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N I E U W BEG I N N E N

De eerste Rondzendbrief in het nieuwe jaar, in een nieuw
jasje en betere opmaak en met een venster op nieuwe mogelijkheden!
HopelDk treft hD onze raadslieden in dezelfde stemming als waarin
hij ontstond'~ één van vreugde om de nieuwe vooruitzichten; van
animo om met ervaringen uit de afgelopen perioden het inzicht te
verdiepen en de werkkracht te verstevigen; van strijdlust vanwege
de hernieuwde aanvallen op onze humanistische geestelijke verzor.-
ging~ van een klein beetje voldoening om wat werd bereikt nadat
het allereerste begin zo minimaal leek.

De raadslieden in de arbeiderskampen - men weet dat in het
nieuwe jaar de DoU.W. uit het spraakgebruik verdwenen is bij de
belangrijke re-organisatie welke deze dienst onderging - hielden
op 9 en 10 Januari een prima donferentie. .
Daarop wordt in de rubriek IlOns DUW-tje" (die naam wilden we
toch maar aanhouden, zo'n duwt je kan iedereen wel gebruiken!)
nader ingegaan.

Een nieuwe reeks bezinningsbijeenkomsten voor militairen werd
in Januari op "De Ark" ingezet - een eerste artikel over dit werk
met jonge mensen vindt U in dit nummer.

Als deze Rondzendbrief U bereikt, hebt U de drie grote de-
monstratieve bDeenkomsten in Den Haag, Groningen en Hengelo waar-
schijnlDk reeds zien aangekondigd. .
Het- zal niet zo vaak gebeuren dat het werk van geestelijke verzor-
ging op zo'n"demonstra tieve" wijze in de publieke belangst elling
wordt gebracht. Dat moet ook zeker nietj ons werk is in de eerste
plaats bestemd voor binnenkamer en kleine groep en vindt zijn
zwaartepunt in pet bezinnende persoonlijke gesprek. Maar nu de
geestelDke verz~ging in Verbond en Humanistisch Thuisfront bij
de debatten in de Tweede Kamer door anderer toedoen op een zeer
bepaalde manier in de publieke belangstelling is geplaatst, lijkt
het juist daarop van onze zijde ,duidelijk te reageren.

En tenslotte - U ziet datdeze."Rondzendbrieven" zijn getrans-
formeerd in een soort klein orgaantje, bedoeld voor allen die
zich met geestelDke verzorging bezighouden of zullen gaan bezig-
houden. Op het titelblad domineert een grote "T", de verbinding
tussen "practisch" en "humanisme". Die "I" kan veel andere be-
tekenissen hebben - b.v. wanneer het gaat over het Individu" waar-
aan wij ons werk wDden, of over de Idee, waarvan wij uitgaan. De "I"
kan ook het begin betekenen van de-Initiatieven, waaraan, naar we
hopen, dit pas begonnen jaar rijk zal zijn. En tenslotte zal die
zeker verband houden met de Intensiteit van het werk dat ons allen
wacht en waar het om gaat!

En daarom, los van alle min of meer speelse aardigheden de
wens, dat dit orgaan "De Puntjes op de I" z'n functie in ons zich
steeds uitbreidende werk goed moge vervullen.

Dat dan graag met aller hulp !!
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EEN eEN TRA LET A A K.
1 Ter bespreking in de1
Igemeenschapsbestu::..e:-_J

Twee jaar geleden werden de eerste stappen gezet om het
begrip "Practisch Humanismell in het Verbond een bredere inhoud
te gaan geven - raadsman Schonk was toen als eerste geestel~ke
r2adsman net een jaar w2rkzaam in de D.U.W.-kampen, waar h~ een
volkomen nieuw gebied moest ontginnen. .

Een jaar geleden werd begonnen met het rondzenden van deze
i'brieven", bedoeld voor geestelijke raadslieden en verzorgers in
onze kring en voor gemeenschapsbesturen~

Nu onze Rondzendbrïeven in een klein orgaan zUn omgezet en
we aan het begin van een nieuw jaar staan, l~kt het goede moment
aangebroken om datgene wat tot nog toe op dit gebied groeide te
overzien en de verwachtingen voor de toekomst gestalte te geven,
Het besef dat het practische humanisme één van de centrale taken
y2cn het Ve~bond ge~orden is, groeit in alle gemeenschappen ge:--
stadig - w~~en dan bedoelen we de Cow~issie Practisch Humanisme
als speciaal orgaan van het Hoofdbestuur) hebben zelfs de over-
tuiging dat het jaar 1954 voor veel gemeenschappen een ommekeer
in het w8rk zal brengen. En daarmee voor talloze leden een nieuwe
taak in het Verbond.

x x x x x x
Het is duidel~k dat veel. ervaringen ~et de humanistische

geestel~ke verzorging z~n opged2an in de D.U.W.-kampen (een thans
niet meer bruikbare naam: vanaf 1 Januari spreekt men VQn arboiclors-
kampen) ..Daar kon Schonk als bezoldigd gc:;esté'iijkraadsman zjjn
volle werkkracht inzetten en langzaamaan de kring van bemoeiingen
en ook van medewerkers uitbreiden. Als men c~fers wil: er werken
thans naast Schonk een 20-t31 raadslieden, die eens per week oen
kamp bezoeken, We kunnen rekencn dat per jaar ongeveer 500 arbei-
ders zich met persoonl~ke moeil~kheden tot de r~adslieden wonden
(nngeveer 20% van de kampbevolking).

