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RAADSLIEDEN-CON~ERENTIE 28-29 APRIL
IN

Vroeger was het makkelijk conferenties te verslaan. Toen je jong
was, (categorie jeugdbeweging) gree~ je, thuisgekomen, de spattende pen
om het allerwaarach~igste van je indrukken op papier te zetten. De waar-
heid stond vast met de kernged~chte: we hebben heerlijk gegeten, lekker
geslapen en fijn geboomd. De uitwerking van dit thema was overbodig, alle
discipelen wisten w~lke rijkdom van gedachten in het samenzijn de schotèls
hadden~~gartieera. ne gedachten waten nog vrij, ende mens goed.

Analyserend als we hu zijnbuigen we de rimpelige hoofden over het
studie-d~tail, en bedachtzaam na-discussiärend aan tafel horen we ergens
de stem van de voedster: weet je nou wel wat je eet? Een zacht verwijt wat
alleen maar betekent dat de afstand tussen de vleesschotels van Hendrik
VIII en het geestelijk goed van onze tijd te groot kiLn worden.

Nee heus, deze conferentie waS goed en zinvol! In,'alle ernst'. Onze
raadslieden staan ieder op hun terrein in een stuk praktijk waarbij ze er-
varingen opdoen. Er is behoefte aan uitwisselen van allerlei vragen die
ons,bezighouden, die ,ons hoog zitten.

Hoe kan het anders dan dat de sectie-bijeenkomsten die werden gehou-
den voor de raad&liedcn van de gemeenschappen, de arbeiderskampen en de
gedetineerden, gelegenheid boelen tot meer di10 alleen maar het stellen van
vragen. In'kleinere groepen ontstaat de ontmoeting op gelijk niveau waar
ruimte is om de opwellingen die op d~t moment bbven komen, rustlgeen
kans,;te geven om,gezamenlijk te worden doordacht. Er is een dynamiek omdiLt
ieder vanuit puur menseliJ1cebehoefte zijn (onverplichte) bijdrage ~ci:LIi leve'-
ren. Het ontbreken van een dominerende figuur, die zo licht aarzelende
of twijfelende gedachten overvleugelt, schept gelegenheid om vrijuit te
spreken: Het ontdekken van allerlei wederkerigheden bij de ander heeft al-
tijd een verrassende uitwerking. Vragen en problemen die ook anderen bezig-
houden geven ons het gevoel dat we niet eenzaam staan in het eigen werk •

,Van ander gehalte is het instructieve karakter van een deskundige
inleiding. De behandeling van het thema: "De geestelijk gestoorde mens:",
door Dr. V. W.D. Schenk was verrijkend voor onze inzichten in de praktijk van
~et werk. Zeker niet met de verwachting op het brede en moeilijke terrein
van dit ond~rwerp zijn toehoorders volkomen klaarheid te kunnen verschaffen,
heeft de inleider met zijn causerie een belangrijke bijdrage geleverd op deze
conferentie.

Er blijven wensen over. Juist omdat di t samenzijn zinvol was openen
zich perspectieven. Een etmaal is feitelijk'~e ko~t. Minstens drie dagen
zou wenselijk zijn. En dan niet uitsluitend voor confereren en wat dies meer
zij.De Ark ligt niet verlaten in de zondvloed, maar er is een rijkdom aan
nituurschoon die in 1111e bereidheid ligt te wachten op een rijke afwisseling
van het menu 111s stoffelijk-geostelijke bijdrage tot de waarde van het samen-
zijn.
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O~ZE BEELDENGALERU.
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u ziet de tel<e-ningvoor U, simpel van lijn:
Een kat, wandelend over de smalle rand van een schutting. Maak

het geval wat geestig, met een gele maan door de takken en ,~ ~eest
met de staart omhoog, en je hebt er plezier in.

Dit dier 'stuat bek~nd om zijn soepele evenwicht, passende bij
z'n sluipende ~ard.' U kent de aanduiding: kat-achtig, panter-achtig.
Er zit beheerstheid in en evenwichtigheid.

Verrassend is daarom het spreekwoord:
"Een kat in nood maakt rare sprongen".
Verrassend, want van zo'n lenig dier zouden we dit niet ver-

wachten. Blijkbaar kunnen er gebeurtenissen zijn, die ook hem uit z'n
evenwicht brengen, hoe beheerst hij ook lijkt te zijn.

De franse film "Wijzijn alle moordenaars", toont de geschiedenis
van een arbeider, veroordeeld tot de doodstraf, omdat hij z'n kind met
de pook heeft doodgeslagen. Het gebeurde stempelt hem tot moordenaar,
de straf is de vergelding.

Hoe is de achtergrond?
De man verricht vermoeiende en zware arbeid in een fabriek, dag

in dag uit. Het gezin, man, vrouwen twee kinderen, "woont" in één
kamer waarin alle problemen van hun leven zich samenbundelen. De.ouders
hebben hiervan meer besef dan hun kinderen, die hun kinderlijke rechten
opeisen. Ook het recht om te huilen en te jengelen. Er is de man die
zorgen heeft en rust verlangt, en door 't huilen tot razernij komt~
Drift verergert de onrust en het onherstelbare gebeurt: doodslag in op-
gekropte woede.

Zolang het leven waarin we verkeren normaal is, bevinden we öns
in evenwicht. 1foeilijkekwesties lossen we op door beheerstheid en over- •
leg. "Alles komt op z'n pootjes terecht", zeggen we, alwe~r met de uit-
gebalanceerde kat als voorbeeld.

Daarom dit: z~lfs ~en kat maakt rare sprongen, maar zeker wijmen-
sen die heel wat minder evenwichtig zijndan we vaak denken.

De sprong in nood staat ons allen te wa~hten in benarde omstandig-
heden~ zonder dat we de gevolgen kunnen overzien.

Rekenschap geven van onszelf, wekt inzicht ~at beide kanten deel
uitmaken van het eigen wezen.

En behoedt ons voor een oordeel over de medemens.

