat hij bijzonder veel gehad heeft aan het H.V. en dat het een be-
vrijding voor zeer velen kan zijn. Wanneer we dit allemaal bedenken, 
dan zullen de gemeenschapsbesturen begrijpen dat zij op eigen initiatief 
en naar eigen inzicht de taken ter hand dienen te nemen die zij op hun 
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weg tegenkomen. En laat men nu niet altijd denken, dat dit droppings 
zijn uit Utrecht, waar men rond de (denkbeeldige) groene tafel weer 
eens iets bedacht heeft. De taken komen — ook in Utrecht — op ons af. 
Spreekt men in een ziekenhuis over ziekenbezoek, dan zegt de directeur: 
dat is nu allemaal wel mooi, maar zoudt u ook niet eens iets voor onze 
verplegers en verpleegsters kunnen doen? En met een pokerface gaan we 
verder, want het is nog helemaal de vraag of we iemand zullen kunnen 
vinden voor dit werk. 
Een regionale kaderconferentie is er om elkaar — d.w.z. gemeenschaps-, 
gewest- en federatiebesturen, het hoofdbestuur en de functionarissen —
injecties te geven, teneinde naar beste weten en vermogen een antwoord 
te geven op de uitdaging van een gecompliceerde samenleving in een 
dynamische tijd. Het is geen vraag of wij dit willen of kunnen, maar het 
is een verplichting en levensnoodzaak als mens, die beter zal slagen, 
naarmate we er — ieder voor ons en gezamenlijk — meer van doordron-
gen zijn, dat een humanistische levensovertuiging geen vrijblijvende vrije-
tijdsbesteding is, maar een dagelijks en overal te hanteren instrument. 

M.V. 

Voorzitter van Praag ontvangt uit handen van penningmeester Pasman een elektrische 
platenspeler. Dit gebeurde op 28 november in aanwezigheid van het hoofdbestuur en 
functionarissen na een speech van ondervoorzitter Roethof, die van Praag van harte 
gelukwenste met zijn benoeming tot bijzonder hoogleraar. 
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NOTEERT LI DIT EVEN? 

Sprekerslijst 

Door een misverstand is per circulaire van 16 oktober '64 medegedeeld, 
dat prof. dr. D. Loenen verhuisd was van Amsterdam naar Zeist. Het 
laatste adres is echter slechts tijdelijk, omdat prof. Loenen enige tijd rust 
moet nemen. In dit verband worden de gemeenschappen verzocht hem 
tot nadere aankondiging niet voor een sprekersbeurt uit te nodigen. 
De heer dr. ir. R. Houwink, Bremhorstlaan 15 te Wassenaar is bereid 
voor gemeenschappen in de buurt te spreken over „Materie, leven, geest, 
God". De heer Houwink is sympathisant van het Verbond. 
Mej. M. E. ter Heege is verhuisd naar Pres. Kennedylaan 487, Amster-
dam-Nw. Zuid, tel. 020-428301. 

Landdag 1965 

Wel niet op Hemelvaartsdag, maar vlak daarna op zondag 30 mei gaat 
onze Amsterdamse gemeenschap Tuinsteden-West een landdag organi-
seren, waar leden met hun kinderen uit het gehele land welkom zullen 
zijn. Noteert u alvast de datum, in In en Om komen nadere mededelin-
gen. 

Brochuretafel 

Vers van de pers zijn 3 brochures en wel Humanisme en Sexualiteit; Dit 
wordt gedaan en Humanistisch Vormingsonderwijs. Ze verdienen een 
plaats op de brochuretaf el. De eerste is uitstekende gespreksstof voor 
groepen, de tweede zowel voor leden als belangstellenden een bron van 
informatie en de derde hoort in handen van iedereen die iets over het 
vormingsonderwijs wenst te weten. Aanvragen bij het Centraal Bureau. 

Een goede tip 

Het bestuur van de gemeenschap Nijmegen onderhoudt goede relaties 
met de plaatselijke openbare bibliotheek. Tijdens een lezing over Rassen-
discriminatie was de directeur van de bibliotheek met boeken aanwezig, 
die op het onderwerp betrekking hadden. Tevens is afgesproken, dat bij 
elke volgende inleiding die zich daartoe leent, hetzelfde zal gebeuren. 
Later bleek, dat vele aanwezigen ook een bezoek aan de bibliotheek ge-
bracht hadden, om zich verder te oriënteren. Er zijn meer plaatsen in ons 
land, waar dit wellicht mogelijk is. 

Jaarverslagen 

De secretarissen worden alvast gewaarschuwd, dat met grote belangstel-
ling op het Centraal Bureau naar hun jaarverslagen wordt uitgekeken. 
Leest u wel nog even documentatieblad Code 193 door, voor u zich tot 
schrijven zet? 
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C. J. v. d. 'HULLE 
NAAR NIEUW WERKTERREIN 

De geestelijke raadsman voor de arbeiderskampen C. J. v. d. Hulle gaat 
naar een nieuw werkterrein over. Bijna 10 jaar lang — de eerste 5 jaar 
als vrijwilliger en de latere periode als raadsman in volledige dienst —
heeft hij zijn krachten aan onze geestelijke verzorging in de arbeiders-
kampen in Zeeland gegeven, aanvankelijk in de kampen van de weder-
opbouw na de stormramp in 1953, later in de kampen van de Delta-wer-
ken. Hij heeft onder de arbeiders in deze kampen een bijzonder grote 
plaats ingenomen. Die plaats heeft hij zich verworven door zijn grote 
toewijding, zijn bijzonder sterk natuurlijk vermogen tot diep menselijk 
contact en zijn steeds verder uitgegroeide bekwaamheid als geestelijk 
raadsman. 
Zijn werk in het Delta-gebied is afgelopen. Hij heeft er niet zonder 
weemoed afscheid van genomen. Verscheidene Delta-werken zijn vol-
tooid. Het aantal arbeiders, dat nog in barakken of op varend materieel 
gehuisvest is, werd te gering voor een full-time raadsman. Het werk 
moet verder door vrijwillige raadslieden worden gedaan. 
v. d. Hulle gaat nu zijn krachten wijden aan een taak die rechtstreeks in 
het verlengde van zijn vroegere activiteiten ligt, namelijk aan de opbouw 
van het gespreksgroepenwerk onder buitenkerkelijke arbeiders, waarover 
in ditzelfde nummer van Kader een artikel verschijnt. Hij zal zich daarbij 
concentreren op een gebied met een bijzonder grote buitenkerkelijkheid, 
waarvoor voorlopig het gebied in Noord-Holland van boven het IJ tot 
aan Alkmaar is uitgekozen. Bovendien blijft hij de supervisie en leiding 
behouden van ditzelfde werk in Zeeland, waar het eveneens in een aan-
vangsstadium verkeert. 
Zijn nieuwe taak heeft voor v. d. Hulle en zijn gezin een verhuizing uit 
Zeeland naar Noord-Holland meegebracht. Zijn huidige adres is: Tromp-
straat 68, Huizen, tel. 02952-4355. 
Wij wensen v. d. Hulle veel succes en voldoening in zijn nieuwe werk en 
zijn gezin goede ervaringen in het nieuwe milieu. 

S. 
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Te beginnen in dit nummer willen wij in Kader een reeks artikelen wijden aan de 
Functie van voorzitter. In ons eerste artikel neven wij enkele wenken over: 

HET LEIDEN VAN BESTUURSVERGADERINGEN 

In deze beschouwing besteden wij aandacht aan het leiden van een 
kleine vergadering van een bestuur of een commissie, waarbij alle aan-
wezigen rond één tafel zitten en iedereen deelneemt aan de besprekingen 
Wij onderscheiden in dit onderwerp twee belangrijke aspecten. t.w. 

a. de behandeling van de stof en 
b. de omgang met de groep. 

Het leiden van een gesprek begint voor de voorzitter met een goede voor-
bereiding, waarbij eerst moet worden vastgesteld wat het doel is van de 
bespreking. Dat doel kan zijn het nemen van een besluit, het geven van 
informatie, het inwinnen van informatie of het vragen van medewerking. 
Deze onderscheiding moet worden gemaakt t.a.v. elk afzonderlijk agen-
dapunt want de bespreking van het ene agendapunt kan moeten leiden 
tot een besluit, terwijl de bespreking van het volgende het kennisnemen 
van enige mededelingen ten doel kan hebben. 
Vervolgens moet, ook weer t.a.v. elk agendapunt, een duidelijke pro-
bleemstelling worden gevonden in de beschikbare stukken, een andere 
keer moeten er eerst een aantal gegevens worden verzameld, waaraan de 
probleemstelling kan worden ontleend. En tenslotte zal een voorzitter in 
enkele gevallen alleen maar over een bepaald probleem eens rustig moe-
ten nadenken. 

Als deze fase gereed is zoekt de voorzitter vervolgens naar mogelijke 
oplossingen voor de geformuleerde problemen. Tenslotte wordt de voor-
bereiding afgerond met het opstellen van een tijdschema bij de agenda. 

Aldus voorbereid gaat de voorzitter naar de bestuurs- of commissiever-
gadering en moet dan leiding geven aan het gesprek van een groepje 
mensen op een zodanige wijze, dat er prettig, vlot en vruchtbaar kan 
worden gewerkt. Een goede werkwijze wordt bevorderd door een goede 
gesprekstechniek, waarvoor wij hieronder enkele wenken zullen geven. 

De behandeling van het agendapunt begint met het geven van een stuk 
informatie en toelichting en het formuleren van het probleem. 
Daarna is de groep aan de beurt voor het stellen van nadere vragen, het 
uitspreken van meningen en het doen van suggesties voor oplossingen. 
Wij noemen dit stadium de inventarisatie. De voorzitter houdt zich wat 
op de achtergrond, hij zorgt wel voor een ordelijk verloop van het ge-
sprek, maar geeft zelf nog geen commentaren. Wel geeft hij, desge-
vraagd, aanvullende informatie. Op deze wijze gaat de voorzitter na 
welke gedachten en opvattingen in zijn bestuur blijken te leven over de 
betreffende zaak en terwijl dit aan de gang is maakt hij korte notities 
van hetgeen er wordt gezegd. 

Vervolgens moeten de gemaakte opmerkingen worden geordend. Daar-
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toe wordt eerst een onderscheid gemaakt tussen feitelijke gegevens en 
de ingebrachte meningen en suggesties. De feitelijke gegevens moeten 
op hun waarheidsgehalte worden getoetst en- de gemaakte opmerkingen 
moeten zomogelijk worden samengevoegd en in een volgorde van nadere 
bespreking worden geplaatst. Een goede volgorde is van het meest radi-
cale naar het meest gematigde. De uitgesproken meningen worden daarna 
stuk voor stuk nader getoetst. Bruikbare criteria daarbij zijn: voor- en 
nadelen en kosten. Als wij zover zijn weet de voorzitter intussen wel voor 
welke beslissing het bestuur het meest voelt en kan hij een voorlopige 
conclusie formuleren. Deze wordt nader getoetst en vervolgens kan het 
eindbesluit worden genomen. 

Met het nemen van een besluit zijn wij overigens nog niet klaar. Daarna 
moet altijd worden vastgesteld wie het besluit zal of zullen uitvoeren. 
Eventueel moeten bepaalde uitvoeringsmaatregelen nog nader worden 
geregeld. 

