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DE PLAATSElJJKE GEESTELIJKE RAADSMAN (PGR)
ONDER DE LOUPE. (11)

Een dergelijke beleving is normaal slechts mogelijk, winneer de
verhouding een wederzijdse is. Dit wederzijdse in de verhouding ervaar ik
als "weerklank". De wederzijdse verhouding berust op - of brengt mee -
een wederzijds voor elkaar tl'openstaan" ,een wederzijds begrijpen; niet
als verstandelijke functie, maar als mee-voelen, mee-leven: alleen op
grond van gemeenschap is werkelijk begrijpen van de ander mogelijk.

Dit leidt ~rtoe dat ik mij tegenover de ~rid~r uitdruk en dat ik bij
de a~der een antwoord -11' e ~ l' k 1 ank - vind. Ik kan mijuitdrukken,
omdat ik de zekerheid heb van weerklank bijde ander; het besef dat
weerklank mogelijk is, maald pas de uitdrulddng mogelijk.

Uitdrukking en weerklank horen tezamen, zijstaan niet in de rela-
tie oorzaak-gevolg, maar zijn tezamen gestalte van dezelfde werkelijkheid,
de gemeenschap tussen mens.

In de gemeenschap komen twee elementen tot ui tdrukkin~.; nameliJ1{
het persoonlijk en het zakelijk element. Gemeenschap is daar, waar bei-
den een rol spelen, waar bijvoorbeeld een zakelijke mededeling, een weten-
schappelijk betoog~ levenswarmte krijgt" doordat het mede persoonlijke ge-
voelens tot uiting brengt en opwekt.

Laten we dit niet romantiseren tot een toestand van voortdurende
wederzijdse genegenheid; hier zou het leven - met zijn spanningen - uit
verdwenen zijn.Juist daar, waar een gemeenschappelijke bodem is, kan de
kritiek het scherpst klinken.

Die gemeenschappelijke bodem bepaalt het "perspectief" van de be-
trokkenen op een meer of minder groot.levensterrein; sommige gebieden
kunnen hier buiten vallen. Naarmate de gemeenschap minder intensief is,
is het deel van het leven dat er buiten blijft, groter. Totdat een mini-
mum van gemeenschap slechts een zo klein deel van het leven er in be-
trekt, dat nauwelijks meer een hand van gemeenschap ervaren wordt.

Is onze tijd de grens genaderd van een "minimum" van gemeenschap?
In de cursüs "Geestelijke verzorging op humanistische grondslag" (U kent
het boekje toch?) wordt dit probleem aldus benaderd:

Sinds de "industriële revolutie" (in Frankrijk en Enge-
land sedert 1750), gekenmerkt door moderne techniek,
industrialisatie en grote stadsvorming (urbanisering),
neemt de massalisering hand over hand toe. De oude ge-
meenschapsgroepen met hun traditionele levensgewoonten,
waarin de enkeling zich min of meer veilig geborgen
kon voelen, wordèn overwoekerd door levensomstandig-
heden, waarin de mens, losgeslagen van traditie en
sociale binding, aan zichzelf wordt overgelaten. Zonder
het verleden te idealiseren kan men vaststellen, dat de
moderne cultuur, mede tengevolge van de aanvankelijk on-
voorstelbaar slecllte levensomstandigheden, de sociaal-
culturele ontworteling en vernummering, en' de daarmee
samenhangende vervlakking van het geestelijk leven, be-
paald heeft.



2

Zo ontsta,a,t het veelbesprolcen "Nihilisme", de geestes-
houdinG" va,n mensen, die "nihil", d.i. niets "geloven",
die zich la,ten leven, of tenminste toch va,n mensen, die
leven bij bepa,a,lde deelovertuigingen, zoa,ls specia,le
politieke, wetenscha,ppelijke of culturele inzichten. Men
moet a,annemen, c1a,took de bijna,met de regelma,a,t va,n een
na,tuurwet voortschrijdende onkerkelijkheid. hiermee sa,men-
hungt. Va,n een moeiza,a,IDveroveren va,n Cen hogere levGns-
overtuiging is da,a,rbijveela,l - uitzonderingen.da,a,rgeläten
- geen spra,ke; zeker niet sinds de onkerkelijkheid zelf
a,ltot tra,ditie geword~n is. Gewoonlijk verslapt de ba,nd
met de kerk en godsdienst zo lang tot ze afbreekt. Wezen-
lijk menselijke behoeften blijven daarbij echter onbevredigd.
Deze situatie vormt een voortdurende bron va,n individuele
nood, in het bijzonder wa,nneer de moderne mens in een.
levens cri si s ra,a,kt.11a,arcr schui 1t ook een culture Ie be- •
dreiging in: omda,t de Etl of niet bewuste behoefte a,Etneen
ziINolle levensvisie vEttbEta,rmEtakt voor dEtemonische ver-
leidingen, die op hun wijze vervulling van die behoefte be-
loven. Wel ontsta,a,n er a,llengs ook Etllerlei nieuwe bindin-
gen in de vorm vEtn vakbewegingen, politieke partijen, cul-.
turele orgEtnisEtties, sociEtIe verenigingen en wijkverba,nden,
mEtar ze hebben zelden het (llomvattende lmrEtkter der vroe-
gere gemeenschapsgroepen! Daa,rnaast en da,a,roverheen is er
clus a,lle reden voor de v 0 r m g e v i n g vEtn een buiten-
kerkelijke, verEtntwoorde en doordachte levensovertuiging,
die Etls G"rondslEtg vEtn bezinning en bezieling kan fungeren.