-0-
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TIEN RADIOLEZINGEN EN HUN GEBRUIK IN DE liJ~MPEN. IV.

Even opbellen.

Het kiezen van een opschrift is al even moeilijk als het maken van
een vergelijking. En het opschrift van de lezing, waarover we nu iets
gaan zeggen, houdt een vergelijking in. Is dus dubbel moeilijk mogen we
wel zeggen.

Uit de inhoud wordt het we 1 duidelijk, dat het er om gaat, de hoor-
der of lezer voor te houden, dat ieder mens streeft naar enig menselijk
contact. Ieder wil dit contact, zo wordt gezegd, heeft daaraan behoefte.

En daarom ook: even opbellen!
Voor onze arbeiders is deze wijze van voorstellen-.en vergelijken _.

wat te eenvoudig gedacht. En niet enkel voor hen. Dezer dagen kwam ik in
contact met iemand, die raad nodig had; ook steun. De persoon voelde
zich eenzaam; stond "alleen in het levenlI. Hoewel de werkkring noopte tot
omgang met anderen. Het geval k.unnen wijhier niet nader aanduiden, doch
de punten, die wij ter vergelijking nodig hebben zijnhiermee vermeld.

£n nu vragen wij ons al dadelijleaf - met de Iezing voor ons - is er
eenhichtbaar, ongrijpbaar contact per telefoon IIdat toch helemaal echt
isll? Ik weet het niet; eigenlijk doe ik beter te zeggen: lIikbetwijfel hotlI.

Maar het is ook slechts een vergelijking.
:8n ik wil het dan ook niet als een fout aalUllerken,dit voorbeeld als

uitgangspunt te nemen. Zo erg is het niet. Want bijhet doorlezen van het
geschrift blijkt wel, dat het om een geheel ander contact te doen is, dat
dieper, inniger en menselijker is en dat door "even opbellen" op verre na
niet kan worden bereikt.

Vergelijkingen zijnmoeilijk. Ze brengen ons vaak op het verkeerde pad.
Ze leiden zo.dikwijls af.

Waarom het gaat: Wanneer wijvoor en te midden van onz~ arbeiders
staan? Ik meen hierom: om het begrip mens-zijn; om het staan in een men-
selljke verhouding. En dus ook in GC~ menselijke houding. En waar dat al
heel v <talcte abstract zal klinken, zeggen wij liever: laten wij gewoon zijn
en heel gewoon doen. Zo zijn, als wijmenen, dat het nu ongeveer behoort te
zijn onder elkaar. Zo doen wijvan mens tot mens, omdat wijmenen dat het
zo hoort. Hoe?
[;n
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willen kan slechts
weg zijn.Al een stevig

_. . .Jeder normaal mens heeft behbefte aan cimgarigmet andere mensen.
niimer'6~~ev~t: ~et levende wezens. Let ilinarels op het kleine kind. Dit
v6el~ zich heel vaak nog meer aange~rokken tot het dier of de plant dan tot
de mens. M6gelijk vor~t de moeder een uitzondering. Waarvoor de oorzaken aan-
wijsbaar 'zijn.

Leven zoekt leven. Kan dat ons uitgangspunt zijn? Leg het onze vrienden
eens voor. En. ook dit: leven tracht zich te handhaven; lichamelijk en, al
vrij spoedig bij.het nog zeer jonge kind, ook geestelijk. Daarover is met haast
iedere arbeider wel een gesprek te voeren. Op een bepaald niveau; stellig;
maar toch ee.n gesprek.

En hond hem dan daarbij deze zin - uit de brief - eens voor: "we willen
van het leven iets maken".

Dan iullen velen het hiermee eens zijn:van dat
sprake zijn, wanrleer wij al vrij vcr en zeer bewust op
houvast in het leven hehben Gevonden.

Ons niet mcer "eenzaam" voelen, zou mijn boven bedoelde steun-zoekende
zeggen. __

En heel velen van onze u,rbeiders voelen zich "eenzaam". Al lijkt dat,
oppervlu,kkig gezien, vu,ak anders.

An,n het slot vn,n de brief-lees ik -...."het humanisme is de zekerheid
dn,tmens-zijn bete!cent: een onverwoestbn,nr streven van de mens, om boven
zichzelf uit te komen".

Wij begrijpen heel goed, wn,t de schrijver hiermee bedoelt. Toch zou ik
het liever voorlopig zo zeggen: "jongens, ln,ten wij gewoon doen; zo heel ge-
woon onder mekan,r. Zelfs els een keertje wn,t gek doen; wij houden van een
grn,p.En toch u,ltijdweer als dood eenvoudige mensen. Zwetsen? - och wn,n,rom
zouden we? Elkn,n,rhu,ten? Wn,t zou dat eigenlijk betekenen: haten?
Kunnen wij hn,ten?.Hoe ben je dan, of liever: hoe meen je dan te zijn?Als ik
zeg, mn,nnen, - want zo ongeveer stn,u,t.het in een boek - han,t wil de persoon,
die wijmenen te -haten, vernietigen, doden dus, dan is haat en dodelijleeaf-
keer feitelijk gelijk. (zie de lezing) En dn,n zijnhaat, n,fkeer, weerzin tegen
onze natuur in 'ontstAan. Onder de druk der omstandigheden. Ik zou hier zelfs
aan deze luisteraars de vraag voorleggen: haat ge niet veeleer de omstandig-
heden, de toestanden, do situatie, waartegen ge U keert, dan de persoon?

Vooral probere men begrip bij.te brengen voor het tegcnnatuurlijke in dit.
alies. Want het is onpatuurlij~,dat de ene mens de andere naar het leven
staat. Het is natuurlijk, dat wij gevaren ontwijken of trachten te keren. Leven
trariht zichzelf in stand te houden. It Zou tegen orize natuur in gaan als It
omgekeerd gaat worden. En het is even natuurlijk dat het andere leven onze
aandacht heeft. Dit is n,lhet minste wat in ons actief gaat worden: aandacht,
belangstelling. :Dn in ons ecn zekere spanning wekt. Aa.ndacht-is immers span-
ning. En betekent ook een vraag; die een antwoord verlan~t. En zo komen wij
to~ elkaar. Wij tot deze n,rbeider, met onze aandacht, onze spanning en onze
vraa.g. En zo komt de arbeider tot ons - lt zijd~n schoorvoetend. En samen
vragen wij en trachten te n,ntwoorden.