De vraag mag worden gesteld wat de invloed van de voorbereiding van 
de voorzitter op de bespreking is. Die voorbereiding speelt mee op de 
achtergrond, maakt dat de voorzitter de zaak goed kent en de bespreking 
vlot kan leiden. De voorbereiding mag echter nimmer de bespreking be-
heersen in de zin van: „Dat heb ik z6 van te voren bedacht en uitgewerkt 
en dat moet dus zo ook worden aangenomen". Dat geldt ook voor het 
voorbereide tijdschema. Een bestuursvergadering moet wèl op tijd eindi-
gen, de agenda mag er echter niet worden doorgejaagd. Ook het nemen 
van een groepsbesluit heeft tijd nodig om tot rijping te komen. Als we in 
tijdnood komen moet het minst dringende punt maar blijven liggen tot de 
volgende keer. 

Een afzonderlijk punt, dat onze aandacht vraagt bij elke bestuurs- en 
commissievergadering is het verslag of de notulen. De voorzitter moet 
erop toezien, dat in ieder geval de genomen besluiten duidelijk en juist 
worden opgeschreven. En het verslag van een commissie moet een weer-
gave zijn van de meningen van de gehele commissie en nimmer alleen 
maar de mening van één persoon. 

Hieronder vatten wij het vorenstaande nog eens samen in een schema: 

Schema voor het leiden van een groepsbespreking 

1. De voorbereiding 

1.1. wat is het doel 
1.2. formuleer een duidelijke probleemstelling 
1.3. bestudeer alle stukken, verzamel gegevens 
1.4. zoek oplossingen 
1.5. maak een tijdschema 

2. De bespreking 

2.1. geef informatie en formuleer het probleem 
2.2. de inventarisatie - maak notities 

9 



2.3. orden de gemaakte opmerkingen: 

a. feiten 	- juist? 
b. meningen - houdbaar? 

voordelen 
c. voorstellen - bruikbaar? 	nadelen 

kosten 

2.4. formuleer een voorlopige conclusie 
2.5. formuleer het groepsbesluit 
2.6. regel de praktische uitvoering 
2.7. zorg voor duidelijke notulering resp. voor een duidelijk verslag. 

Aan punt b. de omgang met de groep, zullen wij in het volgende nummer 
van Kader enige aandacht besteden. 

J. de Leede 

ENQURTE GESPREKSGROEPEN - ZOMER 1964 

Elke zomer houden wij een enquête naar de ontwikkeling van het ge-
spreksgroepenwerk in het H.V. Zo hebben wij ook deze herfst een 
aantal ingevulde formulieren ontvangen, waaraan wij het volgende over-
zicht ontlenen. Op enkele gegevens zullen wij tevens enig commentaar 
geven. 
Uit 18 gemeenschappen, te weten Almelo, Amersfoort (3x), Amstelveen, 
Amsterdam-W, Beverwijk, Deventer, Doetinchem (2x), Eindhoven (3x), 
Enschede, Den Haag-N (2x), Den Haag-W, Den Haag-Z, Den Haag-
0, Den Helder, Hilversum, Leiden (2x), Rijswijk, Velsen en Vlaardin-
gen ontvingen wij bericht van het bestaan van 26 gespreksgroepen, die in 
de periode van 1 sept. 1963 tot 1 juni 1964 in totaal 190 bijeenkomsten 
hielden. 
Als wij deze gegevens vergelijken met die van vorig jaar zien wij natuur-
lijk verschillen. Er zijn 7 groepen, die in het overzicht van vorig jaar niet 
voorkomen en toen mogelijk nog niet bestonden. Er komen in het over-
zicht van 1962/1963 ook 6 gemeenschappen voor, waar wij dit jaar geen 
bericht van kregen. Er zijn verschillende begrijpelijke redenen, waarom 
een groep ophoudt te bestaan, zij het ook, dat wij bijzonder graag horen 
wat precies de moeilijkheden waren. Wij begrijpen echter niet hoe het 
komt, dat wij daarvan ter gelegenheid van de jaarlijkse enquête geen 
enkel bericht ontvangen. 
Het is de bedoeling, dat de gespreksleiders het blad Kader ontvangen. 
Datblijkt in de praktijk goed te functioneren: 23 gespreksleiders ont-
vangen Kader wel, 3 niet. 
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Een andere vraag was door wie de besproken onderwerpen werden inge-
leid. Dat blijkt meestal te gebeuren door de gespreksleider zelf, echter op 
de voet gevolgd door andere groepsleden. Dat is een ontwikkeling, die 
wij toejuichen. Het lijkt ons zeer waardevol als ook dikwijls gewone 
groepsleden de inleiding en de discussievragen voorbereiden en aan de 
groep presenteren. Enkele malen was een buitenstaander de inleider en 
ook daar is niets tegen mits het geen regel is. 
Hoe lang duurden de inleidingen? Wij troffen een variatie aan van 5 
tot 60 minuten. In 16 groepen duurden de inleidingen maximaal 15 mi-
nuten, in 6 groepen max. 30 minuten en in 4 groepen kwamen inleidingen 
tot een vol uur voor. Dat laatste is voor een gewone gespreksavond veel 
te lang. Het kan echter voorkomen, dat een groep om verder te kunnen 
komen een uitvoerige informatie van een deskundige nodig heeft. Bij 
wijze van uitzondering kan dus ook een gewone lezing met nabespreking 
in een gespreksgroep goed functioneren, nogmaals echter: bij wijze van 
uitzondering. Als het regel wordt spreken we niet meer van een gespreks-
groep maar van een cursusgroep. 
Tenslotte hebben wij gevraagd naar de besproken onderwerpen èn naar 
het gebruikte materiaal, Op de besproken onderwerpen gaan wij ditmaal 
niet in, zij geven hetzelfde beeld te zien als vorige jaren. De vraag naar 
het gebruikte materiaal was deze keer nieuw en 21 groepen konden hier-
op een antwoord geven. Het meeste worden genoemd boeken, brochures 
en artikelen niet door het H.V. gepubliceerd (11x), snel gevolgd (9x) 
door brochures van het H.V. Enkele malen worden genoemd: Mens en 
Wereld, Woord van de Week, eigen belevenissen (reisverhalen) van 
groepsleden en sprekers van buiten de groep. Het blijkt dus dat er uit 
een grote verscheidenheid van bronnen wordt geput. 
In de zomer van 1965 zullen wij opnieuw een dergelijke enquête houden. 
Wij hopen dan wèl een duidelijke groei van het aantal gespreksgroepen 
in het H.V. te kunnen constateren. 

J. de Leede 

MEDEDELING VAN DE ADMINISTRATIE 

Kader wordt gratis verzonden aan alle functionarissen, bestuurs-
leden, sprekers, raadslieden, gespreksleiders enz. Dat brengt grote 
kosten met zich mee, die echter nuttig besteed zijn. 
Een andere zaak is, dat wanneer iemand zijn functie neerlegt en dit 
niet bij de administratie bekend is, met toezending wordt doorge-
gaan. We kunnen ons dit niet veroorloven en verzoeken daarom 
dringend er van in kennis te worden gesteld, wanneer de toezen-
ding gestaakt kan worden. 
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HET HUMANISME EN DE GEWONE MAN 

't Is al een oud probleem. De vraag: hoe bereiken wij de gewone man? 
Jaren geleden reeds heeft een Verbondscommissie zich ermee bezig ge-
houden en is er een rapport over verschenen. Dat rapport ligt in de archie-
ven *). Niet, dat het nutteloos is geweest. Het was — en is nog — een 
bijdrage, een stap in de ontwikkeling. We bleven ermee zitten, met het 
feit, dat het Verbond tot nu toe blijkbaar vooral de min of meer intellec-
tueel geschoolden onder de buitenkerkelijken heeft aangesproken en in 
verhoudingsgewijs mindere mate de gewone man. Althans als je het aan 
het ledenbestand en de bezoekers aan onze bijeenkomsten afmeet. Daar-
bij mag evenwel niet worden vergeten de onmeetbare, maar toch zeker 
wel bestaande betekenis, ook voor de gewone man, van onze radio-uit-
zendingen, de betekenis van onze geestelijke verzorging, in het bijzonder 
in de arbeiderskampen, maar ook elders, èn het feit, dat een onderzoek 
in 1954 toch al uitwees, dat toen 27 % van ons ledenbestand thuishoorde 
in wat het Centraal Bureau voor de Statistiek noemt de „lagere groepen". 
Dit laatste is een naar mijn ervaring in onze kring maar weinig bekend 
feit. Het zou bovendien interessant zijn te weten hoe het er op het ogen-
blik mee staat. 
Maar, ook al zijn deze dingen allemaal waar en niet te veronachtzamen, 
het probleem blijft bestaan. Het probleem van: hoe bereiken wij de ge-
wone man? Of, misschien nu beter geformuleerd met: hoe bereiken wij 
in meerdere mate de gewone man? Of, nog beter geformuleerd: hoe 
krijgen het humanisme en het Humanistisch Verbond meer betekenis voor 
de gewone man? Want het gaat natuurlijk niet om het Verbond, maar om 
die gewone man zelf. 
Bij het bovenstaande zijn we van enige vooronderstellingen uitgegaan. 
Ten eerste namelijk van de vooronderstelling, dat we gezamenlijk menen 
dat het humanisme in beginsel een zaak is van en voor Mie buitenkerke-
lijken dus ook voor de gewone man. Dat we dus niet de mening zijn toe-
gedaan, dat het humanisme alleen maar iets is voor min of meer intellec-
tueel geschoolde mensen. (In de beginjaren van het Verbond kwam ik zo 
iemand tegen. Hij deed verslag van een aantal door hem gebrachte huis-
bezoeken. „Maar bij die en die had hij maar niet veel moeite gedaan. Die 
waren er toch te stom voor".) 
De tweede vooronderstelling is, dat er een communis opinio bestaat over 
het begrip „de gewone man". 't Is eigenlijk een nare uitdrukking. We 
zijn allemaal gewone mensen. Maar in het hier aan de orde zijnde kader 
bedoelen we ermee, dat het humanisme er ook is voor de niet-intellectueel 
geschoolden, voor de mensen met een niet of een niet ver voortgezette 
schoolse opleiding. En dit nu wat nader aangeduide begrip de gewone 
man valt in ander verband, namelijk in het verband van de maatschappe-
lijke arbeidsverdeling, ten naaste bij samen met het begrip „arbeider". 
Weer zo'n naar woord, dat allerlei negatieve associaties kan oproepen, 
maar dat dat niet behoeft te doen, als men er niet anders mee bedoelt dan 
aan te duiden, dat er een (zeer groot) aantal mensen bestaat, wier 

*) En in de documentatie-map met de titel: Mens en Verbond (red.). 
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schoolse opleiding niet ver is voortgezet en die daardoor of mede daar-
door een plaats in het arbeidsproces innemen, die zo'n voortgezette 
schoolse opleiding niet vereist, maar die zich overigens op geen enkele 
manier wezenlijk van andere mensen onderscheiden. 
Beide termen „de gewone man" en „de arbeider" en ook de term „de 
niet-intellectueel", als we die zouden overwegen, zijn moeilijk te hanteren 
vanwege de mogelijke negatieve associaties. Maar we moeten toch lets 
hebben om aan te duiden wie en wat we bedoelen. En als we dan alle 
genoemde reserves laten gelden, dan zouden we nu ook kunnen zeggen, 
dat ons probleem is: hoe bereiken we, dat het humanisme grotere bete-
kenis in en voor de arbeiderswereld krijgt? 