En als een der ei sen, "maraan het moderne humani sme dient te voldoen,
om zulk een levensovertuiging te zijn, wordt o.a. genoemd:

de schepping van oen eigen, hoewel niet Etfgesloten, levens-
sfeer in de vorm vEtn een sEtmenhangend stelsel van humanis-
tische organen en invloedssferen; en
de intensieve bemoeienis met de individuele mens in zijn
persoonlijke moeilijkheden, gericht op de ontdekking van
een zinvolle levensvisie.

De orgEtnisatie-vorm van het IIumEtnistisch Verbond met de pla,atseliJlce
gemeenschappen, met beIlloeienis met de leden, met het "desgeWJ:mst" contact.
houden, in het bijzonder met zieken en bejaarden, ziedaar elementen vEtn
bijzondere gemeenschap-vormende krEtcht.

(wordt vervolgd).

-0-

BENOSMING TOT PLAATSELIJK GEESTELIJK RAADSllAN.

Dr. G. Stellinga, Brinklaan 14, Groningen.
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ZIE KEN B E Z 0 E K .

We ,houden ons nog even bezig met de problemen van de ziekenbezoeker
(sters) die van de administratie van een'bepa~ld ziekenh~is de b~schikking
hebben over de namen van alle buitenkerkelijke patifinten.

Deze zieken kennen we niet, zijkennen ons niet noch in de meeste ge-
vallen het bestaan van het numanistis,ch Verbond.

Ik haal weer uit verslagen van onze ziekenbezoeksters' enige regels
al;Ln:

"Als ik bij een ,nieuwe patiënt(e) kwam, li:Ondigdeik mif
aan als ziekenbezoekste~ van het n.v. In de meeste ge-
vallen was dan de eerste reactie er 66n'v~n schiik: de
menEen zijnkopschuw, als de dood zoban~ dat"je Ze er-
gens lid van wilt maken, dat je ze iets verkopen wilt,
in elk geval dat je iets van zo wilt. Het is bijna niet'
mogelijk'ze te doen geloven dat j~,~lleen komt uit'b~la~g~'
stelling zonder enige bijbe~oeling. Ik,heb lat~r eenande~
re taktiek toegepast n.l. door bijhet binnenkomen niet '
meer direct te zeggen dat ik van h~t n:v. kwam, maar al~ '
lcen te zeggen dat ik de buitenkerkelijke patiän~~ri in hei
ziekenhuis bezoek en dan te wachten 'lP de vraag, die bijna
noodzakelijk moet vo 1gen: "Waar komt U dan' eigenlijk van?"

Het is zeer duidelijk dat juist bijdit werk, geen enkel "recept"
te g~ven is h~e men het gesprek moet beginnen. Dit hangt af in de eerste
plaits van de gehele persoonlijkheid van de ziekenbezoeker(ster) en in de
tweede plaats van de zieke, die steeds weer een ander mens is.
, , ' Er zijn ziel;:enbezoekers(sters) die graag en gemakkelijk elk zieken-

:~ezoekje afleggen, indien de betreffende patiënt er om heeft gevraagd
en ;a~r men dus verwacht wordt. Maar deie zelfde mensen zijn niet instaat
om ongevraagd elke willekeurige buitenkerkelijke patiënt op te zoek~n en
af te tasten of men van een eventueel bezoek gediend is ja of neen.

Wijmoeten ons hierbij steeds trachteri te ver~laatsen in de toestand
van de zieke en,ons da,n afvrl1gen: "wat zou mijn antwoord zijn, indien er
een vreomdemijnheer of juffrouw bijmijn bed lcwam en zou vragen of ikbe-
zoek op prijs zou stelion van een instantie waar ik weinig 'of riiets van
weet". Deze antwoorden zullen zeer verschillend zijn, ook al zijnwe allen
werkelijk goede ziekenbezoekers .
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Zou het misschien niet veel aantrekkelijker, in ieder geval minder
"opdringerig" zijn, indien wij iedere buitenkerkelijl!:ezieke een prettig
eenvoudig "visi te-lcaartje" konden geven met de bedoeling van 011S werk er
.in vermc:.lden daarbij de.weg a<1n "tegeven hoe eventueel verder persoonliJ1e
cont<1ct.~ou lmnnen.plû.atsvinden?'