Als spreker in onze gemeenschappen is Schonk een graag ge~
ziene en gehoorde figuur: h~ weet boeiend van zUn werk te v0rtel-
len en ergens heeft men dan het bevredigende gevoel: "toch van
groot belang dat dit allemaal gebeurt",

Te weinig dringt vaak het besef door dat op onze gemeenschap-
pen in v2rband met dit werk in de arbeiderskampen meerdere malen
cen beroep gedaan moet worden. Het is immers duidelijk dat b~ 500
persoonl~ke contacten in de kampen er velen z~n waarb~ een n2dcre
bemoeiing of een gezinscontact op zUn plaats zou z~no Als onze
gemçenschappen dat eens zouQen weten op te vangen! Helaas schiet
ons Verbond daar nog sterk in te }cort - niet zozeer omdat de
lodcn het over het algemeen niet zouden willen, maar omdat de or-
ganisatie er nog niet voldoende voor is ingericht.
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Wanneer een gemeenschap op een b~eenkomst als onderwerp

°lJractisch humanisme" aan de orde stelt, dan is het treffend
hoevelen e'r onder de leden z~n die juist door deze kant van het
humanist-zDn sterk worden aangesproken. Die ~itdrukkelDk getuigen:
IIhier zittc:m we nou toch eigel1.1~kop te wachten", wanneer met te-
zamen eens geanimeerd ~p een avond het onderwerp heeft doorgepraat.
SOillSz~n dat leden, waarvan men nog nooit zoveel gemerkt had. Ou-
getwDfeld ligt er in het practisch humanisme een mogel~kheid tot
activering van weer een geheel andere groep mensen dan die, welke
men totnogtoe tot de "werkers" of althans belangstellenden kon
rekenen.

x x x x x
Het is waarschDnlDk onnodig hier nog eens in te gaan op de

verschillen tussen wat WD met practisch humanisme bedoelen en
maatschappelDk werk op humanistische grondslag, zoals dat tot het
terrein van de ver:eniging "Humanitas" behoort. WD gingen daarop ::ü
eens in in een vorige Rondzendbrief 9 het is echter wel zaak dit
voor de leden heel duidelDk uiteen te zetten.

Voor deze uiteenzettingen - waarbD men in het algemeen van
oen aandachtig gehoor verzekerd kan zDn! - zDn huiskamerb~een-
komsten heel geschikt. Misschien ook kan men een kleine reeks"VDJ1 dergelDke huiskamerb~eenkomsten houden, waar de verschillende
vormen van practisch humanisme aan de orde komen of waar men -
als het gezelschap geïnteresseerd genoeg is en men een geschikte
leider kan vinden - de cursus over GeestelDke Verzorging, welke
het Verbond kort geleden heeft uitgegeven 1) gaat behandelen.
Soms zal men ook het onderwerp oerst eens als "toegift" op een
huishoudelDke vergadering, waarvan de agenda de gehele avond niet
vult, aan de orde stellen en dan daar polsen hoe de belangstelling
ligt.

Over de inleiders voor dit onderwerp kan men het beste eens
illethet Centraal Bureau overleg plegen.

x x x x x
Per 1 Februari - dus juist voordat U deze woorden in Uw

bestuursvergadering voorleest! - wordt een Centraal GeestelDk
R2adsman in dienst van het Verbond aangesteld. En daarmee wordt
de hele kwestie van het doordringen van het begrip practisch huma-
nisme in deze organisatie nog weer veel actueler. Deze centrale
raadsman kan pas dán vruchtbaar werk leveren als hD de grond als
het ware reeds een beetje "omgeploegd" vindt, als hD op veel plaat-
sen al begrip ontmoet en bereidheid tot werken. WD hebben reeds
eerder aan de gemeenschapsbesturen uiteengezet waarom w~ het aan-
stellen van een plaatsel~k geestel~k raadsman zo belangr~k vinden:
h~ kan het centrum vormen van het practische humanisme in de ge-
meenschap.

Een van de eerste taken van de centrale raadsman zal onge-
tWDfeld zDn het zoeken, vinden, instruëren en steunen van een aan-
tal plaatselijke. geestel~ke raadslieden, natuurlDk in overleg met
het gemeenschapsbestuur. En de beste weg voor de gemeenschapsbe-
sturen - die, naar de ervaring leert, het vinden van een dergel~ke
plaatselijke figuur over het algemeeli nogal moeilijk vinden - om

1) VerkrDgbaar bD het Centraal Bureau à j.2.50. (4
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hieri.nmet.de centrale man mee te werken is zeker een voorberei-
ding in de gemeenschap op de hierboven aangeduide w~ze.