Ter oplossing van dit probleem zijn we bezig aan een — en nu een zeer 
concreet — experiment. Een experiment, dat al wel zo gevorderd is, dat 
we ons zo langzamerhand verplicht gaan voelen er ons kader in „Kader" 
over in te lichten. Voortbouwende op onze ervaringen in de arbeiders-
kampen zijn we namelijk bezig met de opbouw van gespreksgroepen voor 
buitenkerkelijke arbeiders niet-leden van het Verbond. Er bestaan reeds 
ruim 20 van zulke groepen in diverse plaatsen van ons land. En er zijn 
ongeveer 250 arbeiders op intensieve wijze bij betrokken. De groepen 
komen eenmaal per drie weken bijeen onder leiding van een terdege op 
zijn taak voorbereide gespreksleider. Ruim .60 gespreksleiders zijn mo-
menteel in functie resp. in opleiding. Het heeft alles de bedoeling dat het 
op den duur grote vormen aanneemt. 
In de groepen wordt diepgaand en met grote interesse over de grote 
levensvragen gediscussieerd: leven wij, als buitenkerkelijken — zoals zo 
vaak wordt beweerd — niet alleen zonder God, maar ook zonder gebod? 
Met andere woorden: kunnen wij maar doen en laten wat we willen? 
Of bezitten wij een aan mensen eigen innerlijke noodzaak tot stelling 
name in de vragen van goed en kwaad? En zo ja, &Sen we dan ook altijd 
wat we als goed hebben herkend? En als we dat niet doen, wat weer-
houdt ons dan daarvan? En is het altijd gemakkelijk om uit te maken wat 
in een bepaalde situatie het goede is. Komen we bij voorbeeld niet dik-
wijls in een gewetensconflict — denken we maar aan het Softenondrama 
of aan het vraagstuk van de bewapening —, waarbij meerdere zedelijke 
eisen zich tegelijkertijd aan ons opdringen. maar die niet tegelijkertijd 
vervulbaar zijn en hoe komen we daar uit? Hoe vinden wij als buitenker-
kelijken in dit labyrint van vragen en praktische problemen van goed en 
kwaad de weg? — En hoe komen we klaar met het leed. het leed dat ons 
persoonlijk overkomt en het leed van de wereld? Hoe komen we er. als 
niet-godsdienstige mensen, mee klaar als we het niet aan Gods ondoor-
grondelijke wegen kunnen toeschrijven? — \Vat willen we met het leven? 
Wat zien we als onze plaats en taak in het grote universele verband? 
Hoe staan we in en tegenover het mysterie van leven en zijn? Als de 
geopenbaarde waarheid van een godsdienst door ons niet kan worden 
aanvaard, welke weg gaan we dan om tot meer klaarheid en waarheid te 
komen? — En, dichter bij huis, de menselijke verhoudingen: hoe komt 
het dat mensen zo gemakkelijk in conflict met elkaar raken? Wat is de 
rol en de betekenis van onze gevoelens en ons gevoelsleven? Wat zou de 
rol kunnen zijn van onze rede, ons verstand? — Wat willen we met de 
opvoeding van onze kinderen? Hoe realiseren we onze ideeën daarover 
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en op welke moeilijkheden stuiten we daarbij? — Hoe zijn onze gedach-
ten over huwelijk en seksualiteit? En wat vinden we van de homosek-
sueel? En zo voort. En zo voort. Allemaal vragen die rechtstreeks met de 
levensvisie samenhangen en waarvan de gezamenlijke overdenking bij-
draagt tot een meer bewuste, breder uitgewerkte en verder verdiepte 
levensovertuiging. 

Is er belangstelling voor dit soort vragen onder arbeiders? In tegenstel-
ling tot velen, die de arbeiderswereld een puur materiële ingesteldheid 
toeschrijven (waarom zou die in de arbeiderswereld groter zijn dan el-
ders?) durven wij deze vraag zonder aarzeling met ja te beantwoorden. 
Dat houdt echter nog niet in, dat ze gemakkelijk bij dit werk zijn te be-
trekken. Het moderne leven geeft zo veel mogelijkheden tot anderssoortige 
tijdsbesteding — van t.v.-kijken tot creatieve hobby's en van sportbe-
oefening tot sociale activiteiten in bestuurscolleges — dat ook de arbei-
der niet met lege tijd zit. Bovendien blijkt voor het deelnemen aan een 
gespreksgroep „waar je ook wat moet zeggen" een vrij grote drempel-
vrees te bestaan. En aan onze kant blijkt het moeilijk om de arbeiders 
echt duidelijk te maken waarom het gaat, namelijk dat het niet gaat om 
iets dat alleen wij graag willen en noodzakelijk vinden, maar om iets dat 
hen zelf veel voldoening zou schenken. We zouden hier kunnen spre-
ken van een vicieuze cirkel: als ze eenmaal aan zo'n gespreksgroep mee-
doen voldoet het aan een behoefte, maar die behoefte wordt pas goed 
ontdekt als ze meedoen. We zoeken nog naar wegen om uit deze vicieuze 
cirkel te geraken. Of eigenlijk is die weg in beginsel wel gevonden. On-
dergetekende schreef daarover in Kader no. 5, 1963 een artikel onder de 
titel: Benadering van buitenkerkelijken over Humanisme en Humanistisch 
Verbond.*) Maar het blijkt voor onze medewerkers moeilijk zich de 
daarin beschreven en daartoe noodzakelijke geestesgesteldheid voldoende 
eigen te maken. We zitten daar nog mee. 

Een andere vraag die meerdere malen wordt opgeworpen is de vraag, of 
het wel juist is afzonderlijke gespreksgroepen voor arbeiders te organise-
ren, ook al omdat het toch niet in de eerste plaats om typische arbeiders-
vraagstukken, maar om de algemene levensvragen gaat. Ons antwoord 
is, dat er evenveel reden bestaat om afzonderlijke gespreksgroepen voor 
intellectuelen te organiseren. Het ietwat verwonderlijke is evenwel, dat in 
dit laatste geval niemand zich afvraagt of dat wel juist is. Dat de vraag 
als het arbeidersgroepen betreft wèl opkomt, is begrijpelijk. Men voelt er 
de mogelijkheid van discriminatie in. Maar het behoeft geen discriminatie 
te zijn en het is dat uiteraard bij ons niet. Het zijn overwegingen van 
groepsproces en groepsdynamiek die ons daarbij hebben geleid. Een ge-
spreksgroep moet homogeen van samenstelling zijn wil hij goed functio-
neren. Bij gespreksgroepenwerk moet men differentiëren. Dat klinkt alles 
bij elkaar heel duur. Maar het zal aanstonds duidelijk zijn als we zeggen, 
dat in een gemengde gespreksgroep van arbeiders en intellectuelen —
om die naar klinkende, maar in dit verband helemaal niet nare onder-
scheiding te maken — geen van beiden tot hun recht komen. De arbeider 

*) Dit artikel is thans in brochure-vorm verkrijgbaar. 
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houdt beschroomd zijn mond, omdat de ander het toch allemaal zoveel 
beter en gemakkelijker kan zeggen. De intellectueel wordt ongeduldig 
omdat de ander, als hij al wat zegt, moeite heeft met het kort en duidelijk 
verbaliseren. Dat wil geenszins zeggen, dat de een in levensvragen een 
kwalitatief betere of geringere inbreng heeft dan de ander. Men kan ver-
steld staan van de levenswijsheid en het levensinzicht, die men in arbei-
derskring ontmoet; men kan evenzeer versteld staan van de levensvreemd-
heid die men in intellectuele kringen tegenkomt. Maar het wil wel zeg-
gen, dat de verschillende kringen een verschillend gebruik van de taal 
maken. Men moet bij voorbeeld met arbeiders niet in abstracte en theo-
retische zin over de levensvragen praten. Ze zijn niet gewend zich in 
abstracties uit te drukken. Ze drukken zich uit in termen van concrete 
levenservaringen. Een gesprek over geestelijke vragen is bij hen door-
spekt met voorbeelden uit de levenspraktijk. Een levensprobleem moet 
daarom ook niet in abstracte zin aan de orde worden gesteld. Daar heb-
ben ze geen aanpak voor. Het kan het beste worden voorgelegd in de 
vorm van een concrete levenssituatie. 
Als men bereid is met dit alles rekening te houden dan kan zich in die 
gespreksgroepen van buitenkerkelijke arbeiders een heel stuk bewust-
wording van humanisme voltrekken. Want — maar dat is dan weer een 
ander chapiter, dat we hier niet zullen uitwerken — het blijkt telkens 
weer, dat het humanisme onbewust in hen leeft en de eigenlijke grond-
slag is van hun denken en voelen en doen. 

Het is een experiment, schreven we, deze poging om via gespreksgroepen 
het humanisme een grotere betekenis te laten krijgen in en voor het leven 
van de gewone man. Zij het dan dat het een reeds enigermate gevorderd 
experiment is. Maar laat nu niet elke Gemeenschap er onmiddellijk mee 
willen beginnen. Het kan alleen slagen als het gebeurt onder leiding van 
daartoe in potentie geschikte en daarenboven nog terdege op hun taak 
voorbereide gespreksleiders. Die gespreksleiders moeten van twee dingen 
weet hebben of krijgen: van gesprekstechniek en van humanistiek. Aan 
het zoeken naar en het vormen van zulke gespreksleiders wordt gewerkt. 
Misschien vinden we zo, en op den duur, de oplossing van het oude pro-
bleem: het Humanisme en de gewone man. 

C. H. Schonk 
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20. FEITELIJKE NOOD en GEESTELIJKE RAAD 

Concrete vragen 

Een groot deel van onze cliënten vraagt, althans in eerste instantie, hulp 
in zaken buiten ons terrein. Bij voorbeeld: huisvesting, financiële steun, 
arbeidsbemiddeling, maatschappelijke of psychologische zorg. 
Wij zullen deze terreinen hieronder aanduiden als „sp e c i ali s-
t i s c h "; ter onderscheiding van het „geestelijke", dat immers betrek-
king heeft op de menselijke houding tegenover het leven als total i-
telt 

De conclusies, die wij tot dusver in onze werkbesprekingen bereikt heb-
ben, volgen hieronder in zo beknopt mogelijke vorm. De praktijk biedt 
talloze complicaties, uitzonderingen en grensgevallen, waarop wij later 
hopen terug te komen. Per raadsman en per cliënt kan het beleid een-
zijdig naar de praktische of de bezinnende kant gericht zijn; of ook moe-
ten zijn. 
Maar juist om dit te beoordelen, is een eenvoudige hoofdlijn nodig; het-
geen ook telkens weer blijkt uit verzoeken van onze medewerkers. Wij 
bieden daartoe hier een ontwerp, dat nog allerlei aanvulling behoeft. En 
onder het voorbehoud dat een geestelijk raadsman in elk voorkomend 
geval zich vóór alles heeft af te stemmen op het eigene van die speciale 
mens, in die speciale situatie. 

Altijd ontvangen 

1. Bij de geestelijk raadsman is men nooit aan het verkeerde adres. Zo-
dat hij zou mogen zeggen: „Dit is mijn terrein niet; dan moet u eigenlijk 
daar en daar zijn". 
Maar evenmin dient hij zelf de gevraagde specialistische hulp te gaan 
verlenen. 

2. Zijn taak is, aandachtig in te gaan op de kwestie zoals de ander haar 
stelt, op haar oorzaken en haar samenhangen. Met het doel dat de cliënt, 
door zich uit te spreken, meer helderheid krijgt over zijn totale situatie en 
over de wegen die hij wenst te kiezen, 

Verwijzen zonder afschuiven 

3. Blijkt het speciale punt alsnog dringend te zijn, dan dient uit het 
gesprek voort te vloeien, dat hiervoor een geëigend adres te zoeken is. 
Niet als vermindering van aandacht door de g.r., maar juist vanuit die 
aandacht. 
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4. A 1 v oren s tegenover de cliënt een adres met name te noemen, in-
formeren we aldaar, of men tot hulp bereid is. Zo ja, dan bieden we de 
cliënt aan, hem er persoonlijk te introduceren. 