Zegt.U-z~lP eenS wat Uer van denkt?
Intussen:zij~~ok de ziokenbezoekers(sters) uit het noorden van het

land in Groninge~~ij'~lkaar geweest en in Haarlem degenen die in het
westen dit weN;: doon.'

Indien wo nu all~verslagen bij elkaar nemen, zien we dat slechts in
twee plaatsen onze mensen de .beschikking krijgen over de namen van alle
bui tenkerkelijkepa tiënten.'. .

In twee andere ziekenhuizen worden de patiënten, indien ze opgeven
niet tot een kerkgenootschap te behoren, gevraagd of ze er prijs op stel-
len bezocht te worden door het n.v. De resultaten zijn zeer verschillend
omdat dit afhankelijk is van b.v. de.administrateur van het betreffende
ziekenhuis. W<111tde grote moeilijleheidis dat "men" het Humanistisch Ver-
bond niet kent, dat men niet begrijpt wat een dergelijk bezoek inhoudt en
verder zal op de vrr:,agvan een patiënt "wat is dil t Hunmnisti sch Verbond"

.:door ,een administrateur een antwoord gegeven worden wa'ar ook woel' veel
van afhangt. .. '. .

. ~n aHe, anClere plaatsen waar on;'emensen contact hebben mèt zièlcen-
huizen, blijft het werk zich nog beperkeri ~ot het bezoeken ~an eigen le-
den, omdat eventuele zieken het 6f zelf moeten vràgen aari de hoofdz~st~r
of directie óf via familie au,nhet Humanistisch Verbond ter plaatse.
11aar - e,ndaar ligt steeds het probleem - men kent het IJ.V. niet, men
weet ni~twat de bedoeling is van ons werk. Dit geldt zowel voor de z'ie-
ken als voor b.y. directie~, medici, verpleegsters. Daar waar we de kans
krijgen ons~erk te doen, groeit door ons werk h~t vertrouwen, wordt het
doorgegeven aan andere patiBnten en verdwijnt eventueel warttrouwen en
angst ~~v. voor het makeri van propagu:.ndavoor het ll.V~

Want in dit opzicht diaagt ons werk zo'n geheel ander karakter dan
dnt v~n k~rkelijke ziekenbezoeleers. Deze laatsten hebben nltijd de tnak
om "zending t.ebedrijven". In de dissertitie vnn ds. H. Fnher "Over ziek
zijn" SChl;ijfthij:

"De ~iediknnt ziet de zieke tegen de achtergrond van zijn
bedreigd worden door de dood en wi I du'nrtegenover nadrule-
kelijk de overwinning van God op de mncht ,vnn dood en ziek-
te prcdil:en; hijbeschouwt het nIs zijntaaIe bijde zieke het
geloof in Gods zoekende en overwinnende'liefde te wekken en
te ve~stcrken, juist met het oog op de situntic, wanrin de
zieke met zijn existentie is gerankt."

Onze tank is veel simpeler en eenvoudi~er en heeft geen andere be-
doeling dnn de zieke, die geen behoefte heeft nnn.het woordvnn prediknnt
of p~stoor,mee te delen dnt, wanneer men zich enigs~ins verwnnt i~n ons
.voe It, men een beroep op on,;k:\,ncloen ":t1,nneorlllenons, de medemens nodig
hee£t. Misschien luk~ het ons dan, indien men eenznaci is, indien~en er-
gens zorg over heeft, nu,nst deze zieke te g:wn. stuan en de helpende
hand te bieden. En mi sschicll bljjfthet nlleen manr bij een vriendelijk
hnrteljjk woord, dnt op het juiste moment van zo'n grote wa,arde kan zijn.

Behnlve in ziekenhuizen en snnntorin zijn er echter meer zieken, maar
lnten we het danr de volgende keer over hebben.

A ~ Treurnièt-I'lieisnia.
-0-
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TIEN RADIOLEZINGEN EN HUN GEBRUIIC IN DE KAMPEN. VIII .

"Er is toch iets".

Na lezing zult U in deze radiotoespraak enkele punten kunnen aan-
strepen, die onze bijzondere .a,nndu,chtvragcn.
Vooreerst: e'r is iemu.nd, die JilCttoewijding en overgave doet. wat Zijn/haar

hánd vindtte'doen. Een ~rote kracht wordt geput uit een bron
van bezieling.

Dan: deze kracht en~die bezieling wordt niet ontleend ann een gods-
dienstige ovbrtuiging, manr unn een eigen waarachtige menselijk-
heid. '"

Verder: er is iets; n.l. het Wonder. Bet wonder, dat wij hier staan; er
zijn en z6 zij~.Het wonder vnn opbloeien. Wijvinden het in het
kleine, ook in het hele "'cosmische gebeuren".