Op die "geploegde.bodemlt zullen nog heel wat nieuwe planten
uitgezet moeten worden! Daar is het ziekenhuiswerky binnenkort komt

.het gevangeniswerky daar z~n de Bureaux,voor Levens- en Gezins-
moeil~kheden en dan vooral - voorlopig zeker het belangr~kste _
do gemeenschapsvorming binnen het Verbond.

Over al deze onderwerpen schreven we in het afgelopen jaar en
ze zullen stuk voor stuk dit jaar weer aan de orde komen.

x x x x x
Het is niet zonder reden dat we in het begin schreven~

1954 zal voor veel gemeenschappen een keerpunt in het werk brengen.
Het is immers zeker dat de invloed van een functionna.L'isdio :6'. n
volledige t~d aan het rustig tot ontwikkeling brengen van al dit
practisch humanistisch werk kan geven, zich na enige t~d doet gél~
den~

Dan zal de huma~istische geestel~ke verzorging zlch breder
kunnen ontwikkelen, stoelend op een levend practisch humanisme in
do gemeenschappen.

Over alle aspecten van die geestel~ke opbouwy zowel wat bo-
treft de inhoud als de uiterl~ke vorm, zal in de loop van dit jaar
in ons nieuwe orgaan worden geschreven. Het is een boeiende gedach-
t~, dat op deze w~ze uit en mot aller medewerking dit werk een ei-
gen gestalte gaat kr~gen.

Mogen veel gemeenschappen er in slagen een waardevolle b~drage
aan deze ontwikkeling te geven

==========================
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Doordat de copie niet op
tijd klaar kon komen wordt de
artikelen-serie over "Het
Gesprek op de Kamer" even on-
derbroken. In het volgende
nu~~er zal zijweer worden
voortgezet.

(5

Onze raadslieden zijn gewend zich op glad .ijste bewegen
ze weten dat bij nadere kennismaking deze gladheid geen hinder-
paal is, maar zelfs voorwaarde om de ijzers scherp te houd~n
en dus de voortgang te bevorderen.

De weg ter conferentie bleek ook gladheid te vertonen,
maar hier voelden we ons zekerder; een ontmoeting van gelijk-
gezinden, geen uiteenlopende levensovertuigingen. Wij denken,
een terrein te exploiteren dat zonder enigerlei inzet veilig
blijkt te zijn.

Ziehier de raadsman aan i'het front", drLjvend op eigen
wieken en op vertromven, en de raadsman "buiten schot 11 in
eensgezinde veiligheid.

Deze conferentie was echter noch exploitatie, noch vei-
ligheid. Het onderwerp van de Zondag. "Doorbraak naar de
Ke~~..ê_teli~~chtergrond v~.E...d0eve]1.sl2.E.0b~3men", vereiste van
de deelnemers een actieve instelling, waardoor het mogelijk
bleek vanuit de eigen humanistische overtuiging, zich in el-
kanders zienswijze te verdiepen.

De richtlijnen die onze gespreksleider Schonk ontvouwde,
en waarlangs de gedachtenwisseling zich ongedwongen bewoog,
kregen meer betekenis naarmate de practische ervaringen van
de deelnemers in de discussie werden betrokken.

Méér dan een overhaaste en dus niet gerijpte formulering,'
is de waarde van deze wederzijdse aandacht in het open ge-
sprek, waarbij me~, o~eens getroffen door de uiteenzetting van
de ander~ een .overeenstemming in zichzelf ontdekt die zo-
doende held8r voer de geest komt. .

De gave van de gespreksleid~r, om deze dynamiek te ónt-
wikkelen, en het besef van de deelnemers dat zij inderdaad als
team hier deel aan hebben, bepaalt de waarde van de conclusie
die. samenva tt end, wordt getrokken. Dat de gespreksleider .
hi~~bij ~teeds tot de ontdekking komt dat er nog veel ongezegd
is gebleven, wegens tijdnoqd is op zichzelf het bewts dat dus-
danige bijeenkomsten wel kunnen worden afgerond, maar nooit
als beëindj.gd lnmnf,n V1ord~.m u('sc,rlC'uwd.

(6
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, , ,o-:n,z~~'zaterdagavond ~erd il1 beslag geno.rrien d.()O~:de red e"0vetIJ
~L,'I:r' ;",D<;Ft-: MaDsholt over ~IID~ l1i~uwe v~oT/ilE;m"van de Dmy" '1' Op 'd"e
ll1IlOUG':;hlE:TVaphopen we nog Ul tvoeriger -t erug te 1 komen. ' "

:,z.'s'nda~ócht~nd gp.f Schonk no'g'e en ui ty?'erigé ui tèenzetti~g "
,'_,o,ve,r dr' Ke::merdebatten' :Over de humanistis'ché''-:geestelijke verzorging.

