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TER NAGEDACHTENIS AAN G. GOOSEN

Voor de tweede maal in zeer korte tijd heeft onze afdeling Hotterdam een
groot verlies geleden.
Plotseling, tijdens het eerste weekend in april, overleed Gerard Goosen,
sedert vele jaren secretaris van de afdeling en lid van het hoofdbestuur,
later van de verenigingsraad.

Niets is moeilijker dan het naar werkelijkheid beschrijven, met de inge-
togen taal van een bericht als dit, welk een intenslevend en levendig
mens, welk een in al zijn vezelen met Humanitas verbonden mail, welk
een rijke bron van fantasie en van talloze praktische ideeën nu ineens
heeft opgehouden te zijn.
Het leven van Goosen is een voortreffelijk voorbeeld geweest van één
van de hoofdgedachten uit de beginselverklaring van de vereniging
waarmee hij zich zo sterk identificeerde. Hij heeft namelijk waarlijk de
in hem aanwezige menselijke vermogens tot een zo groot mogelijk ont-
plooiïng gebracht. Begonnen in een strikt administratieve ambtelijke
functie heeft hij zich met energie en discipline bekwaamd tot een vol-
ledig bevoegd sociaal-pedagoog. Met toewijding bracht hij de laatste
tijd deze kennis als leraar in praktijk. Daarnaast is hij een energiek be-
stuurslid van onze veeleisende vereniging geweest. In het Hotterdamse
Humanitas is hij jaren de spil geweest. Een man op het middelpunt, die
tevens de blik gericht hield op de horizon. Een man die alle mogelijkhe-
deJl, alle ideeën, hoe fantastisch ook, de nodige aandacht gaf. Het bleef
bij hem nooit bij ideeën en fantasieën. Als het te pas kwam was hij de
nuchtere Hotterdammer die Humanitas in de Maasstad tot een sterk en
produktief apparaat hielp opbouwen. Wellicht zijn er nu vrienden van
Goosen die de gedachte voelen opkomen: 'Had hij maar wat minder
hevig geleefd en niet zo hard gewerkt.' Wij zouden daarop willen ant-
woorden dat die gedachte eigenlijk inhoudt dat zij dan van een mens
zouden vergen iets te zijn dat hij kennelijk niet heeft willen zijn.

Nu wij aan Gerard Goosen inmiddels de laatste eer bewezen hebben
kunnen wij, zijn vrienden en zijn medewerkers, omzien naar de compen-
satiemogelijkheden die voorhanden zijn. Die zijn er helaas niet voor
Goosen's vrouwen kinderen. Zij worden het zwaarst getroffen door het
afschuwelijke gemis en het door liefde veroorzaakte tekort aan aanpas-
singsvennogen, dat beperkter wordt naarmate de mens die wij verliezen
ons nader staat. Naar hen, die hem het meest nodig hebben gaan onze
gedachten van medeleven in de eerste plaats uit. H. v. S.
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RECLASSERING

in nederland
bundel opstellen ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de
vereniging van reclasseringsinstellingen in nederland

Uitgave in de serie '!'vIens en Medemens' (uitg. Het Spectrum). Prijs f 3,2.5.
Geen gedenkboek in traditionele trant dus, maar een boekje dat bedoeld is om de
belangstellende en ontwikkelde buitenstaander in beknopte vorm een inzicht te
geven in de verschillende facetten van het reclasseringswerk, in het bijzonder in de
huidige samenleving en met het oog gericht op de toekomst. Ongetvvijfeld een
sympathiek en verstandig geschenk van een vijftigjarig overkoepelingsorgaan. Ver-
standig, omdat het telkens weer nodig blijkt om anderen - onder meer denken we
daarbij aan collega's in het algemeen maatschappelijk werk - duidelijk te maken op
welke wijze het reclasseringswerk bezig is zich los te maken uit oude ideologieën.
Overigens bevat dit boekwerkje, in al zijn eenvoud, in hoofdzaak stof die in feite toch
alleen de aandacht kan blijven boeien van hen die al enigermate met de nnterie
bekend zijn, of aan wie in ieder geval een zekere reclasseringsintelligentie niet
vreemd is.
Daarmede is van de voor ons liggende uitgave niets kwaads gezegd, maar het kon
wel eens zijn nut hebben om op deze plaats nog eens de aandacht te vestigen op het
nog altijd ontbreken van eenvoudige lectuur die het een ieder die enige belangstelling
kan opbrengen, mogelijk maakt om, zonder specifieke kennis van maatschappelijk
werk en/of juridische aspecten, een juist beeld te krijgen van het reclasseringswer1(,
.Vv'anneer wij de belangstelling nagaan die een uitgave als onze 'leidraad voor vrij-
willigers' heeft mogen ontmoeten, wat wij ook hopen voor het binnenkort ver-
schijnende voorlichtingsgeschrift over gevangeniswezen en reclassering, dan lijkt het
verantwoord om van deze gelegenheid gebruik te maken om de hoop uit te spreken
dat het streven naar eenvoudige goed leesbare voorlichting zal worden voortgezet
en dat daarvoor tijd zal vrijkomen, want het is geen lichte opgave om moeilijke zaken
eenvoudig te behandelen. Dat vereist een aparte kundigheid.

Graag nu nog enige kanttekeningen bij de 8 opstellen van het boekwerkje, te be-
ginnen met 'Prelude op een reclasseringshoogtij' van prof. Diepenhorst, de voorzitter
van de jubilerende vereniging. In de hem eigen bondige - maar niet altijd heldere -
stijl geeft de schrijver een kort en overzichtelijk verhaal over de ges c h i ede nis
van de reclassering en schetst hij de ontwikkelingen in het werk sinds de vorige eeuw.
Jammer dat de schrijver zich in voor mijn gevoel nogal ondoorzichtige slotzinnen
hult.

Drs. Hoornweg, directeur van het Nationaal Bureau, stelde zich in zijn artikel tot
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taak om in luttele bladzijden een kort maar volledig overzicht te geven van de
o r g a nis a tie van de reclassering. En daarin is hij m.i. goed geslaagd. En dat nog
wel zonder een schema, dat in het algemeen een dergelijk verhaal door een visueel
beeld kan verduidelijken en toelichten. Een beetje jammer is dat hij - wat hij in
andere publikaties nooit verzuimde - de medewerking van Hervormde Kerk, Joods
Maatschappelijk Werk en Humanitas niet vermeldt. Dat lijkt mij er toch echt wel bij
te horen. Maar hoe was het ook weer van die breister en die steek?
Mag ik nog even de degen kruisen over een zinsnede in zijn betoog? Op blz. 23 zegt
hij: 'Reclassering beoogt de sociale (her)aanpassing van personen die zich aan enig
strafbaar feit hebben schuldig gemaakt.' Niemand zal beweren, dat de schrijver hier
niet een van de gangbare definities weergeeft. In zoverre valt er niets aan te merken,
dunkt me. Maar hebben we in de laatste jaren niet meermalen een vraagteken ge-
plaatst achter die uitdrukking 'aanpassing' en in hoeverre mogen we stellen dat in
het licht van zich baanbrekende opvattingen vanuit wetenschappelijke visie ook de
'schuldigheid' van vele delinquenten betwijfeld mag worden, terwijl in deze definitie
de oorzaken vanuit de s a men I e v i n g buiten schot blijven?

Drs. Borsten, bureauhoofd van een reclasseringsvereniging, geeft een knap relaas
over 'Van reclasseringsrapport tot voorlichtingsrapport', dat ik van harte aanbeveel.
Wat ik er persoonlijk in miste, was de vraag naar de mate van h u I p ver Ie ni n g,
die de relatie van de voorlichtingsrapporteur kan betekenen voor de verdachte, bij
voorbeeld door het helpen verhelderen van zijn levenssituatie.

De aalmoezenier Schraven schrijft over 'Declassering en reclassering in de gevange-
nis'. Ondanks de verontrusting voortkomend uit onbehagen'bij die en gene vooraan-
staande buitenstaander, bleef het beeld van het gevangeniswezen van voor de oorlog
dat van 'een trouw cipier'. Het beleid bleef onveranderd, aldus schrijver. Pas nadien
vallen er geleidelijk vernieuwingen te constateren, die een reclasserend effect beogen.
Of we echter de behandeling in de gevangenis als een fase in het reclasseringsproces
moeten beschouwen, zou ik vooralsnog kritisch willen blijven benaderen. Laten we
de nuchtere werkelijkheid van als straf beleefde vrijheidsbeneming niet uit het oog
verliezen. Er zal nog wat anders nodig zijn dan wat nu gebeurt, met alle respect voor
wat bereikt werd.
Terecht m.i. wijst de schrijver op de wenselijkheid van groeiend teamwork, niet
alleen met wetenschappelijke deskundigen, maar ook met 'de reclassering'. De wijze
waarop laat de schrijver - op deze plaats wellicht terecht - buiten beschouwing.'
Mag ik nog even terloops wijzen op een fout. Het leiden en organiseren van ontwik-
keling en ontspanning (blz. 59) wordt niet meer tot de rechtstreekse taak van de
sociaal ambtenaar gerekend.