Zo komen mensen tot elkaar. Let maar weer op de kleuter, die zijn
"collega" voor 1 teerst ontmoet. Beide doorlo-pen de stadia: aandacht, span-
ning, vraag, antwoord, contact, omgang, botsing, strubbeling. En toch altijd
man,r weer een: elkaar zoeken, de mens zoekt de mens, lichu,melijken gce~telijk.
En met di~ contact voelt hij zich bevredigd. En komt er daarom telkens op
terug. Hijverlangt nan,r een volgende ontmoeting. Hij schept ervn,ring. Hij gn,at
ook eisen stellen; ook de ander eist. Hij schikt zich, de ander doet dit ook.
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En dat bevredigt eveneens. Alleen hard tegen hard bevredigt niet. Zo al, dan
is het schijn en onnatuurlijk.

De brief spreekt van vriendschap, liefde en vrede. Wat betekent dat alle-
maal? En wat heeft dat te betekenen tussen U en deze arbeiders?

De mens breng~ het verder d~n~etdiei. Hij heaft een grote voorsprong.
Zijn bewust-zijn: hij is zich bewust er te zijn; te kunnen zijn; te bestaan.'

Is het dit alleen?
Het is vooral ook door de spraak, door de taal, dat er een rijk opbloeiend

contact van mens tot Illensmogelijk is. Maar dan niet "kletsen en zwetsen" mau-
nen.

D~6r' de taal is deze mens nie~ alleen maar dier; hij is nu ook
Dat is "iets" meer dan dier-zijn. Nu kan hij luisteren, het gehoorde
er over nadenken.Het verwerpen of het er mee eens zijn.Hij kan iets
.ie.tsniet-willen, iets goedkeuren, iets afkeuren. En ook handelen.
no~ heel veel meer. Omdat hijmens is.

Maar hijkan ook veel, heel veel, aan zich voorbij laten gaan en menen
"niks". te zijnclan enkel "dier" plus nog een hoopje onverschillig mens.

En toch is er weer dat ene: er ook willen zijn; er bijwillen zijn en
luisteren. En ook e's wat zeggen, en wat te zeggen hebben. Willen meedoen.
Zich willen laten gelden. Het dut boven-dierlijke. Als mens dus. Waarbij het
per slot draai t om dut ene kleine woordje: ik. Zeg muar gerust: wijwillen
een ik zijn. (Weet ge nog, wunneer Uw kind zich voor het eerst "ik" noemde?)

Een ik, die dit en dat en zo heel veel kan.
En als al die "ikken", dat en dG,t en nog veel meer "kunnen" en ook

"doen", kijkvrienden, dan zou ik zo zeggen ontstnut er "v<lnzelfll vriendschap,
liefde, wederzijdse genegenllcid hulpvaardigheid, doodgewone gezelligheid,
yertrouwen. Dan kunnen wij lachen, zingen on g~kheid maken, zoals alweer
heel goed in,àebrief 'staat.

Vreemd - een ~ens kan lalhA», .ook schreien. Een die~ niet. Daar valt
ulw~er een uurtje over te praten.

De mens kan gek-doen; en het dier? Een vogel kan zingen, als een mens.
Moeten we dat gelijk stellen?

Wat een mooie gesprekken over tnl van onderwerpen kunnen er groeien
uit dit geschriftje.

Geven wij tot slot dit in een korte samenvatting weer.
Er is tussen ons, v~n mens tot mens heel vaak - of moeten wij zeggen

wel haust altijd - een ongrijpbaar en onzichtbnnrcontact. Dat wij als min of
meer "echt" ervaren. Is het [èls ~en natuurlijke ,noodwendigheid in Idem - dus
als ~ogolijkheid - in ons aanwezig? .

We leggen dit contact niet altijd even vlot. Vuri arbeider tot arbeider
vaak gemakkelijker d:Ln tussen arbeider en geestelijk ruadsman. Wat <.lenktge
van de oorzaken in dezen? Van waar een zekere terughoudendheid? Hoe zit dat
tus~en land - provincie ~ streek - dorps - stadsgenoten? Hoe helpt d~ t~al
mee? En hoe staut het met het intermens6lijk contact tussen ons en de kleur-
lingen?

Krijgt het zich willen laten gelden niet vaakeeri bittere bijsmaak? Wa~r-
door is er zoveel pessimisme en ongeloof inzake de bedoelde natuurlijke toe-
nadering?Welke feiten logenstraffen ons geloof in de mens?, Is er inderdaad
m~de-leven; en mede-lijden?

De humu,nist ziet de lichtzijde. Die er stèllig is. Hij dient ernstig reke-
ning te houden met de donkere kant, die er 001< is. Wijverfoeien de 'oorlog -
wij houden hem in stand. Maken hem mogelijk. Wij Jlluken;uzie om een kleinigheid.

V~nwuar toch ultijd weer aan dit menselijk tekort in ons. En wanrom toch
ook altijd weer d~t ernstig pogen er aan te ontkomen?

En zo rinkelt de bel maar door. - .
Ra~dsmnn D. Dijkstra.
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UIT DE BELEVENISSEN VAN EEN RAADS1~N.

Onvoltooid gegeven.-

•
weet ik het
juist. Hij
gek:

Het stralende weer bezorgt ons concurrenti~. Inplaats dat de arbei-
ders zicll in de avond in het kamp ophoud~n trekken ze er op uit. De barak-
ken liggen wat verlaten in de zonneschijn. Het is stil, heel stil en heel
zonnig. Slechts één kamer blijl;:tbezet. Dat wil zeggen dat dn,ar ongeveer
ach t man hAlf bij dc deur-opening bijeengeschov.en zijn om uit te rUGten in de
n,vondlucht. I~ennismaken is geen .probleem en 'een stoel bijschuiven nog minder.

