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D A T, WAT BIN D T (111)

-.

Een vorig maal schetsten we de ervaringen van een colportrice
met een onzer leden; het is duidelijk da:!ïdergelijke "ontmoetingen" met
talloze voorbeelden kunnen vermeerderd worden.

"~it ene gebruikte beeld is er een uit vele en hoe verschillend
de re~btieso~k mogen zijn, alle ervaringe~ bewijzen steeds opnieuw de
noodzaak van het regelmatig persoonlijk 'contact,met onze leden.

Nood~akelijk: om onze leden te ~onen, dat "zijiets :~~~rVooroni
betekeneti dan alleen maar gee~tverwatiten, netjesger~briceeidin ons'
kaart~systeem: dankbare objepten van onze penningmeesters, die "be-
talers zowel als wanbetalers altijd weten: te vinden, mèt of zónder
huisbezoekers.

Noodzakelijk: om onze leden altijd weer opnieuw te tone~ dat zij
leden zijnvan een Ver bon d. Die "verbondenheid" ïmpliceert aan-
dacht, belangstelling. Het mag niet zo zijndat een ge"meenschap
ijverig bezig is met ziekenhuisbezoek te organiseren, maar de zieke
leden van de gemeenschap vergee"t."~n dit "vergeten" is nu juist vaak
geen kwestie van verzuim, doch van n"iët (lP de hoogte zijnvan de fei-
ten, niet bekend zijnmet het wel en wee onzer leden.

Noodzakelijk: om het reservoir van mogelijkheden en krachten te
kunnen peilen, wat Uw gemeenschap aan activiteit kan opbrengen.
Schat dit alles niet gering! Ze blijken steeds weer opnieuw gevonden
te worden, de leden, die bereid z~jntot dienst aan de medemens, tot
het ontmoeten van de naaste om hem te doen delen in de zingeving en
de vreugde van zijngeloof in het humanisme.

In ons vorig artikel stelden we de vraag naar het verwerken der
gegevens die het gemeenschapsbestuur kan verkr~gen door huisbezoek.
Een efficiënte vorm om huisbezoek-resultaten grondig te benutten,
ligt in het goed functionneren van het wijkhoofd. Deze dient alle
"wijkleden" te kennen. Te kennen in de beste zin van het woord; op
die wijze kan het wijkhoofd een belangrijke schakel vormen tussen leden
en Lestuur. Met deze beperking: dat niet het gehele bestuur zich
dient te occuperen met de wijkhoofden. Het bestuur kan het beste deze
samenwerking beperken tot een der bestuursleden, liefst een bestuurs-
lid, dat nauw met de leden-administratie is verbonden, b.v. le of 2e
secretaris, zo ook le of 2e penningmeester.

Voorzover de gegevens die het w~llihoofdaan een der "bestuursleden
doorgeeft van administratieve aard zijn, hebben wij ze in dit verband
niet nader te bespreken; hoewel de datum wanneer een huwel~{ gesloten
is toch wel belangrijk kan zijnvoor bestuur en leden. Meent U ook niet
dat de bloemetjes, vergezeld van een persoonlijke gelukwens, geoffreerd
aan een koperen of zilveren echtpaar, zéér op prijs zullen worden ge-
steld?

We maken ons in het Verbond terecht zorgen over de trage toename
van ons leden-tal, daarnaast ligt het probleem van leden, die ons
Verbond verlaten. De gegevens die we kunnen verzamelen op de hierboven
geschetste wijze zijn een waardevol hulpmiddel voor de gemeenschapsbe-
sturen, die bereid zijnalle activiteit in te zetten om hun gemeen-
schap tot een levende op te bouwen.
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Deze problemen liggen ten dele op ander terrein en ongetwijfeld
zullen deze in het komende najaar aan de orde worden gesteld. Maar
onze leden-binding is mede een taak van het Practisch Humanisme.
Ook het werven van nieuwe leden vereist, dat iedere gemeenschap over
een apparaat beschikt, waarin de activiteit van zovele buitenkerke-
l~Ken - wier voorkeur meer uitgaat naar practisch werk dan uitsluitend
zich bezinnen op de theorie~n onzer overtuiging - kan worden opgevan-
gen en geleid. Op die manier kan onze gemeenschap het "kanaal" worden
waardoor waardevolle arbeid voert naar dat, wat bindt !
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"Ieder 'nens i s te koop"