Trouw blijven 

5. Gedurende zijn contact met de specialistische instantie, blijven wij 
onverminderd beschikbaar voor de cliënt. Onder andere om hem te hel-
pen vasthouden aan het betreffende adres; appèl om meer attentie of 
nadere toelichting kan nodig worden. Maar dan bij de instantie zelf, die 
verantwoordelijk is. 

6. De g.r. betoont zijn cliënt een persoonlijke toewijding, die tegelijker-
tijd het verband bewaart met de totaliteit en met de regels van de samen-
leving. 
Zodoende wordt de geestelijke gerichtheid van het humanisme metter-
daad voelbaar gemaakt; ook wanneer zij nog niet met woorden ter sprake 
kan komen. 

Kruyswijk 

„DE WERELD VAN DE ZIEKE MENS" 

door Dr. I. P. Ellerbeck 

Dit boek. een psychologische benadering van het ziek-zijn, ontstond 
door een samenvatting van een veel gegeven cursus door de rooms-
katholieke psychiater voor de hogere school voor verplegenden Pius X 
te Nijmegen. Uitgever De Toorts, Haarlem (1962) 171 blz. 
Schrijver zegt in zijn voorwoord dat dit boek allereerst bedoeld is voor 
de verplegenden maar ook van belang is voor artsen, zielszorgers en allen 
die door welke omstandigheden ook, met de zieke mens te maken hebben. 
Het boek is eenvoudig en levendig geschreven. Na een korte psycho-
logische inleiding over het begrip „eigen wereld" en begrippen affect en 
emotie behandelt schr. achtereenvolgens: de overgang van gezond naar 
ziek-zijn; de beleving van het ziekliggen thuis en in het ziekenhuis; de 
stellingname tegenover het ziekzijn en de ziekte; de figuren rond het 
ziekbed; de infantilisering van de zieke; behoefte aan moeder- en/of 
vaderfiguur; menselijke verhoudingen rond het ziekbed b.v. arts-patiënt, 
met verpleegsters, bezoekers enz. 
Vervolgens een hoofdstuk over de terugkeer naar de gezondheid, daarna 
over het sterven en de zorg voor de stervende. 
Rustig beschouwend maar toch zakelijk wordt de zieke mens als mens 
benaderd en ook voor de humanist is dit boek zeer instructief. De schrij-
ver is echter positief christelijk en dit blijkt vooral in de hoofdstukken 
over het sterven. Maar ook dit deel is boeiend geschreven en zal ook 
vele humanisten tot verdere bezinning brengen. Wij kunnen de lezing 
van dit boek van harte aanbevelen. 

A.T.-W. 
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GEORGES SIMENON, HANDLEIDING ZIEKENBEZOEK? 

Georges Simenon Les anneaux de Bicétre, verscheen in vertaling van 
K. H. Romijn onder de titel De klokken van Bicétre in de pocketserie Zwarte 
Beertjes (no. 699) van de uitgeverij A. W. Bruna en Zoon te Utrecht 
(f 2,95). 

Het zal de lezer verbazen in de rubriek Geestelijke Verzorging een boek-
bespreking aan te treffen, als de auteur Georges Simenon is. Velen ken-
nen hem als de schepper van de Parijse Commissaris Maigret, die vanuit 
de Quai des Orfèvres zijn boeiende politiewerk verricht. Detectives, ont-
spanningslectuur dus, maar die door een ingetogen en uitmuntende stijl 
van begaafde vertelkunst getuigen. 
Veel minder bekend van deze schrijver is, dat hij ook enkele romans op 
zijn naam heeft staan, die blijk geven van het vermogen om alledaagse 
voorvallen op een dusdanige wijze te tekenen, dat ze een diep menselijke 
en dus veel ruimere betekenis krijgen, zoals in zijn roman Tante Jeanne 
(eveneens in vertaling bij Bruna verschenen). 
In De klokken van Bicétre maakt de lezer kennis met een vooraanstaand 
lid van de maatschappij, die „ontwaakt" uit een beroerte. Een tijdelijke 
gedeeltelijke verlamming heeft tot gevolg, dat hij o.m. niet kan spreken. 
Zijn gedachten zijn echter volkomen helder. Gedurende ongeveer een 
maand maken we het genezingsproces mee. Niet alleen worden we ge-
confronteerd met de lichamelijke vooruitgang, de reacties van de artsen, 
verpleegsters, vrienden en bekenden, maar vooral met de denk- en bele-
vingswereld van de herstellende patiënt. 
Iedereen kent tegenwoordig het ziekenhuis van binnen: soms als patiënt, 
vaker als bezoeker. In veel gevallen en alle goede bedoelingen ten spijt 
is „het bezoekuur" voor de patiënt én bezoeker een bezoeking. Vaak wil 
de bezoeker weten „hoe het nu gaat'', terwijl de zieke er geen zinnig ant-
woord op weet te geven, omdat hij of zij ook maar „een geval" is van 
de ziekenhuisspecialist (de goede niet te na gesproken). De bezoeker 
meent vervolgens dat de zieke wel wil weten wat zich in de buitenwereld 
afspeelt. Eindeloze verhalen van meer persoonlijke of openbare aard zijn 
daar het gevolg van. Inmiddels is de zieke helemaal niet afgestemd op de 
buitenwereld, maar leeft in zijn eigen wereldje van herinneringen en het 
ziekenhuisbestaan. Ook dat ziekenhuisbestaan heeft zo zijn eigen facet-
ten. De medici, die op een aan hun beroep eigen wijze de patiënt benade-
ren, het (te weinig) verplegend personeel, dat zijn manier heeft om met 
de patiënten om te gaan. Bij beiden is het meestal in de eerste plaats de 
patiënt. 
Zo ontstaat er kortsluiting naar alle kanten voor de zieke: in het contact 
met de verpleegsters en doktoren en in dat met de bevolking van de be-
zoekuren. 
Hiermee raken wij aan een kernprobleem van de geestelijke volksgezond-
heid, want het lichamelijk welzijn kan niet optimaal bereikt worden zon-
der goede geestelijke en sociale relaties. Het tegendeel — optimale gees-
telijke en sociale ontplooiing — is niet goed denkbaar zonder een redelijk 
goede lichamelijke conditie. Spelen deze problemen op steeds indringender 
wijze een rol in het dagelijks leven, rond het ziekbed en vooral in het 
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ziekenhuisleven zijn het, zij het op geheel andere wijze, niet te onder-
schatten vraagstukken. 
Georges Simenon heeft zijn boek opgedragen „aan allen — professoren, 
artsen, verpleegsters en verplegers — die trachten het meest verbijste-
rende van alle wezens, de zieke mens, te begrijpen en te helpen". Ik zou 
dit lijstje van functionarissen willen uitbreiden met hen, die zich bij uit-
stek bezig houden met de „intermenselijke relaties" met zieken (en ook 
bejaarden), namelijk de zieken- en bejaardenbezoeksters en -bezoekers. 
Zij worden door De klokken van Bicêtre ingeleid in de soms wonderlijke 
denk- en belevingswereld van een zieke. Niet in de wetenschappelijke 
terminologie van de socio-psychosomatische relaties van de patiënt met 
zijn ego en zijn Umwelt, maar in een meesterlijke literaire beschrijving die 
opwekt tot begrip en inzicht in de wereld van een mens in een niet allé-
daagse positie. Geen handleiding, maar wel dit begrip en inzicht zijn m.i. 
zaken, die bij de omgang met zieken en bejaarden nooit genoeg in het 
centrum van de belangstelling kunnen staan. Vandaar een warme aanbe-
veling voor De klokken van Bicêtre. 

Naschrift: 

Pierre H. Dubois schreef in de zesde jaargang nrs. 1 en 2 van Reken-
schap een boeiend artikel over de schrijver Simenon. 
„Georges Simenon is een schrijver die mij sinds vele jaren fascineert en 
die ik in de loop der tijd ben gaan beschouwen als één van de grote ro-
manschrijvers van vandaag". 
In 1959 had S. buiten de Maigrets ruim 100 romans gepubliceerd: daarna 
zijn nog vele gevolgd en het einde is, gelukkig, nog steeds niet in zicht. 
Dubois is. meen ik, als eerste begonnen enkele romans te vertalen in het 
Nederlands en in de pocketserie van Zwarte Beertjes zijn er thans ruim 
20 stuks verschenen die alle de moeite zeer waard zijn. Het boven be-
sproken boek is daar één van. En ik ben blij dat er in Kader aan deze be-
langrijke schrijver aandacht wordt besteed aangezien S. ons in zijn ro-
mans confronteert met vele eenzame figuren met hun specifieke innerlijke 
conflicten. 
Dubois schrijft in genoemd artikel: — 'Wat S. in zijn romans tracht te 
hervinden is in feite het thema van de antieke tragedie: de mens tegen-
over zijn lot. Het opmerkelijke is daarbij dat S. nooit enige concessie 
doet aan zijn lezers, noch vooral aan de moraal van zijn lezers. Het is een 
gevolg van het feit dat ze waarachtig zijn, dat zijn personages mensen 
zijn en handelen als mensen — als werkelijke mensen en niet als roman-
helden. Zij doen niet wat passend is binnen de gangbare moraal: zij doen 
wat zij doen, omdat ze zijn zoals ze zijn". 
Naast De klokken van Bicêtre wil ik nog graag noemen: De weduwnaar, 
De zoon, De oude dame, De Neger, Brief aan mijn rechter. 

A. Treurniet-Wiersma 
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LITERATUURLIJST BIJ DE HANDLEIDING VOOR HET 
ZIEKENBEZOEK 

1. Algemene Humanistische lektuur over het moderne humanisme 
a. Beginsel en Doel van het H.V. 
b. De dag ligt nog voor ons door dr. J. P. v. Praag 

(schets van een humanistisch wereldbeeld) 
c. Wat ben ik eigenlijk? 
d. Dit wordt gedaan 
e. Onze kinderen tussen humanisme en christendom 

door mevr. A. J. Groenman-Deinum 
f. Cursus Geestelijke Verzorging op humanistische grondslag 

door dr. J. P. van Praag. 
g. Lijst van boeken en brochures verkrijgbaar bij het Centraal Bu-

reau in Utrecht met vermelding prijs enz. Gratis verkrijgbaar. 
Iedere medewerker kan gratis voorlichtingslektuur aanvragen. 
proefnummers van Mens en Wereld of van het Woord van de 
Week. 

2. Kader, rubriek Geestelijke Verzorging 
orgaan voor functionarissen van het H.V. Het verschijnt 5 x p. j. 
en wordt ook aan alle medewerkers van het ziekenbezoek gratis 
toegezonden. 
In de afgelopen jaren verschenen o.a. de volgende artikelen: 
1. Jaargang 1958, nrs. 1, 2, 3, 4, 5. „Hoe moeten wij antwoorden?" 
2. Jaargang 1958 nrs. 2 en 4 ) verschillende problemen en 

Jaargang 1959 nr. 1 	) ervaring van en bij het 
Jaargang 1960 nr. 5 	) ziekenbezoek 
Jaargang 1963 nrs. 2 en 4 ) 

3. Jaargang 1959 nrs. 2 en 3 „Als de sterfdag komt". 
4. Jaargang 1960 nrs. 2, 3 en 4 „Problemen van leven en dood". 
5. Jaargang 1960 nr. 1 „Problemen van de ouderdom" 

Dr. D. H. Prins. 
6. Jaargang 1961 nr. 3 „Maatschappelijk Werk en Geestelijke Ver-

zorging". Mevr. T. Heroma-Meilink. 
7. Jaargang 1962 en 1963 nrs. 5 en 1 „Wat is humanistische geeste-

lijke verzorging" dr. J. P. v. Praag. 