Nog verder: vol eerbied en ontzag sta,!1n(ook) wij tegenover dit wonder.
Door dit God te noemen, komen wij cr niet dichter bij. Wij erken-
nen - nederig - dat wij staan voor een ondoorgroridelijk geheim.
Onze menselijke opvattingen daaromtrent zijn nogal uiteenlopend .

Ook: Onze plaats in het hele gebeuren is niet die van een stecn, wel
van een mens.

En dus: Wij hebben een opdracht. En wel deze: onze houding zijdie vn.n een
redelijk-zedelijk wezen. I'lijstac,n denkend in dit leven; hebben be-
sef va,n goed en !nmad. Ons geweten roept ons ter verantwoording.
Het doel, de zin van het cosmisch gebeuren - als doel en zin er
zijn - is ons onbekend.

Tenslotte: dit zijonze opdracht: geef Uy, liefde aan de medemens. Luister
nn.nr rede. GehoorZaé11l1de stem van Uw geweten. Neelildeel n.n.n
scheppende arbeid. Bouw mee. Ge hebt een eigen plé:.ats,een eigen
tuak in dit - Uw - leven. Ook in ons leven.

Wijmenen zo de korte inhoud te hebben weergegeven. En wu'ur(1o,nU,
nn.n.rwijmenen, bijUw werl::u'lsG.=L houvust hec.ft. Deze "stof" is n.l. in
deze vorm hanteerbn~r. Ook uls onderwerp van gesprek en van discussie.

Graag zal ik op eri~elc discutabele punten nog even de o,andacht ves-
tigen.

Toewijding, o~eigaveen bezielin~ worden als krachten toegekend ann
de waarachtige mens. Niet ontleend aan enig Godsbegrip. Wat hebben wij te
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den~en,bijhet w60rd ~ezieling? Ik meen dit: er is sprake v~n enthousiasme,
',vitngevoels,v8;rmte.Als gevolg van "iets" dat ons grijpt. Bijvoorbeeld: een

idee; .een voorstelling; een voornemen, dat ons in beslag neemt; en wel
'h'elemaal.En dus legt dat "iets" beslag op ons persoon-zijn, op ons mens-
zijn; dat in hoge mate - als de persoon - daardoor wordt geactiveerd.

Dat "iets", zo zien wijhet - doet het dus. Het verandert ons van
ongeïnteressee~de tot toegewijde. Dat "iets": de idee of het plan, vindt
bij ons oen goode voedingsbodem. Wij zijndus "geschikt" en wel krachtens
onze aard, onze aanleg. Aan deze aard en aanleg konnen wij grote waarde
too. Ook aan de"omstandigheden", aan het bozielende object, dat (tot die
omstandi~heden behorende) die aanleg op gang kan zotten. Dus kan activeren.

In dit proces ichakelt de gelovige zijnGodsbegrip in: de aanleg is
dan een gave Gods. God ontwikkelt deze al of niet. Echter - hot proces zelf
wordt er niet duidelijker door, aldus de humani st.

~r is het wonder.
l1issellionis het goed, dit woord'e,ens te vervangen door "hot niet ge-

kondo" of door "het onbel{ende". •
Dit onbekende kan ontzag inboezemen; ook vrees, of angst. Het kan ook

tot nederigheid stelUraen.Doch het l{an ook - heel vaak zelfs - prikkel'en
tot onderzoek; onzo weetgierigheid opwekken. Ons denken activeren en vele
vragen in ons opro epen. Ook oen pos it~eve, dus activerende,twijfe1 doen ont-
staan.

In tegengestelde zin kan de mens ook bli~en staan bij en in zijnhouding
van bewondering, van ontzag dndeemoed. En in zulk een statische houding
,bevrediging vinden. Of ook komen tot een ,beiustend -,eventueol bevredigend
goloven : dit "wonder", dit ongelcende is van God of God zelf.

Een stapje verder: dit geloof zijU genoeg. l1et Uw uweten" komt U tocl1
niet verder. - - ~

Hier dus ook een tegenstelling: het "wonder" prikkelt tot verder onder-
zoek: De wetenscháp schrijdt verder. Veel van het "wondor" is al niet zo
"wonderlijk" meer. :Man,rhet terrein van het "nog nicit gekende" neemt in om-
vang toe, juist door en tengevolge van het "beter gekende".' Het "wonder"
blijft. De bezieling blijft. Ook de gevoelswarmte tegeno~er het"cosmische
gebeuren", zowel' in de micro- 11lS in de macrocosmos .