Hier is weer een invalspoort , zoals er zovelen zijn in 't dagelijks ge-
doe, een wending op onzcimierenweggetj~s waarvn,n we tevoren niet weten waar
ze heen leiden. Dit is een moment om n,lleen maar te zitten in een zwijgende
overe:nlcomst. Tot er een opmerking valt over de warmte die zichtbn.ar en voe1".
baar boven het land staat.
- Ja, de natuur houdt geen rekening met onze wensen, denk ik zo. Veronder-
stel eens dat 't altijd zcme~ was.-
- 't Zou niet eeris kunnen, iogt m'n buurman, 'en kon het wel dan zou 't niet
beter zijn.- .
- Waarom niet? Als het nou eens een ideale omgeving was waar je in zou leven,
waarbij je nergens mee rekening: had te houden?-
- Daar weet ik wel wat van, zegt een ander, dat heb .ik gekend.-

Zijnverhaal is boeiend. Voor de laatste oorlog woonde hijruim dertig
jaar in Yranl;:rijk.Ecn HolLl.ndsc fa.milie bezat een ln.ndhuis in het zuiden
van 't land. Hier was hij aallgesteld als ~~drijfsleider. Met zijngezin woonde
hij op het landgoed waarvan de eigenaar vpel in 1et buitenland verbleef. Hij
had er een prinsenleven, kon gaan jageri 6ri had voorrechten die zijn beroep
meebracht. Er was één verbod, buiten het la~dgoed mocht hij zich niet begeven,
en ondanks alle vrijheid die hijbezat voelde hij dit voorschrift soms als een
belemmering.

Dit verhaal wekt vragen van andere aard, maar terwijl ik hem verwonderd
aanzie, zegt hij rustig:
- Ja, waarom ik nu hier ben, daar zwijg ik liever over.-
Ik dacht alleen lliaarzo.-

- Begrijp ik, zegt hij, e~ we lachen even. Maar dan vertelt hijverder.
Oorlog 194,0. De ontvluchting over zee mi slukt. Familie en bekenden

worden aegrepen en weggevoerd. Zijnvrouw, van Joodse afkomst, gaat naar
Dachau. Beide zoons sneuvelden in de oorlog. Zelf is hijweggevoerd naar
Stuttgart, ma'ar weet te;ontkomen. Dan' de tijdbij de verzetstrijders in Frank-
rijk, de invasie~ bevrijding en terugkeer naar Holland. Hier sloot zich. een
kring van zijn leven.. .
- Uw ~crouw en t-ireezoons. En nog i1.nderelünderen?-

Er was nog een dochter, Jie eerder door ziekte overleed. Nu
dan, hijheeft niets mcer. Zeggen dat je dit begrijpt lijktme niet

. is zestig jaar nu en ziet. er beschcLafd uit. Mijnvraag klinkt Wl1t
Man, hoe hen je hier overheen gekomen?-

Hij lacht zonder geforceerd~eid,en zegt:
- Ik heb geen haat tegen de Duitsers. Bij de Maquis, toen wc met krijgsge-
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vangenen te 1!111lccnkregen, Icon ilc zelfs met genegenheid omgaan met de oude-
re Duitsers. Er zijne~ maar drie die ik, wanneer ik ze eens te pakken zou
krijgen, levend. zou kunnen vi llen en met zout inwrijven.-

Deze n,vond heeft geen h11ppy-end.
We hebben nog een tijd.gezeten tot het bijna donker was, overgaande tot

het moment waarop het licht aanschoot en een thuiskomer z'n brood op tafel
smeet met de luidruchtigheid. die kenmerkend kan zijnvoor de karnpsfeer.

Verdraagzanmheid, en echte persoonlijke vrijheid, kijk, dit zijnnu nog
zoveel dure woorden, voorbarig in deze menselijke situatie hoe vriendelijk en

':evenwichtig..die ook schijnt te zijn.
Dit verhanl kan n,lleen, misschien, een bedding zijnwaardoor een volgen-

de k~er een gesprek kan worden gevoerd in nauwer contact. Tot zolang geldt
alleen maar eerbied voor het leed van de.ander

d'See-Uyl.
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DE LEVENSKIJK EN LZVEN,;?lIO.UDEfGV~\.NDE BRITSE ARBEIDER (lIl).

, .- .•__ ..•.,..
We zetten onze wccrgave V;lll het hoofdstuk over bovcngeno'cnd onderwerp

uit Zweig's boek over de Britse arbeider nog evcn voort.

Arbeid en vrije tijd.
,In het bewustzijn van de arbeiders speelt de arbeid een veel geringere

rol dan de vrije tijd en het vrij zijn.De arbeid wordt veelal gevoeld als sla-
vernij of op z'n minst als cen plicht, waaraan mcn niet ontkomen kan. Er is
dus geen sprake van de arbeids-ethos. De nadruk ligt veel meer op de vrije
tijd en op de ontspanning. Men wil het leven genieten. Natuurlijk, een goed
leven kent vrijheid èn plichten, lllu,arde nadruk ligt wel op de vrijheid. Het e
komt we cr in een groot aantal dikwijls gebruikte gezegden tot uitdrukking: ti

"Feem hl?t er van, als je kunt", "schep vreugde in het leven", "neem het le-
ven van de gemakkelijke kant", "zonder plezier is het leven niets waard", enz.
De behoefte aan plezier en ontspanning is werkelijk zeer groot. .

Maar misschien de meest belangrijke trek is de behoefte naar vrijheid
van zorgen, en de nadruk op het heden. De collectieve ervaring op dit punt
komt ook hier weer in allerlei vaste gezegden tot uitdrukking: "Neem het
leven zoals het valt", "geen zorgen' voor de tijd", "van de ene dag in de an-
dere leven", "morgen komt er weer een dag", enz.