, I " • _.' .• ',,' " ",~ ,', ' .' ,

::'~,' , '; ,;:::~ö::",JtJJ,ailwe net 'de weergave van à. eze'; indrukken, zonder' èven--
~vei ,in, te gaan' 0'0 he't' ;resul taat van het hoofdthema dezer conferen-,

,'tie'. ,Ö'ok een apart e wee,rgave van dit':onde~wer:p' zal n ,1., de bet eke.-
t nis, tèn, gO,ede komen., Mogen we' namens, de 2.Qnyfe~igèn fle verwachting
, ,uit8prek8~'. dat e en herhaling vo.n dergelijk: sàirlentreffen, als de.ze

:).!.,, cónf~rent'ie is-geweest, nog vele malen"zal'gescl).iedenl
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, ~ ~e~.raadstian, 'die onze geestelijke,vei~orgingsarbeid mo~ilijk
yind~ ~ wat' we hem qn~idd~lijk toegeven -, ~aar die~,desondariks~ ,en
,mede j,uist.daardoor! ...:: ui tste'kend werk, verrîc:~lt, schreef' ons'e'en
'Ji.i.~f,.:-'wê:::Èi.rin,hij van zijn pogingen, om tot:' kla,p.rp.ei.d, te komen gë'-
~1:igt ,,',É,n,waarin hjj bovendiEm zijn spijt er, over ,ui:tdrukt,. dat wij in
:: U/'-:VEÜ~Ö, gevallen niet ,bij ::l8,chte zijn :de {ei,teljjke' si tup. ti'e vari'Cle

,. i f., I .• , I ";".

r,211S8",1te ;veranderen.'<, "..' ' , '. ";':< ' :

, ,_~-iet ',antwoord', op zijn "schrijven schijnt ons toe van,Lalgeueen,be-',
I è.~.l1["t,f; sijn, w8.arom' v.fe het hier in zijn geheel opnel!len;' te meer' oril-,
:~2"~;-~l<:i,t"aanslui t bÜ het gespreksonderwerp van onze, laatste confe-
.:_.':~--_'.t:i- ~'i' -:, ,( t •

~'Ik vind nu' even gèleg'enhe;id te<:'&nt'fl0~rdenC?P' de
~:brief, die je bjj je la0tste,r2,pportj~.:~',insloot. Je werk
,'in het kanp ,voel, je nog als een, voort_durende wors'teling.':orà de,' juiste' weg, te vinden. ilGelukkigil" ben 'ik geneigd té
":Zzeggen. 1~v~eni:et neer worstelt i~ am\:h~t eiride Nan ~ijn
munnen. Wle nog.worstelt hee~t 'op'z"n'TIlnst de mógel~k-
:,heidverder te,komen. En dan, ter ve~dere 'g~ruststelling~
~c,w6rstelen nog' allemaal 'OD d~juis~e vorm en d~ juist~
.'inhoud van onze.:geestelijke "verzorging.,: VergeE;t niet, da.t
'vie nog in ,onze"'eerste pogirigens~aan'len dat '-de ,humanis--:",
,tïsche' 'geestelijke verzorging nog veel verdere' fundering

, ' ~'n,,\ui tbouw en "verdi eping vraagt. ....,
:,;.. ~' ,Gezien in dit licht ~ Diag je zeker. niet aan jezelf '
'.twiji'elî3n. Je doet uitstekend w.erk, oO,k/zie je, zelf' - en'
weer'zeg ik~ gelukkig! '- nog all~rlei tekorten.,<:' -, Is het, al 'niet iets heel bijzonders, dat hUElanis-
;'ti~che raadslie'den midden tussen, de 2rbeiders staan, in '~
;;'zee'r veel gevàllen werkelijk hun ,'vert.rouV\len'slieden zjjn' ':::
~n'hun mees~ pe~sonnljjke aangele~enh~den en graag ~ntvan~
"':gen, worden op hun k':..'.l:lers?, ." ';.\;, ' , , ,-'
,~' ;,', 'Maar .daar blijft het immers:' oo1ç,bjj jou,:"," niet bij." '.
,'Je' hèbt, vele gesprekken .:g'evoerd, die;,:di'eper g,ingen dan ..
"over, de dingen van alle .dag. Je 'h'e,bt/me't vele' arbeiders
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persoonl~ke contacten die voor hen van betekenis z~n.
Je bent verscheidenen van hen een steun in het leven ge-
worden.

Dat je bepaalde concrete levenspr6blemen in feite-
l~ke zin niet uit de weg kunt helpen, zoals dat van X,
het Dag je sp~ten. Maar vergeet niet, dat X die zich
nooit tot doniné of pastoor zou hebben gewend, zonder
een huoanistische raadsman geen gehoor voor z~n proble-
Ben zou hebben gehad en ~at het al van veel betekenis
kan z~n, dat ienand zich eens kan uitspreken. Bovendien
ligt in de feitel~ke oplossing van practische problemen
niet onze eigenl~ke t~ak. Veel belangr~ker is het wanneer
je er in een langduriger contact met X in zou slagen ver-
der vertrouwen te winnen en het je duidel~k zou worden,
waard66r het zo gelopen is in z~n leven. Waarsch~nl~k zal
dan wel bl~ken, dat ~ verkeerd in het leven heeft gestaan.
En dan komt de eigenl~ke taak van de geestel~ke verz~~ging~
hem een andere k~k op het leven te geven, die verantwoor-
delijkheid en het aanvaarden -:nn een positieve.tc:.akin het
leven insluit. Als het anders Bocht liggen eh X zelf vnl-
doende positief in het leven staat, dan kan het hem op
zIn minst steun geven, dat h~ nipt alJeen tegenover de
problemen sla~t. Maar het k~n ook z~n dat een diepergaand
gesprek over aanvarnding Vém en verzoening met het leven,
voor zover dat niet door ohszelf beinvloed kan worden,
nodig iso