3. Rekenschap — jaargang 10 nrs. 3 en 4. „Is het leven heilig" —
Dr. Albert Daan. 

4. Literatuur over Zieken en Ziekenbezoek. 
*I. Prof. Dr. J. H. v. d. Berg — „Het Ziekbed", een hoofdstuk uit 

de medische psychologie (48 blz.) Uitg. Callenbach. 1954. 
2. Dr. H. Faber — „Problemen rond het Ziekbed". Uitg. v. Gor- 

cum (107 blz.) 1959. 
*3. Dr. H. Faber — „Over ziek zijn" (210 blz.) Uitg. v. Gorcuin 

1951. 
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4. Aesculaap — speciaal nr. van Wending — 7e Jaarg. nr. 5-6. 
o.a. Prof. Dr. G. A. Lindeboom — „Lichaam en ziel". 

Dr. R. van Dam — „De waarheid aan het ziekbed". 
Dr. M. J. Heering — „De dokter". 

5. Dr. R. J. v. Helsdingen „De psychologie van de tuberculose-
patiënt" (263 blz.) 1951. Uitg. Strengholt. 

6. Psychologische aspecten van het Kankervraagstuk — 3 voor-
drachten voor Artsen en Verpleegsters. De Erven F. Bohn uitg. 

*7. Prof. Mr. Dr. Leo Polak — „Een erflater van onze beschaving" 
herdacht door vrienden en collegae gevolgd door zijn voor-
dracht: „De zin van de dood". 

*8. Maurits Dekker — „Gezonder ziek zijn", een beschouwing van 
iemand die zelf veel en ernstig ziek is geweest. 

*9. Dr. C. W. du Boeuff en Dr. P. C. Kuiper „Psychotherapie en 
Zielszorg" (173 blz.) 1950. 

10. Dr. J. P. W. Ellerbeck „De wereld van de zieke mens" (169 
blz.) 1962. Uitg. De Toorts, Haarlem. 

Humanistische Lektuur is verkrijgbaar bij het Centraal Bureau. 

Literatuur onder nr. 4 met * is aan te vragen bij Bibliotheek Geestelijke 
Verzorging, Humanistisch Verbond, Oude Gracht 152, Utrecht. 

Overige literatuur kan geleend worden bij de Nationale Raad voor Maat-
schappelijk Werk, Stadhouderslaan 146, Den Haag, tel. 070-51.21.41. 

Verdere inlichtingen bij land. leiding Ziekenbezoek, de Sav. Lohmanlaan 
71, Den Haag, Tel. 070-68.41.16. 
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WAAR GROEIT HET GEVANGENISWEZEN NAAR TOE? 

Als er ergens een groep mensen is die geen ontwikkelingskansen krijgen, 
laat staan een kans om volwassen te worden, dan zou je wel moeten noe-
men de groep van de gedetineerden. Hier zitten we aan het zwartste en 
het uiterste eind van de lijn van de ontplooiingskansen. Het is eigenlijk 
iets verschrikkelijks. Er zit daar in de gevangenis een groep mensen. 

Verreweg het grootste deel van de stadsbevolking komt er langs en denkt 
er eigenlijk nauwelijks over na dat daar een groep mensen zit afgesloten 
van de maatschappij, jij hebt geen contact met hen, zij niet met ons. Er is 
een klein lichtpuntje; de t.v. heeft toch ons dat inwendige van die gevan-
genis wat naderbij gebracht. Er zijn andere kleine lichtpuntjes. Gevange-
nissen zijn schoon; poelen van vervuiling zijn het in ieder geval toch niet. 
Het eten wordt wetenschappelijk samengesteld. Je wordt pijnlijk precies 
op tijd vrijgelaten. De sociaal-ambtenaar heeft z'n intrede gedaan; de 
geestelijke verzorging is er mogelijk. Er zijn dus toch wel lichtpuntjes in 
dit zeer zwarte geheel. 
En dan zou ik u vooral dit willen vragen: ziet u deze dingen in perspec-
tief. Denk bij uw werk er altijd aan; waar zijn we vandaan gekomen en 
waar gaan we naar toe? Staar u nooit blind op de situatie van het ogen-
blik. Bedenk dat het nog niet zo heel lang geleden is, dat kinderen wer-
den opgehangen voor kleine diefstalletjes, en dat gevangenissen erger 
waren dan dierenstallen. Als je het zo bekijkt dan zeg je, ja, toch vooruit-
gegaan. En de zaak is in beweging. 
Als u zegt waar gaan we naar toe — dat is nu de hele teneur van m'n 
betoog — dan kan ik dat niet precies zeggen, maar het is wel waar dat 
we in beweging zijn, dat we er over aan het denken zijn, dat we er mee 
bezig zijn, dat we het anders willen hebben; en dat is al heel wat waard. 
Dat in beweging zijn, daarvan zie je een merkwaardig voorbeeld ook in 
de filosofie van het straffen. Ik denk er wel eens bij hoe gek het eigenlijk 
is, dat ik, toen ik rechten studeerde, een heleboel strafrechtsfilosofieën 
uit m'n hoofd moest leren, want een leerboek over strafrecht begint altijd 
met die filosofie, maar dat ik geen woord leerde over wat er nu eigenlijk 
met die mens gebeurt, zodra de gevangenisdeuren zich achter hem slui-
ten. Dat hoorde er niet meer bij. Je leerde waarom en daarmee was de 
zaak blijkbaar afgedaan. Ik dacht dat dat langzamerhand een beetje aan 
het veranderen was. Ik wou het toch over die filosofieën nog met u heb-
ben. Wat dilettantisch en erg in grote lijnen. 

Je zou twee groepen filosofieën tegenover elkaar kunnen stellen; nl. de 
vergeldingsfilosofieën en de beschermingstheorie. 
Die vergeldingsfilosofieën hebben allemaal ten grondslag, dat er door de 
misdaad een nadeel toegebracht is aan een zekere orde, bij sommige theo-
rieën zelfs een cosmische orde, andere blijven een beetje dichter bij huis 
en zeggen de maatschappelijke orde; maar er is in ieder geval een nadeel 
gebracht aan die orde, er is een deuk in gebracht, en die deuk moet je er 
nu weer uit krijgen door een deuk terug te geven, er moet iets tegenover 
gesteld worden. En als dat dan in de goede verhoudingen daartegenover 
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gesteld wordt, dan is het ook weer opgeheven, dan is de zaak weer in 
evenwicht gebracht. 
Vergeldingstheorieën hebben zwakke plekken. In de eerste plaats blijft 
het de vraag waarom zo nodig een aantal misse daden vergolden moeten 
worden omdat de orde zo verstoord is, terwijl er talloze andere misse 
daden zijn, waarvoor dat dan blijkbaar helemaal niet geldt, want we 
straffen lang niet alles wat slecht, gemeen en verkeerd is. Dat blijft in 
die vergeldingstheorieën altijd maar een zwak puntje. 

Een tweede vraag is; welke norm pas je daar nu eigenlijk bij toe en welk 
recht heb je als rechter om die duw terug te geven, en ten slotte kun je 
je afvragen (en dat vind ik eigenlijk het meest wezenlijke dat tegen die 
vergeldingstheorieën pleit); die misdadiger die die duw heeft toegebracht 
aan die rechtsorde, was hij nu de eerste die met duwen begon, was dat 
niet een mens die zelf al zo erg gekneusd was. 
En als we nu steeds maar dat evenwicht moeten blijven zoeken met du-
wen en terugduwen, dan vraag je je af waar was het begin en waar het 
eind, maar vooral: waar is het begin? Is het ook niet een beetje zo, dat 
de maatschappij de misdadigers krijgt die ze zelf verdient en hebben wij 
in de jeugd die kinderen al niet zo veel aangedaan en zoveel geduwd, 
dat je het eigenlijk om moest draaien en moest zeggen dat is nu de duw 
die de misdadiger teruggeeft aan de maatschappij. Er is een verfijning van 
de vergeldingstheorie, die alle aandacht waard is. Men spreekt op het 
ogenblik meer van boetedoening. Er is een verkeerde daad begaan, de 
misdadiger moet dat boeten in evenredigheid tot de zwaarte van zijn de-
lict en daarna moet hij ook weer door de maatschappij als volwaardig lid 
worden aangenomen. 
Ik geloof dat alle bezwaren die ik zoëven heb opgesomd ook tegen deze 
theorie blijven bestaan, maar deze theorie heeft toch een zeer belangrijk 
positief element in zich, nl. dat ze ook sterk de nadruk er op legt dat de 
maatschappij verplicht is de misdadiger op een gegeven moment weer in 
haar midden op te nemen als de zaak is uitgeboet. 

Daar tegenover staan de beschermingstheorieën, die nogal de nadruk 
leggen op de afschrikwekkende werking, die van de strafbedreiging uit-
gaat. Als je die afschrikwekkende werking wil handhaven, dan moet je 
natuurlijk die strafbedreiging ook toepassen als het er eens een keer van 
gekomen is, daar ontkom je niet aan, anders blijft de afschrikwekkende 
werking niet gelden. Daar zit natuurlijk ook de gedachte in, als de men-
sen zich zo zeer vergrijpen aan het recht en het goed van andere mensen, 
dan kun je ze eenvoudig niet meer vrij laten rondlopen. Ook dat is niet 
helemaal gaaf overeind blijven staan. Er wordt op het ogenblik zwaar 
getwijfeld aan de afschrikwekkende werking van verschillende strafbe-
dreigingen. Men weet dat niet meer zo zeker. 
Over de doodstraf bijv. is heel wat geschreven en men is het er in Neder-
land wel over eens dat die doodstraf helemaal niet afschrikwekkend 
werkt. 

Ik dacht dat ih onze kringen misschien wat meer gevoel zou bestaan voor 
de beschermings-ideeën dan voor de vergeldings-ideeën, omdat wij moei- 
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lijk kunnen zien de hogere norm die je het recht zou kunnen verlenen 
die vergeldings-theorie toe te passen. 
Maar ik zou er toch nog wel voor willen waarschuwen dat ook de be-
schermingstheorie heel gevaarlijke kanten kan hebben; dat de vergel-
dingstheorie en haar uitwerking tamelijk menselijk kan zijn en dat ze in 
ieder geval recht doet aan een zeker stuk persoonlijke verantwoordelijk-
heid van de mens, door te zeggen je hebt dit gedaan, daar stellen we je 
voor verantwoordelijk, maar we geven je ook niet meer straf, dan je voor 
deze daad verdiend hebt; dat de beschermingstheorie als ze wordt toege-
past en als ze op een bepaalde manier wordt toegepast bijzonder hard 
kan zijn, omdat ze er toe zou kunnen leiden dat men mensen eenvoudig 
maar uit de maatschappij verwijdert omdat ze nu eenmaal getoond heb-
ben een zeker gevaar voor de mede-mensen op te leveren. 

Ik voel toch persoonlijk het meeste voor de beschermingstheorie, omdat 
ik toch echt niet kan zien aan welke norm wij het recht zouden kunnen 
ontlenen om de mens zijn daad te vergelden, omdat ik niet zou kunnen 
zien waaraan wij het recht zouden kunnen ontlenen om uit te maken wat 
nu goed of kwaad is, maar ik zie wel het recht van de groep om zich te 
beschermen tegen al die mensen die op haar rust en vrede inbreuk maken. 