Een naar mijn oordeel uitstekend artikel van de heer v. d. Spek, sinds kort maat-
schappelijk werk adviseur bij het Genootschap - getiteld 'Van pioniersgeest tot
kritische bezinning' - geeft een inzicht van de groei van reclasseringswerk-oude stijl
naar (gespecialiseerd) maatschappelijk werk, dat de nadruk legt op de eigenheid
van de mens. De enkele doublures die in zijn artikel voorkomen, hebben voor de
ondeskundige lezer wellicht een ondersteunende waarde. Met wat hij onder meer over
het vrijwilligerswerk zegt, willen wij graag meegaan, al moet mij opnieuw van het
hart dat we toch wat theoretisch blijven redeneren zolang we het benodigde research-
materiaal moeten missen.

1 In dit verband zij verwezen naar het artikel van prof. Rijksen in het Tijdschrift van
Crimino~ogie van oktober 1963.
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Mr. Tjaden, hoofdinspecteur der reclassering bij het Ministerie van Justitie, geeft
een in cijfers verduidelijkt beeld van de wijze waarop de overheid haar ondersteu-
nende taak met betrekking tot de reclassering ziet en schetst daarvan de achtergrond
en de praktische uitwerking.

De heer Van Haat'en, secretaris van een reclasseringsraad, schrijft in 'Samen helpen'
eveneens over de groei van liefdadigheid naar methodisch werken. De signatuur
'stormachtig' zou ik niet zozeer aan deze ontwikkeling willen geven. Een nieuw idee
blijkt nogal eens vele jaren nodig te hebben om algemeen aanvaard te worden, Maar
in vergelijking met de vorige eeuw geef ik de term graag cadeau. Maar dat doet ons
de ogen niet sluiten voor tekortkomingen met een taai leven. En de schr. geeft dan
terecht aan wat er nog allemaal te doen en te veranderen valt met betrekking tot onze
omgang met en de verhouding tot de delinquenten, de rechtelijke macht, het departe-
ment en de samenleving zelf, waaraan hij afzonderlijk aandacht besteed.
En dan komt 'Balans' door mr.Overbeek, algemeen voorzitter van het Genootschap,
die het bonte, hier en daar boeiende beeld van de probleemvelden in het reclasse-
ringswerk afsluit met een zeer voorzichtige toekomstbeschouwing. Schr. onderkent
twee ontwikkelingslijnen, de bewustwording van de aard der eigen werkzaamheid
(zie ook eerder) en de onmisbare plaats die het werk in de strafrechtspleging is gaan
innemen. Maar dat voert ook zijn bezwaren met zich mee met betrekking tot de ver-
trouwelijkheid in het contact. In het vrijwillige reclasseringscontact - zoals wel eens
is voorgesteld - ziet schr. geen toekomst. De juiste contactlegging en houding zal
het hem moeten doen. Zou ik mij mogen verstouten een lans te breken voor verdere
bestudering van deze vrijwillige hulpverlening? Of zou een dergelijke toekomstvisie
ons geloof in de ontwikkelingen vooralsnog te boven gaan?

En dan is er ten slotte nog de onbekendheid in de samenleving met het reclasserings-
helpen en een vaak ontstellend onbegrip. Hoe het 'grote publiek' effectiever te be-
reiken? Hier liggen nog gebieden braak, zoals dat b.v. ook geldt voor het samen-
werken met organen voor algemeen maatschappelijk werk.
Aldus de schr., die hiermede een boekwerkje besluit, waarvan het alleszins de moeite
loont om kennis te nemen. Naar ik hoop heeft deze bespreking daartoe gestimuleerd.

P. E. HUTTE



JEUGDWERK

trek er op uit ...

Nee, het ligt niet in de bedoeling om onder deze titel een beschouwing te wijden aan
de geneugten van het trekkersleven. Wel willen wij echter een aspect van de naderen-
de vakantieperiode belichten, dat reeds nu veel tijd en energie vraagt van onze mede-
werkers in een aantal afdelingen en gewesten van onze vereniging.
Wij denken namelijk aan het vakantiekampwerk.
Nu zullen er misschien lezers onder u zijn, die zich afvragen: 'Vakantie kampwerk . '_';
is dat nu een taak voor Humanitas?' Wij menen van wel, omdat het uitgangspunt van'
dit werk een sterk sociaal aspect heeft. Hoewel het doel van dit werk door de ver-:
schillende afdelingen op velerlei wijze wordt geformuleerd, is er toch een gemeen-
schappelijke grond te vinden, nl.:

a.) het geven van een onbezorgde vakantie aan kinderen die anders op geen enkeI,~,
wijze vakantie genieten; . '.. .'.- .

b.) aangevuld met allerlei nevenaspecten, zoals:

1. geven van een zekere rustperiode voor de moeder,
2. mogelijkheid tot contact met zwak-sociale gezinnen,
3. geven van een ervaring van regelmaat en zorg aan de kinderen.

.• t",

• I', •. '

Dit betekent, dat nietalle kinderen voor onze kampweken in aanmerking komen. De
afdelingsbesturen. kampcommissies en kampleiding zullen zich terdege moeten afe
vragen, waarom Wim en Rietje, Gerard en Ali met het kamp mee zullen gaan.
In de praktijk wordt dan ook in de' meeste gevallen de plaatselijke maatschappelijk
werk(st)er betrokken bij de selectie. De ouders van de kinderen worden bezocht,
waardoor er een persoonlijke band kan ontstaan. Een band die latei' bij eventuele
hulpverlening nodig kan zijn.
Ten behoeve van de kampleiding worden de belangrijkste gegevens van kind en
milieu vastgelegd (helaas nog niet overal) en wordt aan de leiding gevraagd het ver-
loop van de kampweek m.b.t. het kind in het kort weer te geven. Deze gegevens kun-
nen dan in de nazorgcontacten gebruikt worden. Wij bevelen deze methode, die
reeds in verschillende afdelingen met succes gebruikt wordt, van harte aan.
De leiding van de kampen wordt in de meeste gevallen verzorgd door ervaren vrij-
willige medewerkers, bijgestaan door leerlingen van kweekscholen, studenten e.d.
De ervaringen met deze leiding zijn zeer goed.
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de voorbereiding van de kampen

De voorbereiding van de kampen door hoofdleiding en assistenten is zeer verschil-
lend. Ter voorkoming van moeilijkheden tijdens de kampen adviseren wij om de
groepsindeling, de taakverdeling, de programmering e.d. van de kampen ruim van
tevoren met elkaar te bespreken. Deze bijeenkomsten kunnen dan meteen dienen om
elkaar als leiding te leren kennen.
Ook verdient het aanbeveling, dat de leiding zich van tevoren oriënteert over de
mogelijkheden, die de directe omgeving van de kampplaats zoal biedt.
Of men gebruik maakt van tenten of van een vakantiebedrijf is van weinig betekenis,
al zal men wel bedacht moeten zijn op de verschillende benodigdheden. Belangrijk
voor beide gevallen is echter wel, dat men de beschikking heeft over een voldoende
groot dagverblijf dat geschikt is om te dienen als gemeenschappelijke speelruimte bij
slecht weer.
Uit de ervaringen opgedaan in onze kampen weten we dat de leeftijdsspreiding niet
te groot moet zijn. Wij geven bij voorbeeld zeker de voorkeur aan twee kleine kam-
pen in de leeftijdsgroepen van 6-10 jaar en van 10-14 jaar boven één groot kamp met
een leeftijdsspreiding van 6-14 jaar.
Voorts bevelen wij aan ieder kamp maximaal 45 à 50 kinderen te laten deelnemen.
Wat de leiding betreft, naast een hoofdleiding van minstens twee leden (voorkeur
een man en een vrouw), dient er toch wel 1 leider of leidster per 6 à 7 deelnemers
te zijn.

wat zijn de kosten?

De kosten vormen eveneens een zeer belangrijk punt. Uit de beschikbare gegevens
blijkt, dat de prijs per deelnemer uiteenloopt van f 25,- tot f 50,- p.w. per kind. Dit
is onder meer afhankelijk van het soort kamp (tenten of kamphuis), verzorging (laten
koken of zelf doen) en vervoer (afstand, eigen vervoer, gehuurd vervoer), etc.
De bijdragen van de ouders variëren van niets tot f 25,- p.w. per kind. Dit wordt
afnankelijk gesteld van de draagkracht van de ouders. Wel lijkt het wenselijk, dat de
ouders in ieder geval iets bijdragen in de kosten van het kamp. De overige kosten
komen dan voor rekening van de afdelingen. Er blijkt echter in de praktijk veel
vindingrijkheid te bestaan in het bij elkaar krijgen van het ontbrekende bedrag.
De afdelingsbesturen organiseren speciale collecties, roepen de hulp in van bevriende
organisaties en bedrijven, doen een beroep op de afdelingsleden, zorgen voor gratis
vervoer, enz. enz. In sommige plaatsen is zelfs de gemeente bereid een bijdrage per
kind te geven. Ondanks het vele werk, lukt het toch altijd het benodigde geld bijeen
te krijgen.
Een verzuchting die geslaakt werd op één van de kampcommissievergaderingen die
wij bijwoonden, was: 'Konden we maar iets meer doen aan de publiciteit van dit zo
nodige werk, bij voorbeeld door het maken van een goede film of iets dergelijks.' Wie
weet is er onder ons iemand, die een goede tip in deze richting kan geven!
Wij hopen, dat de kampen in 1964 weer even plezierig zullen verlopen als die in de
voorafgaande jaren en wij wensen de diverse kampleidingen een goed kamp!