Wat ik nog als een bezwaar kan zien is, dat sons
het gesprek ophoudt, zodra.de practische levensmoeil~k-
heden besproken z~n. Deze practische levensmoeil~kheden
moeten eigenl~k het uitgangspunt z~n voor een gesprek,
dat de Dens tot in z~n diepten raakt en hem z~n eigen
mogel~kheden doet beseffen. Maar hier ligt nog een heel
stuk van onze eigenl~ke problematiek. Gezanenl~k zullen
we hieraan verder moeten werken.

Ik raad je aan om, voor wat de eigenl~ke geestel~ke
achtergrond van onze gesprekken b~ de individuele gees-
tel~ke verzorging betreft, nog eens te lezen, wat ik daar-
over in het b~~onder in het derde artikel van D~n arti-
kelen-serie in Mens en Wereld schreef. Bedoeld artikel
staat in het NoveDbernuill~er19520 (Deze brief werd in de
eerste helft van 1953 geschreven. We voegen er daarom nu
aan toe, dat we sindsdien ook over onze schriftelijke cur-
sus beschikken en dat overigens ook onze besprekingen op
de laatste ra2dsliedenconferentie hun b~drage hebben ge-
leverd.,)

Laat ik je ter illustratie van wat ik bedoel, nog
herinneren 2un het gesprek, dat w~ laatst samen met een
jongeman hadden. HijkwalllHet zijnzuiver practische pro-
ble£D van de woningnood en de daaruit voortv~oeiende mi-
sère. Het practische probleen is niet eens aangepakt. De
houding van de jongeman tegenover z~n probleem was het
eigenlijkeprobleem en daar is door het gesprek al aan-
stonds een positieve verandering in gekomen.

De moeil~kheid is, dat voor zulke gesprekken geen
voorschriften te geven z~no ~1aar j~ 4ebt een behourl~ke

(8
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dosis van het, ,vermogen"o;n de, g~spre,kkeri 'in deze' zin te"
voeren.~ .-." ;" ,.

Het' zijn' zo maar enkéle noti ti es; die ,ik naar aan-
leiding van je brief maakte,' Houd Je er: van 'verzekerd.
dat je 1,iitstekend werk ,cfoet. De' resultaten zijn 'nirnm'e'r'
exact~meetba~~. Daar zul~eri w~'g~noege~ ~ee moeten nemen.
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NIEUWS UIT 'EN OM, DE KAMPEN.
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In h,et 'Januari-nummer 1954 van "Vernieuv~ing", het maand- '
,blad ,vande Humanistische Werkgemeensèhap in,d'e Pa'rtij van de ,
'Arbeid" is een ,ui tvoerig' overzicht, verschenEm van de debatten die

'er ,~~ de'behandeling van 'de b~grotingen .v~n Oorlog en van ~ociale
Zaken in' de Twe"ede Kamer ,over ~e humanistische" geestelijke 'ver-
zorg~ng, 'zijn géhouden., Hoewel wij er van oV,e'rtuigd z~n dat onze
~aad~li~dsn ~e Kam~rverslagen,tn de kranten hierover hebben ge~'
'-,!o;lgd' en van de desbetreffende :àrtikélen ;Ln 1\1ens en Wereld' heb-
ben kennis genomen, geloven we dat zll zich dok voor dit ov~r-
:zicht zullen ihteresseren •• Separaat 6ntvangi\V daarom (ot hebt
U reeds 'ontv~ngen) een exemplaarvati ~enoem~blad.~ '

Wie zich voor de volledige "Hane:elingenl
', van de Tviee<de

Kamer, 9yèr dit onde:r:werp interesseert, kan deze bij 'het' Centraal'
"Bureau' ter lèz:i,ng aanvragen.

R~adsmari B. Verhoeven uit Ens, die van" z~n reis naar,' :" .:
Ztiid-Slavi~.is, teru~gekeer~ eh die, vr~wel dir~ct ria z~n terug-

:keer 9' onze raadsliedenconf~erentie in, NunsY),eet :meemaakte , heeft
:~zijn werk in kamp Lake'weg weer, hervat:. Raadsman Sieders u,it ,',
'~A~sèn,'die Verhoeven t~deds'z~n"~fwezigheid :h~eft vervang~n,
.kan' nu'- even uitblazen totdat z,ijn eigen. kamp. '1DePikbroek" ,weer
'bezet zal z~n. " '
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GEESTELIJf::EVERZOl}GIlJG IN HET HUMANISTISCH THUISFRONT.