Ik zou wel bepaalde dingen uit de vergeldingstheorie willen overnemen 
en daar direct aan willen toevoegen dat men niet anders gestraft kan 
worden dan voor feiten die in het algemeen door de bevolking zoals ze 
in Nederland reilt en zeilt ook als immoreel worden aangevoeld; en dat 
kan van tijd tot tijd veranderen. Toch geloof ik dat we hier een maatstaf 
in hebben, die we niet helemaal opzij mogen zetten. Ik geloof ook dat in 
ieder geval de beschermingsmaatregel die je neemt, in evenredigheid moet 
zijn met de zwaarte van de daad en de schuld die de dader aan de daad 
gehad heeft. En ik geloof zeker, en dat vind ik het belangrijkste van de 
beschermingstheorie, dat de bescherming niet verder mag gaan dan dat 
wat een zekere uiterlijke openbare orde bepaald vordert. Het gaat er niet 
om dat de overheid uitmaakt wat goed en kwaad is en ons wenst te dwin-
gen goed te leven, het gaat er om dat de overheid ons heeft te bescher-
men tegen inbreuken op ons vredig reilen en zeilen in deze maatschappij. 
Ik ben er van overtuigd, dat deze theorie, zoals ik die hier eventjes gauw 
ontwikkeld heb, niet klopt. Ik ben er ook van overtuigd dat iedere andere 
theorie ook niet klopt. Zo is het altijd met deze strafrechtstheorieën, je 
komt altijd op een punt waarop je zegt, ja maar hoe zit het dan met dit 
en dat en dan klopt het net weer ergens niet. 

In het theoretisch denken over het recht van de straf is tegenwoordig een 
merkwaardige ontwikkeling ingezet; een ontwikkeling die bevordert 
wordt door iets dat tegenwoordig ook in de wet staat, de Beginselenwet, 
dat de gevangenisstraf mede moet dienen tot de resocialisatie van de 
delinquent. Daardoor is er ineens een veel reëler element in gebracht, 
want ik dacht dat het zo was, dat wij straffen, niet omdat we eerst de 
theorie bedacht hebben en toen gezegd, zo is het en nu gaan we straffen; 
nee wij straffen niet uit redelijke overwegingen, we straffen uit alleen 
psychologisch te verklaren motieven, uit angst, uit wraak, uit een zucht 
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om betaald te zetten. Dat is nog niet direct afkeurenswaardig. We mo-
gen best bang zijn. We zijn bang, als er een moord begaan wordt, dat dat 
zich herhalen zal en het ons zal treffen en daarom, uit die instinctmatige 
afweerimpulsen straffen we en later gaan we er theoretisch over denken 
of we het niet in een mooi logisch kader kunnen plaatsen. 
Daarom lukt het nooit; de theorie komt altijd achteraf. Toch is het goed 
er over te blijven denken, omdat het je dwingt je een heleboel dingen te 
realiseren en omdat het je kan dwingen redelijker en menselijker op te 
treden. Ik zeg dus niet: al die strafrechtstheorieën zijn niets, ik zeg wel 
ze zijn eigenlijk een correctiemiddel achteraf, een achteraf jezelf reken-
schap geven. 
Maar je moet niet de illusie hebben dat dat nu de enige reden is waarom 
je het doet, je doet het uit wezenlijk instinctieve impulsen. Maar nu nog 
even die gedachte die de laatste jaren is opgetreden; wij moeten de de-
linquent resocialiseren. 
Dat is een gedachte die zowel met de beschermingstheorie als met de 
vergeldingstheorie in overeenstemming is te brengen; bij de vergelding: 
je mag nooit meer straffen dan in overeenstemming is tot de zwaarte van 
de daad; dat betekent dat die man op een gegeven moment uit de gevan-
genis komt, dan moet je toch wat met hem, dan zou het toch beter zijn 
als hij wat meer aangepast was; bij de beschermingstheorie vanzelfspre-
kend omdat je jezelf beschermen wil tegen deze individuën en omdat 
we er zo langzamerhand wel toe gekomen zijn te begrijpen, dat het en-
kele feit, dat je iemand in de gevangenis zet hem nog niet beter maakt. 
Het idee: hij geeft en duw en nu geef ik hem een duw terug, dan mag 
hij met een schone lei beginnen, gaat in werkelijkheid helemaal niet op; 
want die man heeft helemaal geen schone lei, die lei is nog veel smeriger 
geworden door die gevangenisstraf, dan hij oorspronkelijk al was. En nu 
door die gedachte van die resocialisatie worden we gedwongen om nu 
eindelijk eens te gaan kijken wat gebeurt er nu eigenlijk met een mens als 
hij in de gevangenis komt, wat doen we daar nu allemaal, en hoe komt 
hij er nu weer uit. Dat is toch een reëel element dat we aan ons denken 
toevoegen, en dat we met al die strafrechtsfilosofieën nog niet hadden 
kunnen bereiken. 

Mag ik nu met iets heel anders beginnen, iets dat me ineens een beter 
inzicht heeft gegeven in wat er met de delinquent gebeurt. 
Ik heb laatst een artikel gelezen in „Mens en Onderneming" over de 
invalide werknemer. Men had nl. een aantal blijvend invalide geworden 
werknemers onderzocht, en men had daar de ervaring mee opgedaan, dat 
de mensen dikwijls zo weinig meewerken aan hun eigen revalidatie. Er 
zijn uitstekende uitzonderingen, maar het is toch soms wel een beetje 
verdrietig te zien hoeveel mensen er zijn, die door een ongeluk, waardoor 
ze blijvend invalide worden, terugvallen in een toestand van een niet 
meer willen, een soort negativisme, een zo lang mogelijk vast houden 
aan de rente en weinig meewerken aan verbetering van de situatie. In dat 
artikel werd daar een aantal willekeurige voorbeelden van gegeven. En 
wat was nu de, voorlopige, conclusie van de psychologen die zich daar-
mee bemoeiden: ieder mens leeft met een beeld van zichzelf waaraan hij 
z'n gevoel van eigenwaarde ontleent, wij bouwen onbewust allemaal van 
onszelf min of meer een beeld op, en dat hebben we zó opgebouwd, dat 
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we zo ongeveer met onszelf kunnen leven. We ontlenen daar ons gevoel 
van eigenwaarde aan. 
Dat beeld wordt bepaald door een aantal zeer irrationele elementen, 
waarvan je, als je ze nader gaat onderzoeken zegt, waarom moet je daar 
nu je gevoel van eigenwaarde aan ontlenen, maar onderwijl doe je het. 
En die onderzoekers zeiden: dat gevoel van eigenwaarde, dat zelfbeeld, 
dat de mens van zichzelf opbouwt, dat hangt ook zo sterk samen met z'n 
eigen lichaam. Het idee dat je recht van lijf en leden bent, dat je een 
handreiking kunt verrichten, dat een man een zekere galanterie tegenover 
een vrouw kan betonen, al deze kleinigheden werken mee om dat zelf-
beeld en het gevoel van eigenwaarde in stand te houden. 
Wat gebeurt er nu bij de invalide? Daar gaat een stukje van z'n zelfbeeld 
kapot. Dat lichaam waar hij een stuk gevoel van eigenwaarde aan ont-
leende, dat is gehavend en dat wordt nooit meer goed. Wanneer dat ge-
beurt zie je dikwijls dat de persoonlijkheid als het ware uiteen valt, dat 
samenbindende element van dat beeld van zichzelf, dat is er niet meer, 
de betrokkene weet geen weg meer met zichzelf en valt dan soms terug in 
een soort infantilisme, hij wordt negatief, hij wil niet meer, hij wil niet 
meer meewerken, hij kan niet meer uit de voeten, ook geestelijk niet. En, 
zeiden deze psychologen, dat betekent, dat we aan de revalidatie, ook aan 
de geestelijke revalidatie, het weer opnieuw opbouwen van een zelfbeeld, 
waaraan men een gevoel van zelfbewustheid kan ontlenen, al moeten we 
beginnen op het moment dat de man op de brancard ligt na het ongeval. 
De hele bejegening van die man, vanaf het moment van het ongeval 
speelt hierin een grote rol. Nu dacht ik dat dit zelfde beeld ook opgaat 
voor de delinquent. 

Wat gebeurt er met de delinquent? Zijn gevoel voor eigenwaarde. het 
zelfbeeld waaraan hij dit gevoel van eigenwaarde ontleent, gaat radicaal 
kapot vanaf het eerste moment van de vervolging. Dat gebeurt op de 
terechtzitting, het gebeurt op verschillende manieren. 
Daar is in de eerste plaats al het feit dat je daar staat ten aanschouwe 
van iedereen als degene die dat gedaan heeft. Maar dat niet alleen, ook 
de daad zelf kon zijn een onjuiste manier van je gevoel van eigenwaarde 
proberen te bevestigen. 
Ik heb gehoord dat dat speciaal bij oplichters zo sterk het geval is en dat 
deze daarom zo moeilijk te genezen zijn. 
Dat in het oplichten iedere keer beleefd wordt een zekere macht over een 
ander mens, dat die oplichter nu eenmaal nodig heeft om zich in het leven 
te houden. Nu wordt dat allemaal op de terechtzitting ontmaskerd. 
Daardoor gaat het beeld dat die man van zichzelf had, hopeloos aan 
gruzelementen. Dat is misschien wel goed, want hij stond niet reëel in 
het leven. Nu staan we natuurlijk geen van allen reëel in het leven, dat 
moeten we wel goed voor ogen houden, maar de meesten van ons staan 
ongevaarlijk irreëel in het leven en sommigen gevaarlijk irreëel in het 
leven. Maar in ieder geval, hij levert een gevaar voor de ander op en 
zijn persoonlijkheidsbeeld van zichzelf moest ook wel aan stukken gaan, 
maar het is natuurlijk wel nodig dat achteraf iets gebeurt om hem te 
brengen tot een beter opbouwen van z'n zelf-beeld, z'n gevoel van zelf-
bewustheid. 
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Nu dacht ik dat hieraan eigenlijk nog alles ontbrak, dat van het moment 
af dat hij vervolgd wordt de verhoren, de berechting en tenslotte de de-
tentie, er heel vaak nu niet toe bijdragen om de persoon in kwestie weer 
te helpen zichzelf een nieuw gevoel van zelfbewustheid terug te geven. 
Simone de Beauvoir heeft eens gezegd, dat een mens zich ontwerpt naar 
het beeld dat de omgeving van hem heeft. Een mens ziet zichzelf, wordt 
ook datgene, wat de omgeving van hem verwacht. 
Dat komt natuurlijk niet voor 100% uit, maar het komt zeker in het nega-
tieve uit; als de omgeving niets meer verwacht, kan de mens ook van zich-
zelf geen bevredigend mensbeeld meer opbouwen, waaraan hij z'n zelfbe-
wustheid kan ontlenen. En nu juist dat niets meer verwachten, ik dacht dat 
dat nog zo sterk in onze inrichtingen van justitie het geval was. De geest 
van: je hoeft niet te denken, want hier wordt wel voor je gedacht, be-
slissen is er niet meer bij, er wordt wel voor je beslist. Ook op punten, 
waarin dat niet volstrekt noodzakelijk zou zijn in verband met de voltrek-
king van de straf. 