Durven wij dit ons religieus gevoel noemen?
, En is dit gevoel van minder gehalte en wo,arde dan het Godsgevoel van •

de"gelovige"? ,
Dat, wijvol eerbied en ontzag staan tegenover het wonder eist naar ik

meen weer enige bemerking. Die ik hier alleen maar in een vraag wil neer-
leggen. Waarvoor kunt ge eerbied hebben? Waarvoor ontzag?

Voor het niet gekende? Voor het ondoorgrondblijk geheim?
Onze vrienden zullen wel begrijpen, dat wij eerst dienen af te spreken

wat voor U en mij de inhoud van het begrip eerbied en ontzag is. Mogelijk
komen wij daarop nog eens torug. Toch zou ik U nh reeds aanraden, vraag
eens aan een heel gewoon, ernstig werkman wat er in hem omgaat als hij zegt:
vol eerbied en ontzag te staan in en tegenover b.v. de sterrenhemel, met
zijnvele wonderen.

Blijft ook nog deze vraag naar aanleiding van de lezing: Uelke is de
plaats van de mens naast die van hot dier en de pl~nt en de anorganische
wereld?

En welke zou dan "de opdracht" van de mens zijn?
Een stellig eveneens niet eenvoudige vraag is deze: Als wijbesef van

goed en kwaad bezitten, hoe is dat besef ontstaan?
Wij hebbe~ een geweten. lioe komen wij daaraan? En wat vorstaat U daar-

onder?
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Tenslotte: liefde moeten geven aan onze medemensen. Is dit 'een op- .
dracht? En gebiedend? ("moeten") ..

Komt die opdracht van buiten af? Of is die groeiende in ons?
De zin van dit m~eten - 't woord komt een paar malen voor in de brief

zullen wijhebben te doorzien.
Tenslotte: (wijhebben ons te bekorten) de schrijver heeft de vraag "is

er toch iets" - die ik zo vrij ben even aldus weer te geven - voor een ge-
sprek goed op gang geholpen.

tnallerlei vormen ztillen wij die meermalen ontmoeten. Ze laat vele
mensen"niet los". En wijkunnen helpen door en met onze posi tieve twijfel;
ook met ons ieloof, ons vertrouwen, ons vermoeden en ons weten.

'En-ook met onze liefde voor ons werk.
'Liefde, toewijding, oveI'gave - en wat moed!

Raadsman D. Dijkstra.

-0-

UIT DE BELEVENISSEN VAN EEN RAADSMAN.

Spontaan rollenspel.-
Iemand die voor 't eerst binnenkomt heeft een nieuw gezicht, dat

betekent i~ts onbekends. -Laat 'm es uit de hoek komen, ik wil weten wat
er achter zit - :.

Dat i~ nieuwsgierigheid.
Weten ze eenmaal uit welke hnek de wind waait, dan is de nieuwsgie-

righeid bevredigd, ~n naarmato onze bezoeken zich herhalen, onderscheiden
we: iser ,mt voorin de plaats gekomen? Bij een z.eker aantal is 't een
terugval naar de onverschilligheid, het bekende ni~notone waarmee de .om-
geving wordt opgenomen. Bij anderen komt iets van herkenning dat bleef
hangen na de eerste ontmoeting. 't Zijn de groepjes waarmee je op weg kunt
gaan en waar iets groeit van belangstelling.

We komen in zo'n groepje met een dagelijks voorkomend praktijkgeval.
"Moet je 's luisteren, daar zitten wij nou mee. En jullie weet genoeg uit
eigen ervaring, om nou ooIe' eerl raadsman eens raad te geven. 11 Volgt een
schildering van 't geval:

Een jongeman die een meisje h~eft wil tr6uwen. Hij heeft vroeger
stevig gedronken, is er door behandeling nu van af .De dokter 'I"aarschuwde
hem voor een herhaling. De jongeman vertelt z'n vriend van zijn trouwplan-
nen, maar zegt er bij dat die vriend moet zwijgen tegen zijn'aanstaande
vrouw over zijndranlezuchtig verleden, waarvan ze niet weet • Wat doen we
nou hiermee?

Het geval spreekt de hoorders aan, niet als verhaaltje, maar ze zien
de a.s. bruigom zitten in het wanke Ie schui tje van menselijk verlangen naar
een stukje levensvervullin~. Een van hen voelt op zijnwijze de blunder die
de bruigom kan begaan en zegt: "Dát is nou een gevalletje, daar kan ik in
komen. Ik Heb zelf een stevige borrel gedronfren ~n weet wat er te koop is.
Daar wil ik nou es rustig over denken zo onder m'n werk voor ik 61'mee klaar
ben. tt Is niet maI(Ieelijk!"Even later kan hij toch niet zwijgen en zegt:"Ik
zou die vrijer radicaal dronken voeren, en dan ermee naar die vrouw. Zien
of ze nou ècht van I m houdt! 11 Hij huldigt een spartaanse methode want weer
later meent hij: "V66r-ie 00 it weer gaat drinken, zou ik 'm een pak ros ver-
kopen, zodat-ie er voorlopig niet aan zou denken een borrel te nemen."
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Er is intussen een intensief samenspel gaande bijde oppositie die
een andere'mening'is toegedaan.