Als we hier een vergelijking met onze (kamp)-arbeiders maken, dan ge-
loven we bijhen toch wel een iets andere geestesgesteldheid aan te treffen.
Van een waarlijk arbeids-ethos is ook bijhen geen sprake, maar dat de arbeid
veelal uls sluvernij, of ulieen maur als nu eenmaal onontkoombaar wordt be-
schouwd, kan toch ook niet worden gezegd. Wij ontdekken nog heel dilnl'ijlseen
stuk liefde voor het werl{, ook bij de grondwerkers. Men doet zijnwerk over
het algemeen graag en de oudere arbeider verklaart met trots, dat hij 't nog
tegen een jongere opneemt met de schop. Kritiek richt zich tegen de arbeids-
verhoudingen, ni~t tegen de arbeid op zichzelf. Of het met fabrieksarbeiders
net zo staat, weten we niet. Wel ontmoeten we bij de kamparbeiders veel weer.
zin 1",gen de fabriek. Men houdt van het buitenwcrk, maar men "houdt" 0.1' dan
ook vû'n.

Bijgevolg geloven Wij dl1n ol)kniet dat bij onze (kamp)-arbeiders de nl1-
druk zo zeer ligt op de vrije t~jd en het vrij zijn.De arbeid is nog ~en inte-
grercnd deel van hun leven.

Het "van dc. ene dag in de andere leven" en het"morgen
komt er weer een dl1g" lijkt ons ook voor onze gemidde 1 .
de u,rbeider niet representatief. Men zou het hoogsi~u~
van de luchtiger en gemaldwlijker levende Brabandel's
kunnen zeggen.

Realistische instelling.
De Britse arbeider, zo zegt Zweig, is zeer reali~tisch ingesteld. Hij laat

zich niet leiden door theorieän. maar door de feiten pn zijngezond 'verstl1nd.
Hij kent het leven met heel zijnhl1rillleid,zijnwreedheid en zijnvele cOllflic~en.
Hij geeft zich zelden over aan vrome wensen. Hij houdt zich bij de realiteit.
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Dat wil niet zeggen, dat hijde wendd der ideeën en aspiraties niet er'-
'~~~t~ Maar hijblijft toch met z'n benen op de grond ~tanu;Zijn groot rea-
'l{~~e doet hem alle kant- 6~ klare formhles wantrouwen. De ~raktische
werkelijktii{den zijngeionde verstand betekenen meer voor hcm dan theo-
rieën en doctri.nes.

Ideeën: gedachten, kan hijwaarderen: maar altijd "tot op zekere hoogte".
Die rcserve maakt hij in bijna elk gesprek. Als men hem vraagt of hij gods-
dienst, socialisme; opvoe~ing enz. goed ~indt, dan is het meest waarschijn-
lijke antwoord,' dat hijgeeft: "Tot. op zekere hoogte". Deze uitdrukking
heeft een remmende werking op bijna elk gesprek, zo, dat zijzelfs irriterend
wordt voor de intellectueel. Zweig ziet haar echter als de gecomprimeerde
weergave van de ervaring dat zelfs het beste in z~n tegendcel kan verkeren
door overdrijving. De B~itse arbeider heeft dus tegenover ideeën cn bewerin-
gen altijd zijn reserves. Hij ziet onm~ddellijk de tegenkant: "Godsdienst is
goed, tot op zekere hoogte, maar er zijner verscheidenen gek van geworden".
"Socialisme, is best, maltr tot op zekere hoogte, want je kunt de menseliJ1<:e
na,tuur niet uitvlakken". "Opvoeding is goed, tot op zekere hoogte, want
teveel opvoeding is voor niemand goed en weinig is erger dan niets".

Hoe' staat het met onze arbeiders? Wel anders geloven wij.
Realistisch zijnze wel, in di~ zin dat de praktijk ze meer
interesseert dan schone idei~n; Maar zo realistisch, in
die zin, dat ze van elke idee direct de tegenkant aanvoe-
reIi, zijn ze toch niet. Iets is niet gauw "tot op zckere
hoogte waar". Integendeel ! Mcn ontmoet veelvuldig krasse
'beweringen, die tegen a~les in worden volgehouden. Gesprek-
kon worden niet geremd door de reserve van het "tot op
zekere hoogte". Men ~telt veeleer heftig en emotioneel
standpunten tegenover elkaar.

Ethis~h opticiisme.
De Britse arbeider spreekt grang en veel ov6r de menselijke natuur.

Hij ziet de mens zowel goed als slecht en ,dleen bijuitzondering kan een
.mens als door en door slecht worden aangemerkt. De gewone mells is goed in
het ene opzicht en sleclJt in het ander~. Sommigen zijn goede vaders, maar
slech te echtgenoten. Amferen gedragen zieh tl1uis sIccht, 'mlutr'zijn }H'ima
kerels op het werk enz. Of een mens goed is of slecht, hangt, naar de me-
ning van de arbeiders, af van milieu-factoren; van''de omgeviIig wlirtrinhij
is opgegroeid, van de opvoeding, van de persoonlijke situatie, wa~rin hij
verkeert. Op dat punt heerst,grote eenstemmigheid van opvatting: "Hoc zou
men, zelfs van de mens met de beste n~tuurlijke aanleg, kurinen verwachten,
dn,t hijeen goed leven zou leid.en, als hij zijn 0pT"oeclingop straat he:eTt ge-
kregen, nIs' hijniet anders dali slechte gewoonten heeft g~leerd ~nz. Da~
wreekt zieh .zijnhele leven door".

Het meest n,Larvoren springende element in de levenskijk ~an de Britse
arhei der is va 1gens Zwei['~zijnethisch optimisme en zijngeloof in een betere
wereld. Dit komt dikwijls tot uitdrukking in een naIef geloof in 'devDor-
uitgang, die voort zal komen uit de verhetering vnn de levensomstandigheden
en van de lIlensbeide. "Het is plicht de wereld beter achter te. laten, dan je
hem gevonden hebt", is men van mening.