In de gevangenisnota staat een zeer wijze opmerking, die ik voor 100 % 
onderschrijf en die hier vanmiddag ook al is aangehaald, nl. dat de straf 
niet verder mag gaan dan de vrijheidsbeneming en dat wat onlosmakelijk 
aan die vrijheidsbeneming verbonden is, maar dat er niet nog meer narig-
heden bij moeten komen, als een soort straf er bovenop. 
Ik vind dit een prachtig principe, maar of dat nu voor 100 70  in de prak-
tijk gebracht wordt, ik dacht dat we daar nog wel een hartig woordje 
over zouden kunnen spreken. Het gaat er om dat we de delinquent bena-
deren als een mens met eigen verantwoordelijkheid en ook een eigen crea-
tiviteit. Ik dacht dat u in uw gesprekken met gedetineerden nu daar zo op 
zou kunnen werken. 
Het gaat er om dat die man weer eens zelf denkt over zichzelf. Nu mag 
hij in onze ogen heel raar denken en fout denken, maar het gaat er om 
dát hij denkt, dat hij zelf iets uitdenkt, dat het hem niet aangepraat 
wordt, dat het hem niet voorgepraat wordt, maar dat hij weer denkt. De 
taak van de raadsman is om de gedachten op een spoor te zetten, maar 
het is de gedetineerde die dat spoor dan verder zelf moet aflopen. 
Je kunt dat stimuleren, door de man in z'n bedenksels volkomen serieus 
te nemen. Door vragen en door discussie op voet van gelijkheid, niet door 
te sterke bestrijding maar meer in de vragende vorm kun je de man aan-
sporen tot verder zelf denken en zo althans in z'n denken weer een 
zekere creativiteit op te bouwen. Daarom is de rechtspositie van de gede-
tineerde ook van zo'n bijzonder groot belang. Er is in de gevangenisnota 
gesproken over de rechtspositie van de gedetineerde, dat ze die blijkbaar 
niet hebben en dat ze die zouden moeten hebben. 
Ik vind dat buitengewoon belangrijk en ik vind het niet in de eerste plaats 
zo belangrijk omdat de directeur van de gevangenis gecontroleerd moet 
worden. Natuurlijk, dat ook, want laten we wel weten, dat macht altijd 
bederft, dat ieder mens die macht heeft altijd bloot staat aan de corrum-
perende werking van die macht en dat er dus altijd weer controle, tegen-
wicht geleverd moet worden. 
Ik wil dat dus helemaal niet verdoezelen, maar ik vind dat niet de enige 
belangrijke kant, ik vind het zo belangrijk omdat bij de rechtspositie van 
de gedetineerde de gedetineerde eindelijk eens erkend wordt als een 
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mens met rechten, en omdat het noodzakelijk tot gevolg moet hebben dat 
de bejegening in het gesticht een totaal andere moet worden, want je 
kunt een mens niet enerzijds als object behandelen en anderzijds een 
aantal rechten geven, dan maak je een querulant van hem, dan gebruikt 
hij al z'n tijd om uit te denken hoe hij die rechten nu weer kan uitoefe-
nen. Als je iemand een rechtspositie geeft, zal je hem tegelijkertijd niet 
alleen bij die punten waarop hij die rechtspositie heeft, maar in de hele 
omgang van mens tot mens als drager van rechten moeten erkennen. Pas 
dan kan je enigermate voorkomen dat hij een querulant wordt. En dat 
betekent bijv. dat als je beslissingen neemt, je die met de gedetineerde 
door moet praten. Ik heb klachten gekregen dat het wel voorkomt, dat 
een V.I.*) wordt afgewezen, maar de gedetineerde nooit hoort waarom. 

Dat kan niet. Als die man nu stomweg in beroep gaat, moet je hem dat 
niet kwalijk nemen, dat recht van beroep kan alleen gegeven worden als 
je tegelijk die man volkomen serieus neemt en met hem doorpraat waar-
om die beslissing nu zo genomen moest worden en hem ook antwoord 
geeft op z'n wederwoord en hem uitleg geeft op z'n vragen. Daarom is 
die rechtspositie van zo'n groot belang. Die rechtspositie zal er mijns 
inziens ook toe moeten leiden dat we, hoe moeilijk het ook is, de gedeti-
neerde gaan inschakelen in het werk in de gestichten zelf. Ik bedoel dit, 
dat we hem bij verschillende beslissingen een adviserende stem geven. Ik 
weet dat dat een heel griezelig punt is, want we weten allemaal wel dat 
er onder die gedetineerden ook een organisatie bestaat, een informele 
organisatie, die nergens is vastgelegd, door niemand gewild wordt, maar 
die niettemin bestaat. 
Die vormt zich nl. altijd wanneer er zich mensen bij elkaar in gezelschap 
bevinden. En we weten ook wel dat het niet altijd de beste mensen zijn 
en niet altijd de beste gedetineerden, die in die informele organisatie de 
lakens uitdelen. Dat is ook wel bekend. Dr. Heijder heeft daar in z'n 
boek nadrukkelijk op gewezen. En je zult dus bij adviserende taken van 
die gedetineerden moeten voorkomen, dat het nu juist die informele lei-
ders zijn, die dan ook daar weer de lakens gaan uitdelen. Ik dacht dat je 
dat aardig kon voorkomen, wanneer je de mensen liet rouleren en ze 
allemaal op hun beurt in gaat schakelen, op hun beurt in een raad, een 
adviesinstantie zet, die met elkaar de maatregelen, die in het gesticht ge-
nomen moeten worden bespreekt. En ik zou er ook voorlopig bepaald 
niet voor voelen, dat men daarin die instantie een beslissende stem zou 
geven, maar de ondernemingsraden hebben wel bewezen. dat men ook 
met advies-instanties een heel eind komen kan en dat die zeer opvoedend 
kunnen werken. In dit opzicht is ook de beloning van de arbeid zo ont-
zaglijk belangrijk. Het gaat er om, om ook hier de gedetineerde te erken- 
nen als een volwaardig mens. die met z'n arbeid dus ook recht heeft op 
een volwaardig loon en daarmede dan ook z'n normale primaire plichten 
als mens kan vervullen, nl. het onderhoud van z'n gezin en waar mogelijk 
misschien hier en daar ook het afbetalen van de schuld, die hij door z'n 
daad veroorzaakt heeft. Ik dacht dat het in die hele bejegening als mens 

*) Voorlopige invrijheidstelling. 
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ontzaglijk belangrijk was dat we er toe zouden kunnen komen, hoe moeilijk 
het ook is, en ik onderschat de geweldige bezwaren en moeilijkheden niet, 
waar het gevangeniswezen voor staat, dat we in de mannengevangenis-
sen vrouwen in de leiding krijgen en in de vrouwengevangenissen man-
nen, zodat je tenminste een enigermate normaal uitwisselingsproces kunt 
bereiken. Ook hier zit een stukje zelfbewustheid. 'We kennen allemaal 
het probleem van de seksuele nood van de gedetineerde. Er is ons be-
loofd, dat er wat aan gedaan zou worden, er zal tenminste over gepraat 
worden en dat is al heel wat. Maar dan denken we aan de gehuwde 
gedetineerde, maar in het doodgewone contact tussen mannen en vrou-
wen verwerkelijkt de mens ook zichzelf en wordt zichzelf bewust. In het 
doodgewone contact van de man met vrouwen wordt hij zich iets van z'n 
man-zijn bewust en in het doodgewone contact van de vrouw met man-
nen wordt ze zich iets van haar vrouw-zijn bewust. Dit zou je althans 
in de gestichten enigermate kunnen helpen bevorderen, en daardoor ook 
zou je kunnen bereiken, dat die gedetineerde komt tot een ietwat even-
wichtig opbouwen van een beeld van zichzelf, waaraan hij z'n zelfrespect 
kan ontlenen. Daarom komt het ook niet te pas, zoals mij nu verteld is, 
dat in sommige gestichten volwassen gedetineerden nog met jij en jou 
worden aangesproken. En dan moet men niet gaan vertellen, dat dat in 
een patriarchale verhouding toch zo goed en zo aardig kan zijn, dat is 
het verhaaltje dat je altijd hoort. Dat was vroeger met de dienstmeisjes 
ook, er was zo'n moederlijke verhouding, zei men dan, maar dat is niet 
waar. 
Dit was alleen maar zo omdat ze als de mindere werd beschouwd. Vol-
wassen mensen, die elkaar in een zakelijke verhouding benaderen, en ik 
geloof dat het goed is dat je in de moeilijke verhoudingen in de gestich-
ten juist de dingen ook zakelijk houdt, zeggen u tegen elkaar in Neder-
land, daar moet de hand aan gehouden worden, anders dan degradeer 
je die man. 
De taak van de bewaarder is hier natuurlijk ontzaglijk belangrijk, want 
de bewaarder heeft het dagelijkse contact met die gedetineerde en om 
dat contact draait het in zo'n bijzonder grote mate. Daarom is het ook zo 
nodig, dat die bewaarders bij alles wat er in het gesticht gebeurt, worden 
ingeschakeld en dat ze ook begrijpen waarom bepaalde maatregelen ge-
nomen worden en dat ze ook begrijpen wat dan de psychologen over die 
gedetineerde allemaal denken, want als dat niet doordringt tot de be-
waarders, dan helpt het allemaal zo weinig. 

Er is nog zo'n punt, waarvan ik zeg, hier wordt nu zo duidelijk de mens 
als drager van rechten onnodig gekrenkt: de censuurkwestie. Als je 
mensen nu eenmaal gaat opsluiten, dat je dan censuur nodig hebt, heb-
ben we te aanvaarden, ik geloof niet dat je daar onderuit kan. Maar dat 
de inhoud van brieven gebruikt wordt om op de gestichtsraad te gaan 
bespreken, dat men daar allerlei conclusies t.a.v. de gedetineerde uit 
trekt, dat vind ik onjuist. Men moet die man psychologisch kunnen be-
grijpen, maar daar moet men dergelijke, naar mijn mening minderwaar-
dige, middelen niet voor gebruiken. En ik ben niet de enige die dat zegt, 
en die daar over ingelicht is. Een paar weken geleden is er een verga-
dering van de Ned. Ver van Instellingen op het gebied v. d. reclassering 
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geweest, daar heeft de heer Schootstra, de bekende advocaat uit Leeu-
warden, precies hetzelfde gezegd t.a.v. de preventief gedetineerden. Die 
vertelde, dat het maar al te vaak voorkomt, dat afschriften van de brie-
ven van gedetineerden eenvoudig in het strafdossier terechtkomen. Dat 
hoort niet, dat is krenken van de persoonlijkheid. 
Even goed als het krenken is van de persoonlijkheid dat een brief niet 
doorgestuurd wordt, omdat die gedetineerde z'n vrouw de huid vol-
scheldt. Nu kan dat lelijk, onaardig zijn, maar daar heb je natuurlijk als 
gesticht helemaal niets mee te maken. Zolang die man niets in z'n brief 
zet, dat voor de orde en de tucht in het gesticht gevaarlijk is, heb je die 
brief door te laten gaan. Ik kan natuurlijk een aantal van dit soort voor-
beelden door blijven vertellen, maar er moet ook een eind aan komen. 

Ik moet zeggen, ik ben niet zo vreselijk optimistisch en ik dacht dat het 
goed is om dit werk te doen met een soort reëel scepticisme. Mensen 
opsluiten is toch altijd nog maar een kwalijke zaak. 
Maar laten we erkennen dat we niet anders kunnen. Laten we nu hier 
maar eens eerlijk onze onmacht bekennen, wij weten niet wat we anders 
met onze zware misdadigers aanmoeten. En we kunnen er vele theorieën 
over opzetten, maar die opsluiting, hoe goed je het nu ook versiert en 
hoeveel sociale ambtenaren en geestelijke verzorgers je er allemaal inzet, 
brengt toch altijd schade aan de persoonlijkheid van de mens. Zolang je 
niet kunt bewijzen, dat de maatschappij geen schade lijdt als je ze vrij 
laat, zolang zul je er mee door moeten gaan, hoe hard en hoe erg het ook 
is. Wij staan hier in onze cultuur geloof ik voor een punt waarin we on-
machtig zijn, en waar we alleen moeten zeggen, wij weten het nog niet, 
wij weten niet hoe wij misdaad nu eigenlijk behandelen moeten en we 
weten niet hoe we misdaad nu eigenlijk voorkomen moeten. Er komt een 
moment dat je ze op moet sluiten, dat is vreselijk en het brengt hun altijd 
schade, maar je kunt tenminste proberen die schade zo gering mogelijk 
te maken. 