"Nou goed~ zegt de Spartaan~ laten we hem dan meenemen naar dat
vrouwtje. En zachies an~ je weet wel, zeggen we haar dat hij een beste
kerel is die niet ,drinkt. Nou jaf vroeger lustte hij er wel eentje, maar
dals nou voorgoed over. En dan weet ze waar ze aan toe is." Hij is geest-
driftig over die aanpak, en commandeert: "Hein kom es hier, Jij zit hier
,h~; jijibent die 'vrijer.En Kees,(jij'dronk ook,wel een aardig scheutje
vroeger), jijbent die vromT.Nou kom ik op visite."

De, hoek van de tafel is het,.brandpunt van aller belangstelling wan-
neer de Spartaan aanvangt: "Zo IIein~ is dat je vrouw, nou jongen gefelici-
teerd. Daar drinken we ~at op h~? (Tegen de vrouw) : Mot jijzeggen, wil
jullie thee? Nou graag! Ja vroeger h~ Hein~ toen namen we wel wat anders.,
l1aar'hou niet meer, we drinken nou thee. 110t je óók zeggen Hein, dat je
thee lust!"

't Is een compleet rollenspel, met een praktisch gegeven. De kamer
giert van de lach, lllaarwie het dóór heeft ziet de menge ling van ervaren •
werkelijkheid en een spuiende humor die juist die werkelijkheid meer recht
doet dan de onkreukbare moraal van de bekeerde dronkaard. Met elkaar wil
men zoeken ~ hoewe 1 gebrekkig nog, naar een weg om de "vrijer" uit de narig-
heid te helpen van vrees voor een verbroken verbinteniB. Dat die wens'er
is ~n vorm krijgt'blijktwel wanneei de man die de rol van de vrouw kreeg
toebedoeld,(zowaareen bedeesd type met con schuchtere stem) rustig met
de opmerking komt: "Nee, die vriend moet als vriend met die ander praten
en hem ertoe krijgen om het zelf aan zijnverloofde te zeggen."

'De oppositie kluift hieraan veTder~ 'en tenslotte is ook de Spartaan
heter mee een~ dat een vri~nd waardeloos is wanneer hij je in de kou laat
staan en geen'goode'raad kan geven.' "11aarlllorgen,zo onder hot metselen
hè, ga ik er nog esóvern[Ldenken, w'ai1tzo eenvoudig is' tt leven niet."

Je zult zien dat ze devolgende'kecr navraag doen hoe die zaak verdor
'gelopen is.

d'See-Uyl.
: i.

-0-

.NIEUWS UIT EN 011DE KAMPEN.

Doordat' het wer'lc,a<1nhet wad zich verpl<1atste zijn de arbeiders uit
het <1an de waddenlnist ~elegen kamp La.uwerpoldel;tiaarhet. evene'ens'dicht
<1an de noorde lijkekust gelegen kamp DeS likl~en overge bracht. Ra.adsman
Al bIas is niet z'n mensen mee vcrhui sd. " '

Tengevolge van het onttrelckon van arbeiders aan de .aan'vullende werk-
gelegenheid' ten behoeve va,llde aardappol- enbietenoogst zijn de bevolkin-
gen van de Pikbroek en de Kikkerij z~~anig teruggelopen, dat zijin het ene
kamp ,de Kikkerij konden worden' geconcentreerd. 'Raadsman Wassenaar kwam dl1ar-
door op non":'actief.De sluiting van tlePikbroek zE'.1waarschijnlijkmau.'rvan
tijdelijkeaard zijn.

Ook ,raadsman v.ll. ITul~o moest.zijn werk tijdelijkonderbrolcen~ Zijn kamp
te Noordgouue opSchoRwen was 9nigctijd door studenten bezet. Het draait
th~ns weer met een kleine ,groep nrbeiders~
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PRAKTISCHE GEGEVE:t\'SOVER DE RIJKSWERICPLAATSEN IV.

In de drie voorgaande artikelen
werd een beschouwing gegeven over het
systeem en de methode van de scholing
op de Rijkswerkplaatsen; In dit artikel
zullen enige feitelijke gegevens worden
verstrekt, die van direc~ belang zijn
voor.ieder die aan de voorlichting over
de R.iJ.P.'s wil meewerken.

Wie komen voor de R.IV.P. in aarnnerking?