Daarbij interesseert hij zich bijzonder weinig voor woorden. Hij wenst
daden. Met Goethe I s Faust zou hij kunnen zeggen: "In den beginne was de
daad". Ook de geringste daa,d is hem meer wau.rd dan een stroom van mooie
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woorden. Van Verstand en rede verwacht hij geen betere wereld, wel van de
menselijke goedheid ~n het menselijk hart. Kennis en wetenschap maken geeri
indruk op hem, maar hij is gevoelig voor kleine verbeteringen in de levens-
omstandigheden en voor kleine daden, die voortkomen uit het hart.

Dit ethisch optimisme, dit vertrouwen in de gQcdheid van
de mens, vinden we bij onzd arbeiders zeker niet als de
meest naar voren komende trek terug. We geloven eerder
het tegendeel te kunnen constateren. De al ~ens in deze
bladzijden geciteerde uitspraak van een arbeider "Alle
mensen zijn slecht" is meer representatïef voor de alge-
mene mening~ dan het inderdaad watnaIeve optimisme
omtrent de mens vnn de Britse nrbeider. In gesprekken
over dit thema hebben we de mening van onze arbeiders
meermalen getest. We gebrui~ten dan hot beeld van een
balans: als we op de ene schaal vnn een balnns al het
goede leggen dat door mensen is gedaan en op de andere
0,1 het kwade, naar welke zijde zou de balans dan door-
slaan? Het is natuurlijk moeilUk af te wegen, maar het
antwoord was toch steeds direct klaar en werd zonder
enige reserve gegeven: De schaal slaat naar de zijde
van het kwand door en diep ook! Een heel ander ant-
woord dnn wnartoe b.V. CI:,muskomt in zijnboek "De Pest",
wnarin hij na veel ellende onder en met mensen uitspreekt:
"dnt "cr in de mens toch meer bewonderenswnardigs is dnn
~erac~telijks". Een dergelijk uitspraak zullen we van onze
arbeiders niet horen. Onzo rnadslieden hebben integen-
deel werk om hun, ook weer eenzijdige, ethische pessimisme
te doorbreken en hen cr oog voor te doen krijgen, dnt de
mens to~h op z'n minst mogelijkheden tot het goede in zich
drnagt. Het vanzelfsprekende geloof in de vooruitgang is
zeker ook voor onze arbeiders niet l{(~rakteristiek.

•

Wc beslui ten hiermee het overzicht vn,n Zweig' s bevindingen bij zijn •
onderzoek nan,r de levenskijk en de levenshouding van de Britse n,rbeider.
Bij de vergelijking met de arbeiders, die wij in de kn,mpen ontmoeten, troffen
we nog n,l eens verschillen n,n,n.bie verschillen kunnen zijnbepan,ld door
uiteenlopende historische en kundige milieu-fn,ctoren en verschillen. in
Yolkskn,rn,kter. Zijkunnen mede gelegen zijn in Zweig's en onze interpretatie
van de versphijnselen en de uitsprn,ken der n,rbeiders. Nader uitsluitsel
dan,rover zou een veel diepergn,n,ndestudie vereisen. We hebben niet nnders
willen doen dn,n 6nze indrukken van 6nze arbeiders met die vn,n Zweig over
de Britse arbeiders vergelijken. En w:ewijzen cr nognmnls op, dn,twe in deze
vergelijking n,lleen onze knmpn,rbeiders hebben betrokken.

Yle besprnken voorts n,lJ.eenhet meeT genoemde hoofdstuk uit Zweig's
boek. De 23 andere hoofdstukken leveren evenzeer interessn,nte stof voor
onze rl1n,dsliedenin de arbeiderskn,mpen.

-0-
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EED.

, !k ,kroeg een_oproep y~nde in~pecteur van de belastingen om vo~r de
kantDnrechter in.:Amsterdamde ,ced te I,omen afleggen, in verband met de
successiebelasting over de nalatenschap van mijn vader.

't BleeI( dat de kantonrechter elke morgen om 10 uur hele rijen burger;;'
die gewetensformaliteit laat verrichten en dus kwam ik op een goede dag öm
66n minuut voor 10 het wachtlokaal binnenhollen, waar juist de bode "succes-
sies!!" riep, als gevolg waarvan we met een stuk of twaalf gegadigden de
kamer van de kantonrechter binnendromden.
Mijn formulier lag nu bovenop. 'Gelukkig las de kantonrechter het hele lange
formulier met alle, voor dit geval speciale bijzonderheden, voor en hoefde
je alle,en lllaarde, ec.dsformule te herhalen.

"\Vilt U naar voren komen", dit tegen,mij als eerste, ,"t,~eevingers van
U,v re'chterhand omhoog steken en mij'nazeggen, ....... ,
"Ik zou graag de gelofte afleggen". Iets als een wo~k trok over 'het voor-
h~ofd van de magistraat.
"Hebt U onoverI(omelijke bezwaren, ontleend aan de godsdienst, tegen het af-
leggen van de eed?"
"Ja .tI

"Bent U doopsge zind?"
"Nee ,,1'

"Wilt U, dan Uw handtekening onder dit formulier zetten?"
Aldus geschiedde en ik legde de gelofte af.
Nummer twee werd opgeroepen naar voren te komen, twee vingers van de rechter-
hand omhoog te steken en de eedsformule te herhalen.
"Ik zou ook graa.g de' ge loi'te .tileggenH

, klonk het. Wéér de vragen, wéér de
handtekening.
Ineens begreep ik hoe v6~1 meer tijd de kantonrechter ,aan z'n ochtend-"succes-
sies'! moet besteden wanneer tóevallig de eerste klant begint met de gelofte
te vragen. Eigen10(;had ik gedach~, dat door hem gevraagd zou worden of men
de eoil, dan wel de geloÏte wilde afleggen. Op het formulier dat wo hadden
ingeleverd stond alles keurig dubbel geformuleerd en dus was het eigenliJ1{
erg duidelijk dat je zelf kon kiezen.
Toch blijkbaar niet 'voor iedereen z6 duidel~~. Want terwijl de eeri'na de ander
naar voren ging en nu verscheidenen de gelofte aflegden en ue kantonrechter
vermoedelij1( in zorg zat, dat iemand op de vraag over de onoveri<omelijl(ebe-
z\varen zou' gnan doha.tteren of nrgulllcnteren,wan,rdoor het allelllttalnóg langer
z'ou'gaan duren, hegon m' n: buurvrouw f lui sterend een, ge sprok. '
"Kall je dat zó maar doen, de gelofte kiezen?"
"Ja, dat kan gewoon."
"Is ebt dun even geldig, uls een echte eed?"
"Ja, precies even geldig en je bent cr nllt~urlijl(ook not zo aan gebonden."