Wellicht is deze verzorging de meest besprokene in het pu-
blieke leven, met name door de Kamerdebatten en de persreacties
van de laatste twee jaren.

G2arne zou ák al dit soort publiciteit van me afschuiven
om in deze b~drage op de werkel~ke betekenis van deze verzorging,
die in de debatten in de Kamer en in de artikelen in de kranten
slechts weinig aan de orde gekomen is, in te gaan.

Welke algemene problemeri rijzenb~ deze verzorging?
Het is nodig zich een voorstelling te maken van de conse-

quenties die het deelhebben aan een militair apparaat op de nog
jonge, nog niet geheel gevormde en gerijpte, mens heeft. Met alle
voortvarendheid waarmede men in de afgelopen jaren de moderne, goed
geoutilleerde leger- lucht- en vlootmacht in het leven heeft ge-
roepen, heeft men m.i. bij deze vraag te weinig stilgestaan. Daardoor
ontstaè:.nsoms merkvmardige misverstanden. Zo is het de militairen,
die hun eerste recrutentijd doormaken, gewoonlijk ongeveer acht weken,
niet toegestaan om bczinningsb~eenkomsten mee te maken. Uit organi-
satorisch oogpunt is daar w~llicht ook wel iets voor te zegg~n, maar
daartegenover staat m~n ervaring dat juist in deze eerste acht weken
menig jong militair zeer moeil~ko problemen heeft te doorworstelen,
die 'ontstaan uit de eerste, vaak k9ude kennismaking m2t het militair
appara~t. Uit geestel~ke en psychologische overwegingen zou het zeker
niet vreemd z~n om de militair z~n loopbaan te laten beginnen met
een bezinningsb~eenkomst, die hem de kracht zou geven om juist deze
eerste tijd "ongeschonden'! door tG kOIïlen.

Juist in deze eerste t~d - later komt de alles verzachtende
gewenning - is cr de sfeer vs.n het iJmilitair-minded!l maken, de in-
w~ding in het gebruik maken van de moderne~ wrede oorlogswapens,
de botsing van de mensel~ke persoonl~kheid 'tegen de mens-vernieti-
send,e 'techniek, die tot een "beh:eerste" techniek moet worden gevormd,
in deze eerste periode leert de jonge mens hoe h~ z~n medemens zo
effectief mogel~k tLr dood kan brengen, wordt h~ losgelaten in de
theorie en de praktük van de mens-ve~nietiging.

Weten we allemaal nog, - het praten over bewapening is immers
een "doodgewone" zaak geworden, - dat dit de ernst en werkel~kheid
van het militair spel is en dat de jonge mens met deze ernst en
werkelijkheid te maken kr~gt ?

Uit schriftel~ke en mendelinge reacties 'van beginnende mili-
tairen is m~ gebleken hoe woeil~k dit voor velen is. De jonge mens
te helpen hier door te komen zonder z~n geloof in de Dens en zich-
zelve te veTliezen is de eerste taak van de geestel~ke verzorger~
waarbü h~ moet kunnen onderscheiden b~ wie, in de groep waarmede h~
te maken kr~gt9 dit probleem wel en niet speelt. Het Humanistisch
Thuisfront kan deze taak slechts verrichten via haar drie Militaire
Tehuizen en via pcrsoonl~ke contacten, omdat een direct coritact met
deze jonge mensen in hot leger hRa~ niet is toegestaan.

Een tweede moeilijkheid, siluenhangend l:letde eerste, ill8.8.rmin-
der tragisch, is de gewenning aan de legersfeer. Het d~personifjUren-
de karakter van deze sfeer, die van een jonge gan een legernummer
Daakt, die een redel~k (en uiteraard ook wel eens een onredel~k)
cOlill1wndoheeft te gehoorzo.men, die zich 8éln ee11, niet meer door hel:1
bepaalde, discipline heeft te onderwerpen, die redel~k behandeld

(10



...
- , - •. ~'

;. '('Jo

:- :,

, . ~ .
kan 'worden maar;66k getreiterd, die soms vanuit ~en intellectuel~
sfeer in een puur lichamel~ke moet overstappen en zoveei'moeil~k~
he,dE?nmeer .. ' Is' dî t allem2.cü verléeerd voor deze jonge mensen? .
Wellicht niè't, maar de 2.anvaarding. voltrekt zich, )ij velen, niet zon-
der 'veel weerstan~ en innerlijke mdeil~kheden~ die,' zonder de b~st2.nd
van een goed geestel~k yerzorger 12.ng niet alt~d vanzelfsprekend
en g~adjes weer ~verwonn~n worden.