W. POST
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seksuele voorlichting aan jongeren

Onder deze titel verscheen het rapport van een onderzoek bij 21- en 22-jarige jonge-
ren verricht, in opdracht van het hoofdbestuur van de NVSH door de Nederlandse
Stichting voor Statistiek en drs. Y. N. van der Veen.
Het doel van het onderzoek was inzicht te krijgen in:

de seksuele voorlichting die aan jongeren wordt gegeven;
- de vragen die bij jongeren leven m.b.t. het geslachtsleven van de mens;
- de opvattingen die bij jongeren bestaan omtrent de voorlichting van eigen, even-
tueel toekomstige, kinderen.

Wij kunnen verheugd zijn, dat met dit - uiteraard beperkte - onderzoek een eerste
belangrijke stap gedaan is op de weg naar een betere kennis van de werkelijke ver-
houdingen rond de seksuele voorlichting, etc.
Wij zullen in dit verband niet de wetenschappelijke opzet en verantwoording van
genoemd onderzoek bespreken, doch ons slechts bezighouden met enkele belangrijke
uitkomsten.

enige uitkomsten
Opvallend is, dat bij ruim de helft van de niet-leden en bij een derde van de leden
(de enquête werd gehouden onder 398 NVSH-leden en 600 niet-leden) het 'ooievaars-
verhaal' bij de voorlichting over de geboorte een rol gespeeld heeft. .
De kennis over de werkelijke gang van zaken werd meestal verkregen via vriendjes
en vriendinnetjes tijdens de lagere-schooljaren.
Voorts blijkt uit. de beantwoording van de overige vragen op het gebied van de
seksuele voorlichting, dat deze in de meeste gevallen schrikbarend onvoldoende is
geweest.
Een kwart van de meisjes blijkt niet tijdig voorbereid te zijn geweest op de men-
struatie, terwijl 16 pct. van de voorgelichte meisjes deze kennis niet via hun ouders
kregen.
Voorlichting over zelfbevrediging kwam slechts in 14 pct. van de ouders (bij de
NVSH-leden 30 pct).
Vaak blijkt, dat de voorlichting door de ouders pas geschiedt als de kinderen al op een
andere wijze hierover zijn ingelicht.
Het voorechtelijk geslachtsverkeer blijft een problematisch punt.
Hoewel blijkt dat de meerderheid (niet-leden 73 pct., leden 94 pct.) geslachtsverkeer
het huwelijk toelaatbaar acht, worden er door de helft van de geënquêteerden be-
zwaren hiertegen naar voren gebracht. Bezwaren die echter in bepaalde omstandig-
heden kunnen wegvallen (b.v. een gedwongen langdurige verloving, etc.).
De helft van de ondervraagden is van mening, dat bij geslachtsverkeer voor het
huwelijk angst en schuldgevoelens optreden.
Een groot percentage van de ondervraagden meent dat het gebruik 'van anticoncep-
tionele middelen, mede om die reden, aanbeveling verdient. (leden 86 pct., niet-
leden 40 pct.)
Opmerkelijk is echter de ambivalentie die bij de helft van de ondervraagden die geen
onoverkomelijke bezwaren hebben tegen geslachtsverkeer vóór het huwelijk, naar
voren komt wanneer genoemd verkeer hun zoon of dochter zou betreffen.

voorlichting of opvoeding
Jammer is, dat het niet mogelijk was binnen het kader van de enquête na te gaan of
men het verschil zag tussen seksuele voorlichting en seksuele opvoeding.
Het verkregen materiaal geeft enige aanleiding voor de veronderstelling, dat bij grote
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groepen geen seksuele voorlichting heeft plaatsgevonden en dat seksuele opvoeding
steeds heeft ontbroken.
Het studiecongres van de NVSH dat op 2 en :1 november '63 werd gehouden, heeft
mede in het teken gestaan van deze problematiek. Wij achten het belangrijk om de
samenvatting weer te geven van het referaat dat drs. Y. N. van der Veen op dit
congres heeft gehouden.

samenvatting referaat dr. v. d. Veen

Seksuele voorlichting wordt in het algemeen beschouwd als een moeilijk punt in de
opvoeding. De problemen op dit gebied hangen samen zowel met communicatie-
moeilijkheden tussen ouders en kinderen als met problemen en (verdrongen) con-
flicten die bij opvoeders zelf bestaan. Bij het bespreken van de problematiek van de
seksuele opvoeding lijkt het of het punt 'voorlichting' een kristallisatie is van de

\ problematiek van de gehele seksuele opvoeding.

Onder seksuele voorlichting wordt verstaan het overdragen van kennis over aspecten
van het seksuele leven van de mens.
Feitenkennis is echt~r onvoldoende, het kind heeft behoefte aan meer en vooral aan
bespreking van vragen die verder gaan dan de technisch-biologische bespreking van

I organen en de functies van organen.
Onder seksuele opvoeding wordt verstaan een begeleiding bij het verwerken van
kennis en bij het emotioneel rijpen.
Dit is niet los te zien van de rest van de opvoeding.
Moderne auteurs vestigen dan ook de aandacht op de sfeer waarin de seksuele
opvoeding plaats dient te vinden en op de illtegratie van de seksualiteit in de op-
voeding.
De grote onzekerheid op het gebied van de seksuele opvoeding vindt haar uitdruk-
king in de vraag naar normen en gedragsleven.
Men maakt zich veel meer zorgen over de seksuele opvoeding dan over de opvoeding
in het verkeer, waarbij veel meer vanzelfsprekend gaat - en waarbij de consequenties
toch wel degelijk van belang zijn.
Blijkbaar hangt de seksuele opvoeding sterk samen met het eigen beleven van de
seksualiteit, dat lang niet probleemloos is.
Het gaat bij de 'ideale' seksuele opvoeding om een voorleven, niet alleen op het gebied
van de seksualiteit, maar van het hele leven, waarvan de seksualiteit een niet afzonder-
baar deel uitmaakt.
Seksuele opvoedingsproblemen zijn dus eigenlijk opvoedingsproblemen in zijn
geheel. En zoals Banning heeft gezegd: 'opvoeden is helpen bij volwassen worden
(... ); voorlichting, d.w.Z. het bijbrengen van kennis omtrent feiten is daarbij even
onmisbaar als onvoldoende.'
Het rapport 'Seksuele voorlichting aan jongeren' is verkrijgbaar bij de NVSH, de
prijs bedraagt .f 8,50.

W. POST
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DE PLAATS VAN HUMANITAS

in nederland

Eén van de 'leden-van-het-eerste-uur' in onze veremgmg, dr. ]. P. van
Praag, heeft schriftelijk gereageerd op de behandeling van een aantal
zaken door prof. T. T. ten Have in zijn voor ons laatste congres gehouden
inleiding over de plaats van Humanitas in Nederland.
Bestuur en redactie hebben gemeend, vooral ten behoeve van de opinie-
vorming binnen de vereniging, het verzoek tot opname van de 'kant-
tekeningen' van dr. ]. P. van Praag in het kaderorgaan te moeten inwil-
ligen. Zij volgen hieronder. (Voor de congresinleiding van professor
Ten Have: zie ons vorige nummer.)