Dan zou ik graag besluiten met een voorbeeld, een ervaring, die één 
uwer eens gehad heeft in z'n praktijk als geestelijk raadsman. 
Hij deed een merkwaardige ervaring op. Als hij bij een nieuwe cliënt 
kwam dan deed hij wat ieder mens zou doen, noemde z'n naam, stelde 
zich voor, en gaf de man een hand. En dan zag hij altijd zo iets eigen-
aardigs gebeuren. Hij begreep niet wat het was, dacht, wat doe ik toch 
fout. Hij kon er maar niet achter komen, totdat hij afscheid nam van een 
gedetineerde, die de vrije maatschappij weer inging en toen gaf hij weer 
een hand. Toen zag hij dat die man tranen in z'n ogen kreeg, toen be-
greep hij er niets meer van en hij stond op zeer goede voet met die man 
en heeft toen gezegd: nu moet u me toch eens vertellen waarom bent u 
zo ontroerd? Toen zei die cliënt: meneer, ze geven ons hier nooit een 
hand. Ik moet zeggen, dat bij deze raadsman het handen geven tot een 
soort ceremonie is geworden, die er bij hoorde. 
Die hand moest altijd gegeven worden, dat was een bewijs van menselijk 
contact en ook een bewijs van de ander als gelijkwaardige tegemoet tre-
den. 
Ik ben ervan overtuigd dat u in uw werk de gedetineerde niet alleen in 
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letterlijke zin een hand zal geven, maar dat u zich ook kunt voelen als de 
hand die het contact voor de gedetineerde legt naar een mogelijkheid 
van een opbouw van een enigszins evenwichtig en beter aangepast mens-
beeld, voor zover dat in de gegeven omstandigheden mogelijk is. 

Mr. H. Singer-Dekker 

(Tekst van een toespraak, gehouden op 31 oktober 1964 op de conferentie van geestelijke 
raadslieden voor de Inrichtingen van Justitie.) 
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VORMINGSLEIDERS 
al dan niet voorlopig 

In de vorige aflevering van Kader (7e jrg. nr. 4, pg. 79) stond o.m. 
„weliswaar zijn een aantal personen in opleiding bij het Humanistisch 
Opleidings Instituut, maar ..." en „nog tal van jaren zal een beroep 
moeten worden gedaan op „vrijwilligers"; leden van het Verbond, bij 
voorkeur uit het onderwijs, die in staat en bereid zijn om — in hoge mate 
op eigen kompas varend — dit onderwijs ter hand te nemen". Hierover 
zijn in de loop van de tijd nog al eens misverstanden gerezen en het is 
daarom misschien goed wat uitvoeriger stil te staan bij de personeels-
bezetting voor het Humanistisch Vormings Onderwijs. Er spelen hier 
namelijk drie zaken dooreen, t.w. de benoeming en de status van de 
voorlopig vormingsleiders (v.v.l.) en de suggesties voor werkprogram-
ma's vormingsonderwijs. 

Benoeming v.v.l. 

Voorlopig vormingsleider zijn zij die als zodanig door het hoofdbestuur 
zijn benoemd. Vroeger gebeurde dit op voordracht van een gemeen-
schapsbestuur, daarna op voordracht van de werkgroep Vormingsonder-
wijs, welks werkzaamheden thans zijn overgenomen door de onlangs ge-
installeerde Algemene Commissie Geestelijke Vorming, kortweg A.C. 
G.V. (zie elders in deze rubriek). 
Een van de eerste eisen die in het algemeen wordt gesteld, is dat de 
candidaat v.v.l. onderwijsbevoegdheid moet hebben voor die tak van on-
derwijs, waarin hij of zij t.z.t. het vormingsonderwijs zal gaan geven. Dat 
betekent dat zij, die een kweekschoolopleiding hebben (en benoemd zijn) 
H.V.O. mogen geven op V.G.L.O.-scholen en U.L.O.-scholen en op de 
lagere technische en nijverheidsscholen. Heeft de v.v.l. een academische 
opleiding of is hij in het bezit van een middelbare acte, dan mag hij of zij 
H.V.O. geven op H.B.S.'en, Gymnasia, Lycea, Middelbare Meisjes 
Scholen e.d. 
Is het nu zo, dat ieder ander beslist uitgesloten is? Nee, want hoewel de 
voorkeur uitgaat naar figuren met onderwijsbevoegdheden en liefst ook 
ervaring, kunnen ook anderen voorgedragen worden als voorlopig vor-
mingsleider. Om voorgedragen te worden, moet de overtuiging bestaan, 
dat de candidaat in staat is het vormingsonderwijs te geven op een 
wijze die het Verbond voor staat. Dit geldt voor alle candidaten, zowel 
zij die wel, als zij die geen of onvoldoende onderwijsbevoegdheid bezit-
ten. Teneinde hierover enigszins te kunnen oordelen, heeft meestal een 
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van de leden van de A.C.G.V. of iemand namens deze commissie een 
oriënterend gesprek met de candidaat. De bevindingen worden dan be-
sproken in de afdeling organisatorische zaken van de A.C.G.V. Daar 
valt dan ook de beslissing of de candidaat al dan niet wordt voorgedra-
gen bij het hoofdbestuur van het Verbond. 

Status v.v.l. 

Door de betiteling „voorlopig" is weleens de indruk ontstaan, dat zodra 
voldoende opgeleide vormingsleiders beschikbaar zijn, de „voorlopigen" 
worden afgedankt. Er zijn verschillende redenen, waarom deze veronder-
stelling ongegrond is. In de eerste plaats zal, wanneer het Humanistisch 
Vormings Onderwijs de vlucht gaat nemen die er van verwacht wordt, 
nog in lengte van jaren een beroep moeten worden gedaan op niet opge-
leide krachten, vrijwilligers dus. Een ander punt is, dat wanneer iemand 
eenmaal begonnen is en er geen overwegende bezwaren bestaan tegen 
zijn wijze van werken, er uiteraard niet over gedacht wordt om iemand 
„terzijde te schuiven", zoals het onlangs werd uitgedrukt. Sterker nog, er 
is al eens over gesproken — zij het zeer vaag — om deze voorlopige 
vormingsleiders via een bepaalde procedure mettertijd te benoemen tot 
vormingsleider zonder meer. 
T.a.v. de gemeenschappen is het wellicht goed op te merken dat het niet 
altijd verstandig is om iemand, die men op het oog heeft te vragen als 
voorlopig vormingsleider, zo maar wat lectuur in handen te geven. Het 
is reeds voorgekomen, dat zo'n candidaat-in-wording door de lectuur 
werd afgeschrikt. Dit kan natuurlijk aan de lectuur liggen, maar het is 
nu eenmaal niet mogelijk om op papier aan alle bezwaren en bedenkin-
gen die kunnen rijzen, tegemoet te komen. Veel beter is het in veel ge-
vallen om met een dergelijke candidaat eerst eens te gaan praten. Indien 
men meent zelf onvoldoende geïnformeerd en georiënteerd te zijn voor 
een dergelijk gesprek, dan staat de A.C.G.V. altijd klaar om bij te sprin-
gen. 

Werkprogramma 

Met name willen de candidaten voor v.v.l. weleens afgeschrikt worden 
door het werkprogramma, zoals dat staat afgedrukt in de oude documen-
tatiebrochure Humanistisch Vormings Onderwijs (pg. 14), in een nieu-
were versie in Kader (jrg. 7, no. 1/2, pag. 32) en ook in de gereviseerde 
editie van de documentatiebrochure, die kortgeleden van de pers is ge-
komen. 
Uitdrukkelijk staat echter in de oude documentatiebrochure, dat het to-
tale werkprogramma is bedoeld voor de hoogste twee klassen van de la-
gere school en in totaal vijf à zes jaar voortgezet onderwijs. In het artikel 
in Kader wordt daarop nog verder ingegaan. In de eerste plaats wordt 
betoogd, dat de vormingsleider zo min mogelijk moet spreken over zaken 
waarvan hij weinig af weet of waar hij geen belangstelling voor heeft. 
Dan is het stof, die voor behandeling in aanmerking komt, m.a.w. de lijst 
is niet bindend, maar de vormingsleider kan er een keuze uit doen. 
Dat de candidaat v.v.l, desondanks opziet tegen de taak die hem te 
wachten staat, laat zich denken. Zonder echter zijn moeilijkheden te 
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willen bagatelliseren, is er een lichtpuntje voor hem. De afdeling prak-
tisch-methodische zaken van de A.C.G.V. is namelijk doende een aantal 
uitgewerkte suggesties (een selectie uit de werkstukken van de cursisten 
van het Humanistisch Opleidings Instituut) samen te stellen, die de voor-
lopig vormingsleider een steun kan zijn bij zijn arbeid. Deze suggesties 
voorkomen uiteraard niet, dat hij toch de nodige vindingrijkheid, zelf-
studie en oriëntatie zal moeten opbrengen om zijn vormingswerk te doen 
slagen. 

Dit zijn zo enkele punten rond de personeelsbezetting Humanistisch 
Vormings Onderwijs. Er zij nogmaals met nadruk op gewezen, dat voor 
het voeren van gesprekken met candidaten voor het voorlopig vormings-
leiderschap, als ook met directies van scholen e.d., altijd een beroep kan 
worden gedaan op de A.C.G.V. Daar er — voordat een voordracht 
overwogen wordt — toch een onderhoud met de candidaat plaats vindt, 
zullen vaak twee zaken gecombineerd kunnen worden, namelijk het in-
formeren van de candidaat en de oriëntatie ten behoeve van de A.G.C.V. 
In een volgend artikel zal een ander facet van de personeelsbezetting, 
namelijk het Humanistisch Opleidings Instituut, onder de loep worden 
genomen. 

M. W. Verduijn 

ALGEMENE COMMISSIE GEESTELIJKE VORMING 

Op 10 november 1964 werd in het Erasmushuis de Algemene Commissie 
Geestelijke Vorming (A.C.G.V.) geïnstalleerd. Het ontstaan van deze 
commissie vloeide voort uit de reconstructie en uitbreiding van de werk-
groep Vormingsonderwijs van het Centrum voor Humanistische Vor-
ming. 
In zijn openingswoord zei de voorzitter o.a. dat de humanistische vorming 
in al haar geledingen tot het werkterrein van de commissie behoort. In de 
eerste tijd zal echter hoofdzakelijk aandacht geschonken moeten worden 
aan de vorming van de jeugd en meer in het bijzonder aan het Humanis-
tisch Vormings Onderwijs. T.a.v. de uitvoering van de taken voor het 
vormingsonderwijs komen duidelijk twee facetten naar voren, t.w. alge-
meen-methodische zaken zoals o.m. de vormgeving aan programma's, 
handleidingen, leermiddelen e.d., en organisatorische aspecten, die o.m. 
de belangstelling voor en het realiseren van het Humanistisch Vormings 
Onderwijs vanuit de plaatselijke gemeenschappen omvatten. In deze zin 
zijn op de eerste vergadering twee subcommissies tot stand gekomen, 
teneinde tot doelmatige en vlotte behandeling van de stof te komen. 
De A.C.G.V. staat onder voorzitterschap van dr. J. P. van Praag en 
leden zijn de heren prof. dr. J. C. Brandt Corstius (2e voorzitter), D. Th. 
F. d'Angremond, prof. dr. L. van Gelder, J. de Leede, 'H. H. Lips, G. 
Neervoort, Th. W. Polet, P. A. Pols, C. H. Schonk, N. Schouten en 
M. W. Verduijn. Secretaresse is mej. C. W. Kerkhof. 
Voor de vormingsleiders, gemeenschaps- en gewestbesturen verandert er 
in zoverre niets, dat de brieven en stukken zoals gebruikelijk naar het 
Centraal Bureau kunnen worden gezonden. 
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