" ,Daarna ,komt de larige periode ~at men.geoefend 'solda~t is,
maar, toch o~ grond'van aé gestelde eis ~an militaire pàraátheid:. '
vo..n ons land, nog 'vele ,.' vele rimanden in lde oorlogsonderq.e'len moct
doorbrengen. Dit geldt uiterél2.rd met name voor d'1'e' jongelui die'
nie~ b~ de opleiding worden ingeschhkeld. " ~.,

, Dan onts~a2.n opnieuw een' o..antal problemen ."De inwerking VEm
een langdur,ig massali,seringsproces, waaraan men: nu 8enmo.a1:-nie"t
ontkom.t, de verruvvende inanncnsfeer $ de yerveling d90r he~ vele.
niets-doen, de' moeilijkh.eid van de :vr~e-tijdsbesteding in e en om-
geving, (vele kampen liggen buiten de bevolkingscentra), die weinig
gelegenheid geeft tot ontspanning, problemen van sexuele aard en
vele andere. . ' , .

Dit zijn demaand'el1,\vaarin ,een' combina tie v~n gees tél'ijke,c\ü-
ture~e en socia~e.ver~a~ging, ingesteld, op de wèTkel~keb~ho~f~?n'
V211, deze jonge mens, van enorme betekenis zou kunnen zijn~. We nogen

. vvelzeggen 'dat 'dit in h'è"i; algemeen'nog te weinig wordt Ingezien,'
dat er dus véel te weinig wordt gedaan en dat met name de humanis-
tische verzorging niet die kansen krijgt, die ze. terwille van zo-
vele, jonge mensen zou behoeven . '

Tenslotte is deze jonge mens er zelf, die aan,de p(?ort des
levens staande, vanzel~ reeds met vele problemen wordt geconfrort-
teerde H~ staat aan het,begin van z~n persoonlijke levensopbovw"
vole vragen bestormen hem, hij zoekt naar antwoorden 0 •• 0.",' eIl
veilangt naar d~ medemens die bereid is, 00 in een s~il ~uisteren;
of in een toegewijd spreken zijn probleI:;ien 'mede te bez'ien ..

" D2.arnaast tredép. de Deer individuele moeilijkheden, ,'o.i:e in "
deze jonge mensen wel niGt in een inge~ortelde tragiek aanwezig
zijn, .maar die; 'töch ook .hun eigen o..andacht vragen" Voor di-;t gehele,
terrein van geestel~ke verzorging zien de Densen van het Humanis-
tisch Thuisfront .zich gesteld. Zij vlieten dat zij i,ets zullen moeten
doen ondanks het feit 'dat hun nogelijkheden slechts ge.ring ,zijn •. '
De betekenis van deze bijdragen zal zijn om de lez.ers van deze "
Rondzendbrieven, dié, neen ik aan~ in ~et algemeen. in de geéste~
lijke ,verzorging zijn geïnteresseerd, duidelijk te ,'màken 'waa~oLl hElt
in dit werk gaat, hoe Qan de hand daarvan de ontwikkeling van ons
werk is, hoe onze wethóden van geestelDke verzorging tot ontplooi-
ingkomen, waar onze t~kortkomingen liggen, waar w~ van tDd,tot"
tijd, alle t'ek'ortkoningen ten spijt, . iets goeds kunnen doen. .','

Cri tischc,oIDnentaa'r zal ons dnarbij maar al .te welkon 'zijn'! .
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IETS OVER DE ACHTERGROND

V_~~ ONZE BEZOEKEN AAN ZIEKEN.

Een van d~ eerste vragen
.die'zich aan cns voordoen.
wanneer de theoretische huma-
nistische levensvisie zich
verdiept heeft tot een humanis-
tische levensovertuiging is wel
op 'i':elkewijze wij deze levenscvertuiging uit kunnen dragen; immers
de waarde van een levensovertuiging bl~kt in de prakt~k van het
leven, iedere leven30vertuiging wil uitgedragen word~n, want welke
is de'waarde van een levensovertuiging die zich niet manifesteert
ir de gedragingen van de mens?

De boodschap van het humanisme, - onze algemene voorzitter Dr.
JP. van Praag heeft het onlangs nog weer eens door de radiGge-
zegd - is het geloof in de mogel~kheid van een menswaardig leven.
W~ hebben b~ de verwerkèl~king hiervan zeker een taak in het leven
van onze medemens, v/ant talr~k en verscheiden z~n de noden van de
mensen. W~ hebben ons epen te stollen voor de nood van onze naaste,
in het volle besef dat w~ ieder ogenblik zèlf die naaste kunnen
z~n. W~ menen, dat het deze gedachte is~ die ten grondslag ligt
aan de gehele opzet van ons Practisch Humanistisch werk. U weet,
dat w~ cnde~ Practisch humanistisch werk vers~aan:
de geestel~ke verzorging op humanistische grondslag van de niet-
godsdienstige mens. Uiteindel~k is de bemoeienis met de individu-
ele mens in ZDD persocnl~ke moeil~kheden er op gericht de medemens
erbij te helpen in zich zelf de krachten te vinden die hem op den
duur in staat zullen stellen zelfstandig een levensvisie te han-
teren die hem vrede geeft met zDn bestaan als'mens. Vanzelfsprekend
wordt dit doel niet altDd bereikt, soms is het zelfs niet de opzet,
wam1eer b.v. een zieke die bezocht wordt niets anders wenst dan
een bewD8 van hartelDkheid en medelever-. Men dringe zich nooit op,
maar men ZD wel alt~d bereid. Het is van het uiterste belang ~p de
bres te staan voor onze medemens. In ieder leven ~ ook in het l~nze
- komen tDden voor, gevuld met leed~ str~d~ schuldbesef en eenzaam-
heid, in ieder leven bestaat de hunkering naar de uitgestrken h~nd
van die naaste die trachten wil iets ~an ons wezenlDke te begr~pen.
Het zou wel eens kunnen zDn dat WD ons veelal niet bewust z~n, in
welke woest~nen de mens die vlak naast ons leeft, verkeert. Laten
WD paraat z~n~ en ieder naar vermogen dáár traclnen te hel:pen waai.'
hulp van node is.