kanttekeningen van dr. j. p. van praag

De congresrede van professor Ten Have, afgedrukt in het vorige nummer, heeft mij,
als lid van Humanitas, verontrust; ik kan er geen beter woord voor gebruiken. Ver-
onh'ust, omdat hij op grond van een belangwekkende, maar aanvechtbare analyse
tot conclusies komt die de positie van Humanitas ernstig verzwakken, en die boven-
dien, naar het mij voorkomt, volstrekt niet stroken met professor Ten Haves alge-
mene opvattingen. Dit laatste moet hij uiteraard zelf beoordelen, maar het eerste is
evenzeer onze zaak als leden van Humanitas. Daarom heb ik er behoefte aan als een
der leden van het eerste uur mijn kanttekeningen te plaatsen bij de inleiding van
professor Ten Have.
Ten Have - ik mag dat professor voor het gemak wel weglaten, zoals wij ook in de
omgang doen - begint met vast te stellen dat Humanitas in 1945 is opgericht om
in een leemte te voorzien. Terecht is al tijdens de congresdiscussie opgemerkt (door
drs. J. A. Launspach), dat Ten Have de opvulling van deze leemte behandelt als een
kwestie van vraag en aanbod; maar het is niet in overeeristemming met de aard van
het onderwerp om te spreken van vraag en antwoord. Meer nog, geloof ik, dan drs.
Launspach ben ik van mening, dat dit niet zo maar een kwestie is van doeltreffend
woordgebruik, maar van methodiek. Methodisch lijkt mij de aanpak van Ten Have
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aanvechtbaar en een van de grondoorzaken van wat ik beschouw als een ontsporing,
waarbij de eigen aard van Humanitas min of meer in de mist verdwijnt.
De opvulling van een leemte bij de voorziening in maatschappelijke noden is prin-
cipieel geen kwestie van vraag en aanbod. De vraag is namelijk aanvankelijk niet
scherp omlijnd, noch t.a.v. de inhoud van de nood, noch t.a.v. de aard van het ver-
wachte antwoord. Pas in en door het antwoord wordt de nood tot een concrete vraag.
Iemand verkeert bij voorbeeld in huwelijksmoeilijkheden. Mankeert er iets aan zijn
religieuze leven? Deugt zijn karakter niet voor het huwelijk? Moet hij de seksualiteit
anders beleven? Kan hij ondanks alles nog iets van zijn huwelijk maken? Hij weet het
niet; hij weet alleen dat hij in de nesten zit, en zoekt iemand bij wie hij begrip kan
vinden voor zijn probleem. Zo iemand kan hij vinden in de dominee, de maatschap-
pelijke werker, de psychiater, de humanistische raadsman. Wie hij aanvankelijk uit-
kiest, hangt af van een vage verwachting. Ze benaderen hem - naar we willen aan-
nemen - allen met eerbiediging van zijn eigen aard; maar allen ook van uit hun
eigen gerichtheid.Van hun 'antwoord' hangt mede af wat zij ontdekken als de wezen-
lijke vraag, ook als zij naar elkaar of anderen verwijzen.
Dit geldt ook als dat 'antwoord' niets anders is dan 'spiegelen' wat de cliënt te berde
brengt. Het beeld van het spiegelen is immers misleidend. De mens kan niet anders
dan zijn indrukken - dus ook de indruk van wat een ander bedoelt - op zijn eigen
wijze verwerken. Zonder dat blijven indrukken schimmig en chaotisch. Gegevens
worden pas door onze interpretatie tot feiten; een behoefte wordt pas door ons
'antwoord' tot vraag. Nu kan Ten Have mij tegenwerpen, dat het in het economisch
verkeer bij het mechanisme van vraag en aanbod in zeker opzicht niet anders toegaat.
De reclame schept de vraag. Goed, goed, als het zo bedoeld is, kan men de bezwaren
tegen de termen laten vallen. Maar niet de bezwaren tegen de methode! vVant de
beschouwingen van Ten Have gaan niet uit van een 'actieve marktpolitiek', waarbij
de producent de behoefte vorm geeft, maar van een passief-registrerend vraag en
aanbod mechanisme, dat in feite niet bestaat; noch in de economie, noch in het
maatschappelijk werk. In werkelijkheid is het zo, dat bepaalde groepen een maat-
schappelijke nood vaststellen (en daarmee ook vorm geven) en vanuit hun veront.
rusting daarover en hun bewogenheid daarmee zich opmaken om die nood te lenigen.
Zij doen dat in de overhliging dat het een nood is en dat daarop een min of meer
bepaald antwoord gegeven kan worden. Dat verleent aan hun optreden een creatief
en dynamisch karakter.
Het besef dat er een nood is, waarop een bepaald antwoord gegeven kan worden,
is helemaal niet zo vanzelfsprekend als het lijkt. Als men keer op keer huwelijken te
gronde ziet gaan - om bij dit voorbeeld te blijven - kan men daarop zeer uiteen-
lopend reageren. Men kan menen dat het huwelijk maar een onding is, waar men zo
gauw mogelijk vanaf moet zien te komen; of dat het leven nu eenmaal tragisch is,
en dat huwelijksnood dan ook iets onvermijdelijks is; of wel dat het mogelijk is de
nood op te vangen, en dat dan nog op verschillende manieren. Van het antwoord
hangt het mede af, hoe men de vraag formuleert, en of en zo ja, hoe men tracht de
nood op te heffen.
Men denkt dikwijls dat het alleen een kwestie is van deskundigheid. :Maar deskun-
digheid slaat altijd op de methodiek. Reeds de eis echter van integratie der persoon-
lijkheid, of van gezondheid en harmonie, of zelfs van geluk, waartoe de deskundig-
heid zou moeten dienen, veronderstelt een levensinzicht waaruit de methodiek oor-
spronkelijk juist is voortgekomen. Maar ook in de methodiek speelt het levensbesef
een rol, namelijk in de wijze waarop aan de relatie tussen cliënt en helper vorm
gegeven wordt. Nu hoort men de deskundige wel vragen: Maar wijs dat dan
eens concreet aan. Dit is echter een verkeerde vraagstelling, die miskent dat de
mens de feiten der werkelijkheid zelf schept. Om een vergelijking te maken: Als men
een kunstenaar aan het werk ziet, dan gaat het ogenschijnlijk alleen om technieken;
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woordkeus, materiaal gebruik, indeling. Waar grijpt nu de artistieke bezieling in?
Stellig speelt deze een rol bij de conceptie, maar ook bij de verwerkelijking; zij trilt
door in ieder woord, in iedere lijn, in iedere vorm. En toch kan men haar achteraf
nauwelijks aanwijzen, wel navoelen, als men er gevoelig voor is. Dat komt omdat de
beleving in de beschouwing tot pure feitelijkheid, methode wordt. Dat geldt voor de
artistieke beleving, maar evenzeer voor de beleving van de menselijkheid.
In het algemeen kan men zeggen dat het onderkennen van menselijke noden en het
zoeken van middelen om die noden te lenigen, nimmer alleen een kwestie is van
methodische aanpak, maar veronderstelt dat men een antwoord meent te hebben op
een situatie die door dat antwoord ,tot concrete vraag wordt. In feite is het met
Humanitas ook precies zo gegaan: Eerst was er een inzicht en een mensbeeld, een
uitzicht en een overtuiging; die hebben een leemte aan de orde gestelél en een taak.
Om die taak te vervullen, is een organisatie gesticht. Om die organisatie nader te
bepalen moet men teruggrijpen op het oorspronkelijke besef en dat nader omlijnen
en inhoud geven. Ziedaar de methodische tegenkant van TenHaves beschouwingen.

algemeen en bijzonder
Ik zou het me te gemakkelijk maken en Ten Have onrecht doen als ik het hierbij liet.
Zijn dikwijls interessante uiteenzettingen vérgen een nadere bespreking, als men ze
recht wil doen. Er is daarin heel veel dat ik van harte onderschrijf. Laat ik er het
een, en ander uitlichten. De buitenkerkelijken zijn evenmin als de kerkelijken in
levensbeschouwelijk opzicht een homogene groep. Ook zijn er in feite tussen kerke-
lijken en buitenkerkelijken allerlei vloeiende overgangen. Wel mag verwacht worden
dat zowel kerkelijken als buitenkerkelijken meer en meer zullen gaan handelen in
overeenstemming met de persoonlijke geestelijke behoeften, onafhankelijk van hun
organisatorische bindingen of de afwezigheid daarvan. Dit zal allicht ook een ver-
schuiving meebrengen in de cliëntèle der maatschappelijk-wel'korganisaties. Voor
zover de keus wordt bepaald door geestelijke, levensbeschouwelijke affiniteit, zal'
deze factor steeds meer van betekenis worden.
Ik teken hierbij aan dat deze geestelijke affiniteit juist in het maatschappelijk werk
(en de geestelijke verzorging) ~nder buitenkerkelijken in misschien wel de meeste
gevallen negatief bepaald is. D.w.z. men heeft een min of meer duidelijk gevoel
omtrent wat men niet wil en men verwacht van bepaalde organisaties (Humanitas,
Humanistisch Verbond), dat men datgene wat men niet wil ook niet opgedrongen
zal krijgen. Wat men wel wil, is vooralsnog vaag en wordt eventueel pas concreet in
het antwoord op de voorlopig nog niet geformuleerde vraag. Misschien is wel het
meest karakteristieke dat men helemaal niets opgedrongen wenst te hijgen, al wil
. men mogelijk zelf wel iets ontdekken dat de moeite waard zou kunnen zijn. In elk
geval slaat ook hierop Ten Haves mening dat er een basis van gelijkgestemdheid of
gelijkgerichtheid dient te zijn als uitgangspunt voor de nodige vertrouwensrelatie.
Dat cliënt en maatschappelijke werker beiden lid zijn van eenzelfde kerk of ook geen
van beiden lid van een kerk is hiervoor geen garantie. Wel is het gewenst dat ze
beiden door een overeenkomstige geesteshouding geleid worden.
Van hier komt Ten Have tot de analyse van het 'aanbod'. Met nadruk onderschrijf