~en adspitant-cursist- de leeftijdsgrenzen zijn 18 - 55 jaar - dient
iich te ~elden op het arbeidsbureau, waarbij hij staat ingeschreven. In
eerste instanti e zal de bemiddelaar. a,an de hand van de opleiding en de
indruk welke de adspirant op de hemicl<ielaarmaakt, beoordelen of de man
voor scholing in aanmerking komt'. Daar de R.W .l).opleidt voor geschoolde
beroepen, is niet iedereell in staat deze opleiding te volgen. De.manmoet
voldoende intelligent zijn. In het algemeen zou mon kunnen stellen,' dat de
man de Lagere School vlot ~oet hebben kunnell doorlopen. Wordt de man voor-
lopig geschikt bevonJen, dan wordt hij getest door de beroepskeuze-adviseur.
Deze test omvt~t o.a. practisch inzicht, ruimtelijk voorstellingsvermogen,
handvau,rdigheid en algemene intelligentie. Aan de hand van de resultaten
van deze test wordt bepaald of de man geschikt is en zo ja, voor welk be-
roep hijhet meest geschikt is. Daarna wordt de man verwezen naar een con-
sultatieburcu,u om te worden doorgelicht. Bovendien worden diegenen, die
zelf lichamelijke bezwn,ren nt~ar voren brengen, aan een algemene medische
keuring o~derworpen.

Waar zijn de R.W.P. I S gevestigd?

Is de man goedgetest en goedgekeurd, dan wordt bericht gezonden
naar de R.W.P., welke de dichtstbijzijnde hij zijnwoonplaats is. De R.IV.P.'s
zijngevestigd in de volgende plaatsen:

Almelo
Amsterdam
Apeldoorn
Arnhem
Assen
Bergen op Zoom
Boxmeer
Breda
Doetichem
Eindhoven
Emmen
Enschedé

's-Gravenhage
Groningen
Ha-árlem
Heerenveen
Heorl()!}

's-llertogenbosch
Hoorn
Leeuwarden
Leiden
Maastricht
Uiddelburg
".Ni.imcg~n

Rotterdam
Rucphen
Surhu1stcrveen
Uden'
Utrecht
Venlo
ihm0 1
iJeert
Winschoten
Zwolle

In welkevaldeen wordt opgeleid?

Al nu,ar de grootte van de R.W.P. en het gebied wairin deze voorkomen,
wordt daar opgeleid in de volgende vakken:
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me_tselen
timmeren
beton tinuner en
s~hi lder~!l
stucadoren
steenhouwen
straatmaken
stee 1'1zet ten

terrazzo-kunstst~enbeweI~en
machinaal bankwerken
constructie bankwerken
draaien
electro-montage
electrisch lassen
autogeen lassen
precisie bankwerken

Duur van cIc opleiding. Werktijd. Vacantie.

De tijdsduur van deze cursussen is verschillend en ook afhankelijk
Y,tn de vlotheid van werl,en. Als gemiddelde l-:anmen aannemen een oplei-
dingstijd van 1 jaar. De kortste opleidingstijd is voor electrisch lasser
(1 maanden). Verder straatmaker (G maanden), machinaal-bankwerker (8 maan-
den) ,draaier (0 maanden), metselaar, (10 maanden), constructie-bankwerker
(ljaa~), l:ietontil;llllel'man(1 jaar), timElerGlUn (14 lllaanden), precisie-bank- •
\'.'erlu~r'(18 maanden). ,

Ook worden op SOllll:tige'R.1'1.P.,lenz.g. "gerichte" cursussen gegeven.
De cursisten worden da~ opgeleid voor bepaalde beroepen in bepaalde be-
drijven.

V~or de cursussen gelden de volgende bepalingen:
De werkweek is 45 uur. BI' wonlt [':ewerkt va~ 8.00 -16.30 uur. Af-

wi sselend worden praktijl,- en theorielessen gegeven. ,Voor elke Jllaand,
waarin men i:l scholing is, kn,n men een halve vacantieclag opnemen. Boven-
dien wordt elke R.1,'i'.P.illde zomermaanden een gehele weck gesloten.

Loondervinasvergoeclinr.:.

s en t e )~ I (t S

2c 3e

Gedurende de scholinc;speriode wordt aan de cursist een 10on<1ervings-
vergoeding toegekend. De grootte vun deze loondervingsvergoeding is afhan-
kelijk van de gemeunteklasse, van Je leeftijd en van het feit of men kost-
winner, l'~ostganger, alleenwonende of thuiswonende is.

Het volgende staatje geeft enige voorbeelden.
Loondervingsvorgoeding in gld per week

Gem e C
le

lCostwinner, 23 :jaar of ouder f. 48.15 f. 46.80 f. 45.90 f~ 45.--
Kost,~;inner , 20 jau.r " 33QTG 1I 30.15
Thuisinwonencle, 23 j an,r of ouder " 36 A5 " ~~4.G5 " 33.30 " 32.40
Thuisinworiende, 20 jn,ar " 22.05 " 18.45

Andere vergoedingen.