,'''0. Ja, ik ge16óf helemard niets, ziet U!"
"0. Vil}dt U 't dan eigenlijl(oo!cniet juister om God niet aan te roepen als
je 'niet gelooft?" '- Wé1t je al eengespreidwIl voer,t in 't aangezicht van een
kantonrechter!
"Ju., dat is wel zo! - En i1,ben nog wel kutholiek .opgevoed."
We zwegen even. Eenouue Murkense vrouw in kostuum legde de eed af.
"Kan 't geen lcwU<:1G.<1,lsje z6maar zegt dat je tegen de godsdienst bent?"
"Nee, dn,t I(11nhelemat11 geen kwartel."
"0 -."
Toen was ze aan de beurt, ging nuur voren en legde de eed af.
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VAN ACHTER DE TRALIES

TWEE CONFERENTIES.

Op 28 en 29 april J .1. zijn de geestelijke raadslieden van het Huma-
nistisch Verbond, werkzaam op de verschillende terreinen van het practisch
humanisme, en op'5 en G mei j.l. de reclasseerders va,n Humanitas in con- •
ferentie bijeengeweest, resp. in De Ark te Nunspeet en het Ooigaardshuis
te itrnhem.

Twee conferenties van humanisten, die, bewogen door het lot van hun
medemensen, zich ernstig voorbereiden op een taak, die gericht is op leni-
ging van geestelijke en maatschap?elijke nood.

Het is waarlijk niet voor de eerste keer, dat van humanistische zijde
op deze terreinen activiteit wordt ontplooid, maar nimmer gebeurde dat zo
georganiseerd en zo systematisch als vandaag de dag. Vooral op conferen-
ties, als waarover wij thans schrijven, beseft men eerst goed hoe uniek en
waardevol de bijdrage is, e:.iewij met dit georganiseerde geestelijlc'en maat-
schappelijk werk aan hetmoc:.ernehumanisme leveren. De deelnemers aan de
co~fcrenties zijn zich dit ~aarschijnlijk niet bewust ~eweest, zij hadden er
die dagen ook geell tijd voor. De problemen van hulpverlening vroegen aan-
daellt en kregen het volle pond.

Opmerkelijk was, dat nagenoeg niet gesproken is over de positie van
het humanistische maatsc~appelijk en geestelijk werk. Helaas zijn we nog
niet zover, dat ons werk con amore wordt aanvaard. De humanistische prak-
tijkwerkers zij!' echter 'ten vo lle overtuigd van de noodzaa,k en moge lijkheden .
Dat is in de huidige situatie ,\rangrote, ja, zelfs van doorslaggevende be- •
tekenis. Ondanks alles breidt het werk zich voortdurend uit, bovendien
groeit toch ook de waardering.

In di t verband is l1e'~[Soee:.er nog .eens op te v/ijzen hoe men in gods-:-
dienstig~ kringen de antieke, sterk humanistisch geori~nteerde wereld, met
betrelclcing tot de hulpvel'lenin~ aan mcnsen in moeilijkheden destijds be-
schouwde a.Js "Ei~e \'lelt,olmc Liebe". In haar bijdrage tot het protestants-
christelijke hock over lIaatsch(1')pelijlc\'lerk, "Helpen als Ambacht", schrijft
Mej. Ij. ICamphuis, dat clie opyat-LinG in onze tijciwel c;rondig Geliquideerd
is. En van het lG~ eeuwse humanisme merkt. zij zelfs op, (~r:.thet, o.m. door
zijn mensbeeld, uitermate geschikt was niem','e impulsen te geven aan aller-
lei vormen van lmlpvc:rlen:inc.

Zulke waarderende woorden horen wc nog niet zo vaak over de bijdragen
die wij leverel1. Velen weten ;:=enl1elijknog niet goeel raad met dat moderne
humanisme. riier en daar 1J:::'ee!,tde waardering echter door en gezicn o.a.
de ernst van de conferentieganc;ers, bij de benadering van de )roblemen van
hun werk en het vertrouwen in eigen mogelijlcheden, zijn we er zeker van, dat
een min of nieer n,lGcmene .aanvaarding mettert.)l een feit zal "forden, in
verband met de kwaliteit van het humanistische werk. /

•
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Het is niet onze bedoeling van beide conferenties in dit nrtikel ver-
sing ui,t L,e brengen. Ui tgebl'eidc 'verslagen zullen wel volgen.

Bijéón punt "iillen y,ij ccllter llOli stilstr.LC1n.
Het is zeer opmel~Qlijk, zijhöt geenszins onverklnnrb~nr, dnt op beide

conferenties uitv-ol~rig a;Ln<1a,cllt is besteed ann de geestelijk gestoorde mens.
Voor de geestelijke raadslieden sprak Dr.V.W.D. Schenk en voor de reclasseer-
ders van IIultiunit;Ls Dr. J, Kloek, twee ervaren psychiaters, die heiden op
voortreffelijke wijze hun licht hebben laten schijnen over de hiermee samenhan-
gende problemen.