ik zijn karakterisering van de algemene organen, waar alle cliënten van welke gezind-
heid ook terecht zouden kunnen en waarin dus alle levensbeschouwingen vertegen-
woordigd zouden zijn en zouden samenwerken. Het is goed om de term algemeenheid
voor deze echte algemeenheid te reserveren, ook al moet men vaststellen, dat er in
Nederland maar enkele van dergelijke organen zijn. Niettemin blijft het de moeite
lonen onophoudelijk naar deze algemeenheid te streven. De vorming van zogenaamd
algemene, maar in feite neutrale organen (van randkerkelijken, vrijzinnigen en bui-
tenkerkelijken) is daartoe geen bijdrage. Omdat deze organen van confessionele zijde
nimmer als algemeen erkend (kunnen) worden, zijn zij gedoemd een nieuwe (neutrale)
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zuil te vormen; zij bevorderen de verzuiling, ook al willen ze dat niet. Voor de
verwerkelijking van echte algemeenheid echter is veel begrip, geduld en beleid nodig.
De ervaring heeft geleerd dat een duidelijk alternatief, zolang en voor zover deze
algemeenheid nog niet verwezenlijkt is, daartoe een belangrijke stimulans kan zijn.
Leerzaam is het voorbeeld van het sociaal-psychologisch onderzoek. Een tiental jaren
geleden stichtten de voornaamste godsdienstige richtingen hun eigen instituten
daarvoor, naast en tegenover het neutrale Isonevo. De humanistische organisaties
hebben toen welbewust ook hun eigen Humanistisch Instituut voor Sociaal Onderzoek
gesticht. Het resultaat is dat nu de levensbeschouwelijke instihlten zich alle aaneen-
gesloten hebben in een echt algemene Centrale voor Sociaal Onderzoek. Zo was in
de gegeven omstandigheden de zelfbewuste, welomlijnde en goed-gefundeerde niet-
confessionele sociale organisatie een factor voor de verwerkelijking van echte alge-
meenheid.
Thans daarom iets meer over de bijzondere organen. Om te beginnen moet ik betwis-
ten dat Ten Haves omschrijving daarvan juist is. Hij noemt ze instellingen van een be-
paalde georganiseerde bevolkingsgroep voor deze zelfde bevolkingsgroep. Weliswaar
merkt hij op dat ze dat zelf (veelal) niet zo zien, en zich (dikwijls) uitdrukkelijk be-
schikbaar stellen voor iedereen; maar hij acht dat onjuist. Methodisch lijkt het mij
echter onaanvaardbaar dat Ten Have wegwuift wat deze organen van zich zelf zeggen
en ook in feite doen. Zo neemt men de ander niet ernstig, al bedoelt Ten Have dat
allicht niet. Maar zijn gedachten gang is op dit punt weinig overtuigend. Hij schrijft:
'Nu is het goed zich beschikbaar te stellen voor wie hiervan gediend is; en wie dat
doet, mag hopen dat velen, ook andersdenkenden, gediend zijn van wat hij te bieden
heeft. Als deze hoop echter overgaat in een pretentie, is zo iemand (of zulk een
instelling) tevens over de schreef gegaan, de schreef die gesteld is door de eerbiediging
van de medemens.' Ik ben dat volkomen met Ten Have eens. Maar dan richt de
.kritiek zich dus feitelijk tegen de pretentie, niet tegen de beschikbaarstelling. En wie
zegt dat die pretentie steeds aanwezig is? En als ze aanwezig is in sommige gevallen,
met welk recht wuift men haar dan weg? Met het recht van de eigen overtuiging die
de. eerbiediging van de ander, ook op dit punt centraal stelt. Inderdaad, dat is ook
mijn mening. Maar ik besef, dat er anderen zijn die bij voorbeeld de redding van de
ziel hoger stellen dan de eerbiediging van de persoonlijkheid.
Laat men mij niet misverstaan. Ik wijs die aanspraak op de ziel van andersdenkenden
onvoorwaardelijk af; en ik zal die pretentie onverbiddelijk bestrijden. Dat is mijn
goed recht. Maar het is het recht van bijzondere organen om daar anders over te
denken. Ten Have velwart hier m.i. beoordeling en beschrijving. En de beschrijving
leert dat bijzondere organen zich ook richten tot buitenstaanders; soms misschien
onder het motto 'dwingt ze om in te gaan' (en dat moest niet mogen) en soms in elk
geval ook voor zover die buitenstaanders ervan gediend zijn (en waarom zou dat niet
mogen). Daarom kan ik de conclusie van Ten Have ook niet volgen (zelfs niet als
beoordeling), dat een bijzondere instelling zich met recht alleen mag richten tot de
eigen kring. Daarvoor zijn ze ook niet (uitsluitend) ingesteld, zoals Ten Have beweert.
En ik zou niet weten waarom ze zich niet naar recht en rede beschikbaar zouden
mogen stellen voor ieder die daarvan gediend is. Maar als dat zo is, dan ontvalt ook
iedere grond aan de conclusie dat Humanitas geen bijzondere instelling zou zijn,
omdat hij zich wél beschikbaar stelt voor mensen buiten de eigen kring.

buitenkerkelijken

Laten we nu onze aandacht richten op wat Ten Have de vergeten groepen noemt.
Als eerste voert hij de leden van kleine kerkgenootschappen ten tonele. Eerlijk gezegd
zie ik niet in waarom zij 'buiten de calculatie' zouden vallen, zoals Ten Have dat uit-
drukt. Zelf noemt hij de Vrijz. Prot. Centrale voor Maatschappelijk Werk als bijzonder
orgaan voor deze groep. Eigenlijk vallen alleen de Jehovah's Getuigen daarbuiten,
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maar die zullen wel bij geen enkel orgaan aansluiting zoeken. Ter vermijding van
misverstand alweer: Ik zou niet graag te kort doen aan het recht, ook van de vrij-
'zinnig protestanten om hun dienstverlening te zoeken waar ze wensen, en ze hoeven
wat mij betreft geen beroep te doen op hun eigen Centrale, maar men kan niet zeggen
dat ze buiten de calculatie vallen.
Als tweede groep noemt Ten Have de randkerkelijken, blijkbaar voor zover ze geen
beroep wensen te doen op orthodoxe of vrijzinnige organen. Ik neem aan dat Ten
Have hieronder verstaat die overtuigd kerkelijken, die organisatorisch weinig bindin-
gen met de kerk onderhouden, een soort kerkelijke vrijbuiters. Daarvan moeten de
onkerkelijken wel scherp onderscheiden worden. Daartoe zijn te rekenen die lid-
maten der kerk die niet alleen organisatorisch, maar ook geestelijk los van de kerk
zijn komen te staan. Ze komen er misschien nog wel eens, met Kerstmis of oudejaar,
laten er soms hun huwelijk inwijden of laten er een kind dopen, maar leven overigens
zonder de kerk. Het is van belang deze groep afzonderlijk te onderscheiden, omdat
leken ze dikwijls verwarren met. de buitenkerkelijken, die bewust alle banden met de
kerk hebben verbroken. Of toch niet? Het is interessant eens na te gaan wat Ten
Have daarover meedeelt.
Op blz. 7 vermeldt hij een aantal gegevens die op deze groep betrekking hebben,
maar nog wel vragen openlaten. Een' eenvoudige berekening op grond van de volks-
tellingscijfers leert dat ongeveer 80 pct. van de twintigjarige buitenkerkelijken en 12
pct. van de zeventigjarige uit een buitenkerkelijk gezin kunnen komen (er waren
nu eenmaal niet meer buitenkerkelijke gezinnen). Het percentage van 54 dat bij
onderzoek als gemiddelde gevonden is, wijst dus op een standvastige en toenemende I

buitenkerkelijkheid. Opmerkelijker is dat 7 pct. nog belijdenis deed en 6 pct. in de
kerk trouwde. Waarschijnlijk geeft dit het percentage aan van degenen in deze groep
die nog wel 'iets' geloven (of hun familie niet voor het hoofd willen stoten). Het

communiqué

De Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk zal op maandag 15
juni a.s. in de zaal van de Stadsschouwburg te Utrecht een congres hou-
den dat gewijd zal zijn aan de met de op 1 januari 1965 in werking
.tredende Algemene Bij~tandswet samenhangende problematiek.
als preadviseurs zullen voor dit congres oph'eden de heer Th. F. B.
Terhorst, directeur van het Interparochieel Sociaal Charitatief Centrum
te 's-Gravenhage, over de gevolgen van de Algemene Bijstandswet ter
zake van de materiële bijstand, en mI'. J. F. Beekman, secretaris van de
Nationale Raad, over aspecten van immateriële dienstverlening.
Nadere gegevens en inschrijvingsformulieren voor deelname aan dit
congres zullen op korte termijn ter beschikking komen. Inschrijvings-
formulieren voor deelname aan dit congres zullen op korte termijn ter
beschikking komen. Inschrijvingsformulieren kunnen bij het bureau van
de Nationale Raad, Stadhouderslaan 146, 's-Gravenhage, telefoon 070 -
51 21 41 worden aangevraagd.
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percentage van 20 (vorige generatie 28) die een of meer kinderen nog laten dopen,
roept de vraag op: waarom? Om de keuze later geheel aan de kinderen te laten,
zoals men nogal eens hoort, of min of meer uit eigen overtuiging? Daar zou men
meer van willen weten. Dat meer dan de helft zijn kinderen godsdienstonderwijs laat
volgen en ook zelf wel eens naar de kerk gaat, zegt niet veel. Beide categorieën zijn
ook op mij van toepassing: Mijn kinderen volgen godsdienstonderwijs (er is immers
nog geen humanistisch vormingsonderwijs) en ik ga wel eens een enkele maal naar
een kerk (zij het bij uitzondering).
Intussen geloof ik graag dat 'zeker niet alle buitenkerkelijken helemaal en volledig
buitenkerkelijk zijn in die zin, dat zij alle contact met de kerk hebben verbroken en
dat zij alle kerkelijk gedrag hebben afgezworen.' Maar ik geloof vooralsnog niet dat
we verstandig doen 'het percentage gelovige buitenkerkelijken niet gering te achten.'
Ik grond deze twijfel voorlopig op een uitspraak van dr. M. Staverman O.F.M. (Bui-
tenkerkelijkheid in Friesland, 1954). Hij acht het ' ... minstens waarschijnlijk, dat
christelijk geloof en godsdienstig leven in buitenkerkelijke kringen zeldzaam worden.'
(p. 250). Maar Ten Have doet dan ook een - ongeoorloofde - sprong van 'niet vol-
ledig met de kerk gebroken hebben' en enig 'kerkelijk gedrag' naar 'gelovige buiten-
kerkelijken'. Het is de sprong van een of meer kinderen (nog?) laten dopen naar het
vinden van steun en uitzicht in het geloof als de (maatschappelijke) nood aan de man
komt.!
Er zijn stellig buitenkerkelijke gelovigen; maar er is reden om hun aantal percents-
gewijs zeer klein te schatten. Wel zijn er veel meer buitenkerkelijken, als we af gaan
op de cijfers die Ten Have verstrekt misschien wel een 30 pct. die nog wel een meer
of minder vage gevoelsband met de kerk hebben. Wel rijst de vraag of zich hierin de
invloed van één der beide ouders doet gelden. Maar ook dan weet men niet of er
voor hen innerlijk nog een weg terug is, en derhalve waar ze de meeste geestelijke
affiniteit zullen voelen als ze de diensten van anderen behoeven; bij kerkelijke instel-
lingen of bij andere. Gelukkig hoeven wij die vraag niet te beantwoorden, want zij
moeten zelf kiezen. Maar als ze ons kiezen, welke antwoord geven wij dan op hun
nood, zodat hun nog onuitgesproken vraag tot zijn recht komt? Klaarblijkelijk ver-
langen ze naar iets dat richting geeft aan het bestaan en dat ze - als ze zich. tot ons
wenden - niet in kerk en geloof verwachtten te vinden.