.0
Reeds bij het eerste bezoek Bnn ~ennieuwe

pntiënt, die de wens te kennen hnd,ge~everi
eens te kunnen prnten cet de huoanistische
geestel~Ke verzorger, ontspon zich een gesprek
over de nenselijke situatie in het mnntschnppn-
,lijk leven. Het bloeIt, dat hij £11 een heel lnge
ëlutikhnd vn.n'zijn.mede-mensen. Als 't er op nn.n
kont, zei hij, is ieder mens te koop. We kunnen
nog: zo mooi prnteny ••• mnnr £11 die frnaiigheid
verdwijnt als snèeu-\v":Vöàr ele zon, 'zodra we geld

ruiken., Dan. Irnn het ons nUrs schelen, of het dn.n' w'el door.de beugel
kcin, wnt ,ie voor dut geld noeten doen.,

, H~t was niet direct duidelijk in h~everre hij zijn p~Fs~~nlijkè
levenswijze trachtte te rechtvaardigen dnn wel uit alge'~ene ervaring
sprak. Vermoedelijlr wn.s beide het gêval. Gevoelig voor een moreel
prn.ntje zou hij zeker niet zijn: Allidht zou hij het net~en töegeeflijke
gliclach aanhoren, en bij zichzelf denken, dat:die hunnnisten toch g~en
grote mensenkennerswnren. Hij wist inners wat het levenwns! Het ver-
raste hem daarOD enigszins, toen de vrn.aG werd gedaan of hij 't er oee
eens was, dat ieder zich dan onn~,zo duur ooe;elijk noest zien te ver-
kopen. Hij probeerde er zich nog eers~ u{tte redden Det de opoerking:
"zoiets is natuurlijk. hei; voordeligst". MUa.T hijb~greep de. bedoeling van
de vraag heel goed. Je zo duur rJogelijl{ vërtwpen~DQ.t' wil inners ze'g-
,gen: in, de, nfwegin:'g van belang enerzijds en de nenselijke wanrdigheid
nnderûjds het' belang niet zo onniddelij"k voorop te stellen, dnt we voor

...een, zacht',prijsje :te Hoop zijn. Bedoelde :hij SODS, dat 'de oense:l wnt hen
z,elf betreft, onde:i de markt ooegten werken? Was hij het er Dee e,ens,
dat ieder,zich op 'prijs te 'houden had? Maur dat, be,teken,d~ dan 'c!ever-
sterking van het I:lenselijlrhèidsbesef • Men is toeh wnt waard! Wé;Ü:e

. ,wnarde? .' ." ','J.'

Op dit punt w~~ hét ~espr~k naneeland bijdevrl1nB,n~l1r de wl1a~de
vnn het oenselijke. 'Het bleek zaak eerst te w.,ten Wl1tAan,zo'voordelig
te koop zou zijn. De bewering: ieder nens is te koop, wns gèbakkelijk
uit z'n Dond gerold. Blijkbaar eenpnsklare zin ter verontschuldiging
vnn heel veel levensprnktwr. Maar'wnt er eigenlijk oee gezegd werd,
bleef ondoordacht. Zo gunt het. Dngelijks gebruiken we vlotte bewerin-
gen ootrent nenselijk leven ~n bedrijf, zonder stil te stnnn bij de
drungwijdte ervan. Het zijn dooddoe~~rs, dwz. opnerkingen, wunrover
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ju~st verder te praten zou zijn. Ze kunnen ons overrompelen.' We hebben
dal) het gevoel, dat er-.eigenliJk.nog niets mee gezegd is, en~ dat ,ve er
zóveeï-tegenover zouden kunnen stellen, dat we zo gauw niet weten waar-
mee te beginnen. de ,zouden willen zeggen, dat zeker niet iéder mens
te koop is; dat het leven in voldoende mate onomkoopbare mensen kent,
heel gewone, normale mensen met hun overigens sterke en zwakke zijden.
Maar onze pati~nt zou het niet geloven. ja, misschien zou hij zulke lie-
den voor slappelingen aanzien, voor stommelingen, die hun kans niet
wisten te grijpen. Ell'\:zou al gauw bij z'n mening blijven.