Naast de loolldcrvingsvergoecling ontvétngt mun volc;ens de geldeli,de,
richtlijnen ldnclcrbijslag.

Boven deze 10onc.1el'vingsvergoeding kan Illcneen presttttj etocslag ont-
vn,ngen van resp. f. 1.50, f.2.50 of f.~l.50 per \veek, L"fhankelijl,van de ge-
middelde prestaties over de afgelopen wee!,.

Als de afstand van woonplu.u.ts tot R.~.P. me6r clan 5 km. bedraagt, krijgt
men vrij vervoer per bus of trein. Dij vervoer per rijwiel ontvangt men een vaste
km. vergoeding voor een afstand van meer rl,tn5 km.
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Aan cursistell-i,ostwinnc:rs, die, om een R.U.P. te komen bezoeken, in
pension moetelI gaan, kan een pen8ionkostenvergoedin~ worden toegekerid tot
j.25.-- per weel:, plus eenmaal per week vrij vervoer na[1l' huis. Niet-kost-
winners lnulllon '1'cllJlmal per veertien dngen vrij vervoer nanr huis krijgen.

Verdere sociale voorzieningen.

Verder gelden nog de volgende socinle voorziciningen:

1. De rentclmn.rt wordt nn. inlevering bijgeplakt .
2. De loondervingsvergooding Jean worden verhoogd tot de normen van de

sociale voorzie~üllgsregeling, [tIs de cursist Jcostwinner is.
3. J\.l s de cursist voor zijn scholing een uitkering ontving overeenkomstig

de \/el'ldoosheidswet, dn,ll wordt deze gecontinueerd en ten volle in min-
dering I~~ebracht op de loondervingsvergoecline;.

L1. Ontvangt de cursist een uitkering overeenIconstig de Invn,liditeitswet,
(h,n wordt deze [;UContilluoorcl on voor 2/3 in uindering gebracht op de
loonclorvill,n;svul'goeding.

5. Als men zich vrijwill:i.C; [l.nllsluit bij een zielcenfoncls, clan wordt de helft
V~1.l1do betn.,t1cle premie vorgoücl.

6. Bij ziekte of ongeval wordt 80j~ van de loondervingsvergoeding betaald
(eventueel hij li:03twinnersch:'..p QG,ngevulc1 tot de sociale voorziening).

PL,a;tsinG in het bedrijf lIL, vol tooiÏn',: opleidinG'

De bemoeienis met de cllrsist is verder zo, dD,t i- 3 weken voordn.t de
scholing wordt voltooid: bericht wordt gezonden aan het arbeidsburen.u: op-
dat deze dienst clan reeds pû.sselld y:crk voor de cursist Iccll1 zoeken. De
huidige tekorten [l,['"n [~eschoolcle krachten zijn zo groot, dat vlotte pln.atsing
ineen bedrijf vrij,\"el verzekerd is.

Examen.

Aan he~ einde vn.n de cursus krijgt de cursist een gedeelte van het ge-
reedschn.p, elat hij bij de cursus heeft gebruikt, in eigendom lIleue.

Ongeveer G maanden Jlaclnt de cursist de cursus heeft verlaten, wordt
hij opgeroepen bij ue directeur vn.n de R.W.P. DC7,e zal hem er dan op wijzen,
uat het nuttie; is u,anvullende theorie-cursussen in de avonduren te volgen,
Wil,iLI'UOOrverscheidene. verdere olltwilcl~eliilgsmogelijkheden ontstann.

Na verloop vall ~ 2 jaar - wanneer hij uus geruime tijd prn.ktisch werk-
zaam is ,r~eweest - wordt de oud-cursist opgeroepen om eCIl eXiLL"lCnin het vn.k,
"",([rin hij werd opc;eleid: n,f te ler,ccJl1. Dit eXal:len duurt een week en, indien
hij slé1cLgt: wordt hem een diploJlla ui trr,ereikL. GedUl'ell~le deze week valt hij
onder c1czcdfde dan geldende bepalingen alc; de :LiLIlwezige cursisten, ook voor
wat betreft de Joondel'vingsvergoedini); ell clergclijlce.

Rüsultnten vn.n de U.W.P.IS•

rrenslotte v(Llt te verJllelden: ebt de R.IJ.P.len ucclert 19,16 reeds
,10.000 gesehooldc arlleic1s1crüchten hebben afgelevenl. Ui t een recent onder-
~oek is gebleken, dat minstens 85% 1liervan nog werkzaam is in het beroep,
wa['"rvoor zij zijn opgeleid of in een hoger beroep. Tal VaJI oud-cursisten zijn
tlt,Lns werkZiLctm ,ds L"lCllncmer, uitvoerder, voornn,ll, technisch opzichter bij
gemeellte, provincie en liijkswaterstaat, instructeur, voorman en baas in de
metaalindustrie, enz.

===========-====:=-=
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