lOok het betoog Van vVieringen in het vorige nummer wijst in deze richting. Hoewel ik
dat stuk overigens laat rusten, veroorloof ik mij een enkele kanttekenjng. Het onderzoek
waarvan hij gewaagt werd niet verricht door de gezamenlijke levensbeschouwelijke instihJten.
Het is opgezet door het Humanistisch Instihmt (samen met dr. Faber) met medewerking
van de andere, in die zin dat zij elk een lid in het curatorium aanwezen. Ik vraag me af of
dit curatorium wijs heeft gedaan door de 100 levensgeschiedenissen, door onderzoekers van
verschillende levensovertuiging vClTicht,als een eenheid te beschouwen. Gewenst zou zijn een
vergelijking van een even groot aantal levensgeschiedenissen, opgenomen zowel door buiten-
kerkelijke als door kerkelijke onderzoekers. Ook hier weer miskenning van de invloed van de
enquêteur. Ik word in deze gedachte aanzienlijk versterkt door de gegeven interpretaties.
Het meest curieus vond ik het hoofdshIkje 'Foutieve interpretatie van de kerkleer.' Ondanks
een nogal omvangrijke studie van theologische werken en zeer langdurige gesprekken met
theologen ben ik ook nooit tot iets anders kunnen komen dan wat hier merkwaardigerwijze
genoemd wordt 'een malicieuze interpretatie'! Naar mijn mening een volstrekt ongeoorloofde
kwalificatie. Overigens ben ik geemzins geschdkt door het tamelijk vlakke en agressief anti-
kerkelijke karakter dat de buitenkerkelijkheid blijkt te vertonen. Ik heb dat altijd veronder-
steld, en zie daarin juist een taak voor het humanisme. Niettemin kan ik me niet aan de
indruk onttrekken, dat het hier gegeven beeld de buitenkerkelijke mentaliteit geen recht
doet. Ik mis de voor een sociaal-psychologisch onderzoek toch wel noodzakelijke analyse
van het geestelifk klimaat (wereldbeeld, 'wetenschappelijke' denktrant, culhmrsfeer) en van
levensbeschouwelijke motieven (mondigheid, zelfstandigheid, afkeer van vormelijkheid, per-
soonlijke verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, openheid). Als het onderzoek daarvan
geen verantwoording aflegt, is het reeds daardoor zeer aanvechtbaar.
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Daarnaast is er stellig een groep van buitenkerkelijken die afkerig is van élke levens-
beschouwing of welomlijnde mensopvatting, en een nog veel grotere groep die er
volm~akt onverschillig voor is. Ze kunnen zich wenden tot neutrale (overheids)-
organen, als die er zijn. En als die ontbreken? ;\loeten wij dan voor hen dat neutrale
orgaan willen zijn? Dat is niet goed mogelijk, want we kunnen moeilijk onze eigen
levenskijk en ons eigen mensbeeld afschudden om hen een genoegen te doen.
Maar is dat zelfs wel nodig? De ervaring leert dat ook de van levensbeschouwelijke'
omlijning afkerige en de onverschillige mens, als hij eenmaal de diensten van anderen
inroept, geen weerstand voelt tegen de levenskijk die achter diens handelen steekt,
mits die levenskijk hem niet opgedrongen wordt. Maar dat laatste heeft hij met de
meeste anderen gemeen. En het zal ons geen moeite kosten aan die wens te voldoen,
want niets ligt ons verder, dan onze levensvisie aan anderen op te dringen. Maat-
schappelijk werk is voor ons ook geen middel tot 'bekering'. Wij beogen slechts de
ander te helpen een menswaardig leven op te bouweI1. Maar daarvoor is nodig dat
wij zelf een welomlijnde voorstelling hebben van wat de mens waardig is. En wij
pogen in de ander de krachten te wekken die hem in staat stellen dat ook voor zich
zelf te ontdekken.

de grondslag van Humanitas
Ten Have zegt (p. 8-9) dat in een eventuele behoefte aan neutrale organen maar op
andere wijze moet worden voorzien, maar dat Humanitas hiervoor niet moet worden
omgebouwd. Dat ben ik met hem eens, maar ik zie niet goed hoe dat in zijn theorie
past. Mijn argument is dat Humanitas dus doende zijn uitgangspunt zou verloochenen ..
Dat uitgangspunt is helemaal geen willekeurige zaak. Men kan zijn levensinzicht niet
naar believen afstropen. (Ik ben ervan overtuigd dat dit ook Ten Haves eigenlijke
argument is.) Dat levensinzicht heeft ons indertijd een bepaalde 'leemte' doen ont-
dekken. Vanuit dat inzicht beantwoorden we een vraag die aan dat antwoord zijn
kleur ontleent. Ons uitgangspunt is eerbiediging van de menselijke persoonlijkheid
en erkenning van het recht op en de plicht tot zelfbestemming en zelfontplooiing,
vrij van elke leerstelligheid (art. 2 der statuten). Eerbiediging, zelfbestemm\ing en
afwijzing van leerstelligheid onderscheiden ons inzicht fundamenteel van iedere
opvatting die ras, klasse, natie of iets dergelijks centraal stelt en van ieder open-
baringsgeloof dat de mens slechts kan zien in zijn creatuurlijkheid, d.W.z. in zijn
afhankelijkheid van God.
Het is 'opmerkelijk hoe weinig wij ons veelal bewust zijn van het eigene in ons levens-
inzicht. We vinden het zo vanzelfsprekend, dat wij niet eens beseffen hoe uitdrukke-
lijk wij stelling nemen met sommige van onze termen. Ik geloof dan ook dat Ten
Have zich vergist, als hij meent dat onze statuten ruimte laten voor alle opvattingen
omtrent de plaats van de mens in de kosmische orde. Voor uitverkiezing en fatalisme,
om maar twee uitersten te noemen, laten de statuten alvast geen plaats. In feite ver-
onderstellen ze een humanistisch mensbeeld, geworteld in een vrijzinnig-protestants
of ongodsdienstig humanisme. Inderdaad spreken we ons niet uit over het zijns-
mysterie, en dat hoeft ook volstrekt niet. Terecht zegt Ten Have dat een maatschap-
pelijk-werkorganisatie zich voornamelijk bezighoudt met de mens te midden van
andere mensen in de samenleving. Daarom wenst ook niemand voor zover ik weet een
specificatie van ons humanisme. In dit artikel wordt daarom bij voorkeur de algemene
term levenskijk of levensbesef gebruikt. Maar het is kiekeboe spelen, of erger, boeren-
bedrog dan wel zelfbedrog, als we ons humanistische uitgangspunt verloochenen.
Ten Have voert enkele argumenten aan om duidelijk te maken, dat Humanitas niet
humanistisch is (en' dus bij vergissing de naam Humanitas gekozen zou hebben).
Alleen: de'ze argumenten houden geen steek. Humanitas zou een bijzonder orgaan
zijn van humanistische allure als het bij voorbeeld zou zijn opgericht door leden van
het Humanistisch Verbond en alleen bestemd zou zijn voor de leden van dat Verbond.
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Nu is dit laatste onhoudbaar, dat is al eerder betoogd. Naar die maatstaf gemeten zon
ook het Verbond geen humanistisch orgaan zijn, want het verleent jaarlijks zijn
diensten aan vele duizenden niet-leden en veelal ook niet-humanisten. En hoe zat
het met de oprichting van Humanitas? Het Humanistisch Verbond bestond toen nog
niet; wel een voorbereidingscommissie, die enkele maanden later het initiatief nam
tot de stichting. Van die voorbereidingscommissie maakten o.a. In 't Veld en Faber
deel uit! Als zij Humanitas niet hadden gesticht, zouden andere leden van het Ver-
bond het hebben gedaan, daaraan kan geen twijfel bestaan als men let op werkpro-
gram en doelstelling uit die tijd.
Maar Ten Have meent ook dat Humanitas niet humanistisch behoort te zijn. De
statuten spreken wel van het algemeen humanistisch beginsel van de eerbiediging
van de menselijke persoonlijkheid, maar dat is blijkbaar weer een vergissing. Het
kan in deze context echter weinig kwaad, zo meent Ten Have weliswaar, maar
toch: humanistisch hoort bij humanisme, en alle -ismen wekken nn eenmaal - terecht
of ten onrechte - gedachten aan een verscherpt, beperkt, eenzijdig standpunt, soms
zelfs aan fanatieke overdrijving, aldus Ten Have (p. ll). Jawel, terecht of ten on-
rechte; maar toch eigenlijk ten onrechte. Men denke slechts aan kosmopolitisme,
altruïsme ... of humanisme! Nahmrlijk kan ieder standpunt - ook zonder isme! -
beperkt, eenzijdig of fanatiek worden aangehangen, maar het humanisme ontleent
aan zijn eigen inhoud een zekere weerstand daartegen, omdat het gekenmerkt wordt
door eerbiediging, verdraagzaamheid en openheid.
Het zou, meent Ten Have, bij Humanitas niet gaan om het humanisme, maar om de
humaniteit. Hoe zou de humaniteit echter iets kenmerkends kunnen zijn voor Hu-
m:lllitas? Zon men dan andere maatschappelijk-werkorganisaties, ook de meest leer-
stellige, humaniteit willen ontzeggen? Dat zou een hovaardij zijn die Ten Have even
ver ligt als mij, dat weet ik. Humaniteit is nu juist wat wij allen gemeen hebben in
het maatschappelijk werk. Maar het kenmerkende van Humanitas is een levensbesef,
dat zich bij uitstek op het humane beroept; dat is ... humanisme. Dat humanisme
biedt in zijn onleerstelligheid de ruimte om ons - juist als Ten Have wenst - te
richten tot 'een nogal gevarieerd deel van de Nederlandse bevolking.' Dit humanisme
stelt Humanitas in staat zijn taak te verrichten, omdat - en merkwaardigerwijze kan
ik nu weer Ten Have citeren - 'omdat het zich aan zekere grondprincipes heeft
gebonden, omdat het zijn werk verricht van uit een bepaalde mensopvatting, die O.m.
inhoudt dat de mens in staat is tot zelfontplooiing en tot medemenselijkheid; het
heeft dus uit vele mogelijke mensopvattingen een keuze gedaan; het heeft zijn positie
bepaald, al kan men zeggen dat zijn opvatting nog flink ruimte laat voor nadere
interpretatie' (p. 10). Hiermee kan ik het hartgrondig eens zijn. En juist omdat dit zo
is, verdwijnt het eigen karakter van Humanitas niet in de mist.