De intensieve bemoeienis met de individuele mens in z~n :per-
soonlijke nood kan op velerlei manieren en velerlei niveau ge-
schieden,' ma2,r moet altDd op verantwoorde wijze plaatsvinden. Ieder
di e zieh met het werk van gees telijke ver zorging--bezigl1C'uQt neemt
ee::'1grote vara..n.t.wo-o..rce.1Jjkhe.:Ldop zich. Want elke bemC'eienis met
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het leven van een ander mens is een uitermate ernstige zaak. Zo-
als reeds gezegd mag de geestel~ke verzorger zich nooit opdringen~
maar wel moet h~ alt~d bereid z~n. Bereid in de eerste plaats tot
luisteren. Goed kunnen'luisteren met volle aandacht, is een van de
eerste eisen en een van de belangr~kste voorwaarden .om iets voor
een ander te kunnen betekenen. Dr. J.P. van Praag drukt het in z~n
cursus over onze geestel~ke verzorging aldus uit~
"De mens die werkelijk luisteren kan, betekent reeds veel voor de
medemens omdat dat luisteren niet is een willekeurig aanhoren, maar
schepping van een.sfeer, waàrin de ander bevr~d wordt van de lasten
dïe hem drukken en via de luisterende mens verlost uit de eenzaam-
heid. Niemand weet van te voren welke hernieuwende krachten dat in
de mens vr~ ~kanmaken".

Het bovenstaande geldt voor elke vorm vàn geestel~ke verzor-
ging, dus ook voor het ziekenbezoek-werk. Het maakt eengroot ver-
schil of w~ leden bezoeken die ziek z~n hetz~ thuis, hetz~ in een
ziekenhuis of sanatorium of dat w~ b~ patiënten komen van wie niet
bekend'is of z~ pr~s stellen op bezoek van humanistische z~de. En
zo z~ dit al wensen, welke de beweegredenen z~n die hen daartoe
~rachten. Een eerste bezoek is alt~d een luisterend tasten. Merkt men
dat het bezoek niet gewenst is, dan gaat men met een verontschuldi-
ging hoen, of men maakt nog even een belangstellend praatje. Dit zal
van geval tot geval anders z~n, men moet hier handelen naar de inge-
ving van het moment. Wanneer het bl~kt dat men wèl welkom is, kan
men aan het reageren van de patiënt en uit hetgeen deze vertelt
meestal wel opmaken of hetz~ meteen, hetz~ b~ een der volgende be-
zoeken een gesprek over persoonl~ke moeil~kheden zal volgen. Het is
b~ een gesprek over diepere noden van groot'belang de eigen ~rachten
en de eigen grenzen te kennen. Laten we vooral niet bang z~n er eer-
l~k voor uit te komen wanneer een onderwerp boven onze kracht gaat.
Wanneer iemand ons b.v. confronteert met het probleem van 'de angst
voor de dood, op een t~dstip dat w~ zelf aan dit probleem nog niet
z~n toegekomen, of het althans nog niet .overzien~ laten we dan eer-
l~k zeggen dat w~ hier geen antwoord weten en laten we vragen of he~
goed is dat een ander, die meer met dit vraagstuk vertrouwd is, hie~
over komt praten. Zo'z~n we gekomen op het grote belang van contact'
tussen ziekenbezoekers en de G.R. .

Aan de 2ndere kant zouden we ook willen w~zen op de ongeweten
krachten en mogel~kheden die in veel mensen sluimeren .en die tot
uiting komen wann8er z~ onverwacht voor een moeil~ke taak gesteld
worden. We denken hierb~ aan het v00rtreffel~ke werk van een van
onze ziekenbezoeksters, die zich plotseling voor de taak zag gesteld
een grafrede te houden b~ het graf van een jonge ma~ die z~ slechts
,enkele keren bezocht had en die haar verzocht had aan z~n graf te
willen' spreken over "De verlossing in het Humanisme".

De familie van deze jongeman was van zeer christèl~ke huize.
Op welke w~ze deze ziekenbezoekster dezG zeer zware'opdracht heeft
uitgevoerd zouden w~ U gaarne de volgende keer willen vertelleno
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