W<Lnneer zij iets hebben duidelijk gelllU<Lkt, eian is het wel in de' eerste
pl<Lats, dat de geestelijk gestoorde mcns, wat de diagnostiek Cli psychische
therapie betreft, is aungcwezen op UC) psychin,-ter en niet op geestclijke ran,ds-
lieden of ]~ecln,sse8rders, die beiden Lcn cncnmale de opleiding: E:ll de ervaring
missen om zich op die terreinen te gaan bewegen. Wnnnecr zij zouden menen
ecn cliënt h8t stempel v,~n bijv. psychopa,-thie te mogen opclrul~l,en, dan wel ver-
onderstellen zich ~(l1l then"pii~ te buiten te kunnen g,l:.l,ll worden zij kwnkzulvers,
ton ~lnl1:,'.ien van wi:) lllen zich ma,g nfvrugen of zi.~ zich niet schuldig lll~tl(ell nnn
het onbevoegd uitoefenen ,u,n de geneeskunst.

Dit' betekent echter niet (lat gcer,telijko wcrlccrs ep reclasseerders mot
lJetreld;:ing tot de gestoorde mens geen tUill, zouclen hebben. 001, de geestelijk
gestoorde lllenn is ~eyoeJig voor het feit, fbt oen medemens bereid en in stnat
is nnn.r hem te 'luisteren, cia,t hij nog wordt genccepteerd. Wel zeer in het bij-
zonder ~eldt dit vuor reclassenten en gedetineerden, die zich zb nadrukkel~~
uitgestoten yoe len. In di. (] olllst~ndighcden een mens te on tnoeten , die bereid
is n~ast hem te gnnn stawl, die llcm ernstig neemt en vertrouwen in mogelijk-
heden heeft behouden, is van onschath:tre betekenis. D:Lnr 1,nn op zichzelf
een stimulerende, we mogen wel zeggen een reinigende invloed van uitgaan.

Laten we niet te licht denken over de betekenis vnn deze tun,k, noch
over de eisen dio daarvoor aUll de geeste~ijko raudsman en reclasseerder wor-
den gesteld, m,car cvenmiri over de invloeden waC1rn.u,n zij .in' di t werk st1:1an
blootgesteld, invloeden, die in het belang y:tn de hulpverlener, supervisie
eigenlijk nooclz<1kclijk lI1:.1ken.

Met het voorgaande is lliteré:,,~rd over clc~ta,:l,k v(:"n rccln,sseerder en gees-
telijk werker niet alles gez2grl. De recl1:1sseerder z:Ll e1;tarnn;1st de cliënt
hehulpz1Ln,lli blijyen bij het oplossen vnn ctllerlei 1:1anpC1ssingsllloeilijkheden, ter-
wijl {Ie geestel\jkc werker n,L1:1st het voorgaande zal proberen, gelijk de cursus
over de hUIDn,nistische geestelijke verzorging zegt, in de cliënt de krachten
te welü;:en, die hem in stn,at stellen zelfstn,ndig een levensvisie te hanteren.

Ziellier, zeer in het l,ort samengevnt, datgene wnt met name door Dr.
Kloek nau,r voren werd gebracJlt, oen standpunt, dnt nn,dere uitwerking en over-
denking zelcer ve~'cl:i ent. :Met nnme W(tt de benaderingswijze, in het bijzonder
van de geestelijk gestoorde mens, betreft l\"unnen, en hiermede willen we deze
samenvatting besluiten, zowel de recl~sseorcler als de geestelijke raadsman
V[1n de psychinter nog zoveel leren. dat nl1een reed", om die reden een nnuwe
si.1l1leJlwerlüng tussen eloze fi[;uren clr.ingltllclgewcnst :1",.•

-0-
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BERECHTING EN RECLASSERING.

In "Puntjes op de I" is reeds vele malen de aandacht gevestigd op
voor de geestelijke raadslieden belangrijke artikelen uit tijdschriften.
Soms moest het blijven bij een aankondiging zonder meer, een enkele keer
was van een bijzondere bijdrage een samenvatting opgenomen.

Deze wijze van werken werd gevolgd, omdat het voor de geestelijke
raadslieden o~doenlijk is zich op alle daarv~or in aanmerking komende
tijdschrif~en te abonneren.

Voor de raadslieden werkzaam in de strafgestichten van het Ministe-
rie van Justitie willen wij echter een uitzondering maken met betrekking
tot

a. Maandschrift voor het Gevangeniswezen, uitgave van de afdeling
gevangeniswezen bijhet Ministerie van Justitie.
Abonnementsprijs f. 2.50 per jaar.
Opgaven vo or abonnementen bij de direc tie s der gestichten waar-
aan de raadslieden verbonden zijn.

b. Maandblad voor Berechting en Reclassering.
Abonnementsprijs f. 6.75 per jaar.
Aanmelding abonnementen bij de administratie, Guido Gezellen-
strn.at 1, Amsterdam-Z.

Deze bladen bevatten bijherhaling zoveel waardevolle bijdragen dat
de geestelijke raadslieden uit de strafacstichten er goed aan doen zich
hierop te abonneren.

-0-

GEESTEU~CE RAADSLIEDEN GEDETINEERDEN.

Voorgedragen voor toelating in één der strafgestichten zijn:

1• de Heer TT de Bruin,ü.

2. de Heer H. van Eek,

3. de Heer L. Glimmerveen, Dordrecht, Louise de Colligny-

Gravenhage, Berberisstraat 148,
een gemeentelijke H.B.S.aldaar.
Groninc;en, Zaagmuldersweg 26,

,

bijhet buitengewoon Lager

wonende te
stru,at 30,
onderwijzcr
Onderwijs.
wonende te Assen, Vogelkerslaan 11,
rijksontvnnljer.

wonende 's
leraar aan
wonende te
boekhouder.

de Heer J.3. Olgers,4.

5.

6 •

de Heer W.J. van Renssen,

de Heer A.W. Tholen,

wonende te Voorburg, Herenstraat 136,
sigarenhandelaar.
wonende te Vinschoten, Oudewerfslaan 34,
plv. directeur van een gaw. arbeidsbureau.
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