waar staan we?
Ik zou het hierbij kunnen laten als ik niet het gevoel had, dat een aantal opheldei-in-
gen in deze discussie nog heel nuttig zou kunnen zijn. Er heerst bij ons nog zoveel
verwarring over wat we eigenlijk willen en bedoelen. Juist deze ophelderingen
zullen nog verder kunnen verduidelijken dat in feite de verschillen tussen Ten Have
en mij niet zo groot zijn, als het verschil in uitgangspunt zou kunnen doen menen.
Daar is allereerst de kwestie van de inhoud van het humanisme. Het Humanistisch
Verbond heeft daarvan in zijn beginselverklaring een zekere omschrijving gegeven.
Men kan er ook wel een andere omschrijving van geven, maar daarmee heeft men
nog niet een ander humanisme. Men kan een kunstwerk natuurkundig ontleden of als'
schepping ondergaan, maar het blijft hetzelfde kunstwerk.
Nu heeft" een, maatschappelijk-werkorganisatie helemaal geen behoefte aan een
theoretische analyse van haar uitgangspunten" in de levensovertuiging. Maar zij kan
niet buiten de bezieling daarvan. Deze functionèert ten bate van de cliënt, maar riog
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veel meer ten bate van de maatschappelijk werker. De lévensovertuiging is als het
ware een kompas bij het menselijk contact in de benadering van de cliënt. Zij heft de
kennis en de methodiek uit het vlak van de pure kundigheid en voorkomt daardoor
dat de maatschappelijk werker tot niet meer dan een manager wordt. Zij verschaft de
maatschappelijk werker het uitzicht dat nodig is om zelf staande te blijven te midden
van de beslommeringen en de twijfels. En zij geeft de kracht om vol te'houden on-
danks teleurstelling, ontmoediging en wanhoop misschien. '''''ie weinig weet van
maatschappelijk werk, denkt misschien dat dit alles rijkelijk zwaar gezegd is; wie er
meer van heeft gezien, weet dat het maatschapelijk werk een onbarmhartig slijtage- /
proces is van de persoon die het dient. Geen machine kan werken zonder brandstof,
geen mens zonder overtuiging. Wat nodig is, is de bezieling van een levensovertui-
ging, geen theorie. Geen beschouwing, maar beleving. ZÓ staat het in art. 2.
Deze beleving is niet exclusief. Humanitas staat open voor allen die zich in deze
sfeer thuis voelen. Voor hen die voor zich zelf (nog) geen standpunt hebben bepaald
en voor (vrijzinnig) christenen. Wij werken graag met ze samen, mits zij ons niet
verhinderen ons levensbesef op onze wijze, als humanistisch te beleven, en daar ook
openlijk voor uit te komen. Dat was eertijds ons uitgangspunt en dat kunnen we nu
niet verloochenen. Maar juist dit uitgangspunt sluit exclusiviteit uit. Ook met betrek-
king tot de cliënten staan wij open voor ieder die van onze medewerking gediend is.
Dat zijn stellig niet alle buitenkerkelijken, maar ook niet alleen buitenkerkelijken.
Wij vragen de cliënt niet wat hij is, atheïst, of humanist, of christen, of onverschillige,
of zoeker, en wij dringen hem niets op, maar wij zijn bereid ieder die dat wenst bij
te "taan van uit onze kijk op het menszijn en onze verantwoordelijkheid daarvoor.
Het is misschien verhelderend op te merken, dat dit bij het-Humanistisch Verbond
niet anders ligt, ook al heeft het als uitgesproken levensovertuigings-gemeenschap een
duidelijker omlijnde (maar geen andere) grondslag. en ook al beweegt geestelijke ver-
zorging zich uiteraard (maar zonder iets op te dringen) op levensbeschouwelijk terrein.
Ook in het Humanistisch Verbond werken (enkele) vrijzinnig christen'en mee. Zelfs
wel dominees; ook in het Humanistisch Verbond vindt men sommigen wie alle
theorie gestolen kan worden, als ze vanuit eigen overtuiging mee kunnen werken aan
onmisbare praktische arbeid. En ook het Humanistisch Verbond is beschikbaar voor
ieder die zijn diensten op prijs stelt: buitenkerkelijken en desgewenst christenen, on-
verschilligen en zoekers. Maar ook dit Verbond denkt er niet over welke groep ook te
'claimen'. En zijn praktisch werk beoogt niet de ander voor iets te winnen, maar zo
mogelijk de krachten in hem te wekken die hem in staat stellen zèlfstandig een
levensvisie te hanteren. Een levensvisie, en al zal dat dikwijls een humanistische zijn,
het hoeft niet, en het is ook niet altijd zo. Humanistische geestelijke verzorging of
vorming kan mensen ook weer bewust maken van hun godsdienstig geloof.
ÁJs dit al geldt voor een genootschap op geestelijke grondslag, hoeveel te meer zal het
dan gelden voor een vereniging voor maatschappelijk werk. Daar is namelijk het
geestelijk leven niet als zodanig aan de orde, maar uitsluitend als achtergrond van
maatschappelijke problemen. Dat verklaart het meer omvattende karakter van Huma-
nitas. Maar deze omvattendheid is geen onbepaaldheid. Humanitas wortelt in een
duizendjarige traditie; een traditie waarin de mens in zijn eigen waarde wordt gezien
en geconfronteerd met zijn eigen mogelijkheden; de traditie van de menselijkheid,
van het hl;manisme. De herleving van deze traditie in de moderne tijd is geen uit-
vinding van individuen; geen hobby van enkelingen. Zij is het antwoord op een uit-
daging die deze tijd ons stelt. Daaruit valt te verklaren dat zij ,overal" ter wereld her-
kenbaar is; in Amerika en India, in Australië en Korea. Wat hier herleeft is het ver-
trouwen op menselijke mogelijkheden, als een open, ondogmatisch, praktisch en be-
zield levensbesef. Zij stelt de moderne mens in staat in een hachelijkbestaan tot zelf~
bewustzijn te komen en zijn verantwoordelijkbeiçl te aanvaarden. Mits hij zich zelf
n;et~erloochent. - ,
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BOE KB ESP RE KIN GEN

schuldbeleving bij jongens door dr. h. j. dekema

Uitgave Van Gorcum, Assen.
Dit boek (w.s. een academisch proefschrift) is hoofdzakelijk gewijd aan een eigen
onderzoek op scholen en in inrichtingen voor kinderbescherming, waaraan ongeveer
750 jongens tussen 11 en 20 jaar meewerkten.
De uiteindelijke conclusies die getrokken worden uit het onderzoek, bevestigen
datgene wat in kringen van opvoeders reeds lang bekend is.
Toch geeft deze studie met name voor de toepasbaarheid van het kinderstrafrecht
waardevolle en wetenschappelijk verantwoorde uitgangspunten.
Zo wordt onder meer aangetoond, dat de minimumleeftijdsgrens voor de toepasbaar-
heid van het kinderstrafrecht gesteld moet worden op 14 jaar (puberteit).
Verder blijkt de behoefte om weer goed te maken wat aan de ander (of anderen) is
misdaan, zeer groot te zijn.
Bij deze conclusie dachten wij aan de opmerkelijke resultaten van wijlen jhr. mr. de
Ranitz, kinderrechter te Assen, die een en ander reeds in de praktijk toepaste.
AI met al is het een zeer leesbare studie.

het personeelsprobleem in de kinderhuizen

Rapport van de commissie rekrutering van de Nederlandse Vereniging van Werkers
in de Kinderbescherming.
Prijs f 2,- (eigen uitgave, postrekening 66 77 40 t.n.v. A. A. Timmerman, Rotterdam).
Het is verheugend dat bovengenoemde vereniging het initiatief genomen heeft om
het personeelsprobleem in de kinderhuizen op wetenschappelijk verantwoorde wijze
te laten onderzoeken.
Dat dit rapport niet met kant-en-klare oplossingen van het onderhavige probleem zou
komen, was te voorzien. Er ontbreken nog te veel concrete gegevens op de onder-
scheidene terreinen van personeelsbeleid in de Nederlandse kinderbescherming.
Het positieve van het rapport ligt in het feit, dat het concrete wegen aanduidt waar-
langs men tot kennis en inzicht kan komen om in de toekomst een enigszins verant-
woord personeelsbeleid te kunnen voeren.
Gaarne bevelen wij dit rapport ter lezing aan en besluiten met het resumé van deze
studie:
- naar buiten tot het beeld scheppen van een aantrekkelijk, volwaardig beroep en dit
dan ook centraal stellen;
- naar binnen toe de kansen van dit beroep wáár te maken. W. P.
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de selectie en ontwikkeling der meer begaafden

napport van de twaalfde studieconferentie van de Stichting Werkcomité voor Op-
voeding en democratie, georganiseerd in samenwerking met Vlaams-België, gehoudelj
op 2 en 3 nov. '62 o.l.v. prof. dl". B. C. J. Lievegoed.
Het werkcomité neemt als algemene grondslag van zijn werkzaamheden de 'Univer-
sele verklaring van de rechten van de mens' van de Verenigde Naties.
Het rapport van de studieconferentie betr. selectie en ontwikkeling der meer-
begaafden brengt ons in aanraking met het begaafdheidsprobleem als opgave voor de
democratie. De conferentie hield zich o.m. bezig met vragen t.a.v. verbetering bij het
onderwijs en bij de selectie en ontwikkeling der meer begaafden in het bedrijfsleven,
op nationaal en internationaal niveau.

dr. j. de wit. problemen rond de moeder-kind relatie.

(serie Psychologische Monografieën, JU. 5). Van Loghum Slaterus/'¥. de Haan Uitgevers-
mij. 210 blz.

\Vat is de rol van de moeder in ons huidige cultuurpatroon? Geeft deze aanleiding
tot een overwaardering van het moederschap? \-Vorden in de psychologische
literatuur bepaalde aspecten van het moeder-zijn te veel geaccentueerd?
Het boek gaat op deze vragen in, voor een belangrijk deel als kritische beoordeling
van de sinds 194.5 verschenen psychologische literatuur, o.a. gewijd aan het ontstaan
van de eerste moeder-kind relaties, de culturele factoren, de functie van de moeder.
het huidige opvoedingsklimaat, en de praktische consequenties op het gebied der
preventie. Aan het slot van zijn beschouwingen waarschuwt de schrijver voor 'een
overschatting van de menselijke mogelijkheden. De creativiteit van de mens krijgt een.
overmatig accent en de meest wezenlijke menselijke verbondenheid, nml. de reli-
gieuze relatie tot God, staat niet centraal.' Deze waarschuwing zal de psycholàgisch
geschoolde lezer niet beletten zich met alle aandacht voor die menselijke creativiteit
in het boek te verdiepen. P. A.

boek en bejaarden

De Protestantse Stichting tot bevordering van het bibliotheekwezen en de lectuur-
voorziening in Nederland hield 28 februari] 962 een studiedag 'Bibliotheekwerk voor
bejaarden'. De op deze dag gehouden inleidingen van dr. A. A. Koolhaas, voorzitter
van de contactsectie bejaardenzorg van de algemene diaconale raad en de raad voor
de herdelijke zorg van de N.H. Kerk, en de heer C. van Dijk, directeur van de stads-
bibliotheek van Haarlem, zijn eind 1963 uitgegeven.
Men kan de lezingen resp. getiteld 'Uitgangspunten voor het bibliotheekwerk voor
bejaarden' en 'De organisatie van het bibliotheekwerk voor bejaarden' vinden in de
3de druk van de 'gids bij de lectuurvoorziening van bejaarden' uitgegeven door
bovengenoemde Stichting.
Het tweede deel van deze gids bestaat uit een lijst van voor bejaarden aanbevolen
boeken, met een korte toelichtende annotatie bij de meeste titels.
De gids is te bestellen bij de Stichting, Parkweg 20a, Voorburg (tel. 070-86 1779):
kosten f 2,.35. Tevens krijgt men dan toegezonden een geschriftje, waarin in 'kort
bestek' de doelstelling en werkwijze van de Stichting uiteengezet wordt .
.Plezierig is, dat men 0 m p rin c i p i ë lel' ede J1 e n samenwerking adviseert met
de a IgeIn ene openbare bibliotheken. (Zoals wellicht bekend, bestaan er ook con-
fessionele 'Openbare bibliotheken').
Een vraag is m.L wel, waarom deze bibliotheken niet komen tot een adviesorgaan ah
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deze protestantse stichting. Want doorlezen van de beide geschriften leert, dat het
om een in hoofdzaak technische zaak gaat. De principiële uiteenzetting van dr. Kool.
haas, zeer lezenswaard voor de achtergronden van a I I e bejaardenwerk, zou ook in
een algemene voorlichting niet misstaan.
In de bibliotheekwereld is iets bemerkbaar van een actief beleid, d.w.z. een houding
om niet op de klant 'te wachten', maar om hem 'op te zoeken'. 'Wij kunnen hierin zeker
stimulerend werken, door ook als bestuur van een bejaardentehuis, een sociëteit,
etc. bij de bibliotheek aan te kloppen. Op welke wijze? De genoemde geschriften
geven een deskundig antwoord. J. M.

j. boer en mr. a. hijmans, verenigingen en vergaderen

Uilg. Nijgh & Van Ditmar, Den Haag, Rotterdam. 196 blz.

Verenigen en vergaderen worden ons getoond als verschijnselen in de samenleving,
als sociale techniek en als een recht.
De schrijvers gaan in op de belangrijkste kwesties rond het verkrijgen van rechts-
persoonlijkheid, op de vraag 'hoe werkt een vergadering'. (soorten vergaderingen,
hulpmiddelen, enz.), en op de taak van de voorzitter, de secretaris en de penningmees-
ter.
Deze hoofdstukken bevatten een reeks van wetenswaardigheden en wenken die het
overdenken waard zijn.
Tot slot worden drie pagina's gewijd aan 'de vrijgestelde functionaris'. Het is jammer
dat de beschouwing over het uitermate boeiende vraagstuk van de samenwerking
tussen besturen en professionele deskundigen wordt beperkt tot enkele opmerkingen
van vooral negatieve strekking: vastlopen in bureaucratie en managerdom, tenietgaan
van democratische beginselen e.d.
Afgezien van dit manco een nuttig boekje.

c. leng let e.a., geldzorgen

Financiële hulpverlening door het maatschappelijk werk in maatschappelijk zwakke
gezinnen.

Publikatie P 5 van de Kath. Nat. Stichting voor bijzonder gezinswerk en jeugdzorg .
.f 3,50. 67 blz.

De Kath. Nat. Stichting wijdde de publikaties PI t/m P4 aan het vakantiekampwerk,
werken met groepen en culturele vorming.
P5 is een waardevolle aanvulling op deze reeks. Het zet de dank zij de Alg. Bijstands-
wet actuele problematiek van de financiële hulpverlening op bondige wijze uiteen.
Daarom is het boekje ook voor het algemeen maatschappelijk werk van praktische
waarde.
Een greep uit de inhoud:
- Oorzaken van financiële moeilijkheden in en buiten het gezin (overkreditering, col-
portage, enz.),

Taak van het maatschappelijk werk (opstellen van een raambegroting e.d.),
- Enkele belangrijke instanties voor krediet en steun.

P. A.
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