. Intussen biedt de dooddoener zelf ons gelegenheid te 'over om het
gesprek zin te verlenen. Ieder mens is ..te koop. Wat wordt 'er in dat
geval te koop' aangeboden en eventueel verkocht? Die vraag 'maakt van de
dooddoener een klein probleem en brengt ons uit de dorre woestijn in
vruchtbaar gebied. Natuurlijk kan het gesprek daarna opnieuw verzanden.
Maar de mogeliJl'1:hedentot geestelijk contact zijn groter geworden. En
da~rmee de mogelijkheden ó~ te beantwoorden aan verlangens die -hoewel
onuitgesproken, ja missch{en zelfs ontkend- de drijfveer waren tot het
verzoeken om een praatje'lfïemaken met de geestelijke verzorger.

XXXXX

TIJDSCHRIFT - OVERZICHT.

•
Casework in een Consultatiebureau vóorlevens- engezinsmoeilHkheden.
artikel van Mej. C.G. Blaauw in Ti,jdschr.v.Maatsch.werkNr.7 dd.5.4.'54.

Schr~fster wijst op groeiende resultaten door casework-methode, en
beschrijft op 'Vlotte wijze werkwijze van haar burea,u in Den Ha,l1g.Beziet
het nadeel wat voortvloeit uit verwijzing naa,r het bureau van zware ge-
vallen, waarbij oplossing van moeilijkheden dikwij~s niet meer mogel~K is,
zodat tijd ontbreekt zich meer met lichtere gevallen bezig te houden.
Zij ziet de propaganda voor de bureaux als middel om tot betere aantrek-
king te geraken, en wijst op enkele moge lijkheden daartoe.

PSYCHO CURIENTIE. .-
artikel van Drs. Ph.H. van Praag in zelfde nummer als boven~

Een critische beschouwing naar aanleiding van het boe~ van Henri
Conradi (Dr.Jac.v. Essen) ~Inleiding ~ot de Psycho-curiäntie". Op gr~nd
van de denkbeelden van Conradi, die hij in strijd acht not verantwoorde
zielszorgelijke arbeid, meent van Praag in dit artikel te moeten waar-
schuwen dat -hoewel dit boekje "op bepaalde mensen een grote aantrek-
kingskracht zal hebben- hij voor velen van hen juist huiverig is, wan~
neer, hij hen moet denken als Psychologische zielszorgers~.'

Bekendheid met dit artikel kan van groot nut zijnvoor ieder, di~
zich ernstig bezig houdt m~t geestelijke verzorging ..

X X:X X X
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HÓÉ ZEGGEN l:JE IET" ?

DE l')JETHODIEI{ VAN HET GZSPREK OP DE KAMER. VI.

Een gespreks-schana voor een praatavond.
In het Apri l-numner van "Ons DUW-tj a" bespral~en we organi satie

en methodiek van de praatavond. Daarbij hebben we duidelijl~gem.aakt"
dat het, zeker onder ongeschoolde arbeiders, niet eenvoudi~ is eeD
doelgericht gespreK over een be~aald on~erwerp te houden. Een vrij
straffeleidVn~ noet aan het gesprek gegeven worden, wil het niet
verlopen in eén ongeordend gepraat over alles en nog ,~at, waarin' elk
verband gaat ontbreken en elke doelgerichtheid verloren gaat."

De raadsoari, zo betoogden we, moet de gang van het gdsprek in
grote lijnenuitgestippeld hebben. Het gesprek kan zich dan langs de-
ze vooraf vastgesteld.e lijnen ontwild-;:elen,de raadsman werkt 'dus met
een schema, waarvan hijwel bereid moet zijnaf te stappen aId het
t:tnders.,mal1r'tegelijliertijdwl1ardevol verloopt, maar waaraan hijvast- !"

houdt, als er Ge'én gegrond.e redqnen zijner van 11fte wijken." .
.We zeiden toe een voorb~eid vun zo'n schenl1 voor een praa{a~6rld

te geven en herinneren er aun, dat in zo'n schema het onderwerp dUB
in logi sch opeenvolgende delen is gesplitst. ~E~ vo 1gend deel sluit
dus logisch op het voor~aande aan. 31k onclerdeel wordt voorts zoveel
mogelijk vragenderwijs aan de orde gesteld, zodat direct een gesprek
over het betx~ffende onderdeel. wordt uitgelokt. Wanneer door een der
deelnemers äl aanstond~ eenpunt,wordt aangeroerd, dat logischerwijs.n;
beter in een volgend stl1di~mvdn'het -gesprek ~past, ~erschuift men dat
nal1r dat vole;end stadium; 'b.V. net 'de opoe~!dng: ::
-Wat hij du.arzegt, iSV11U veel belang, maar het gaat al verder dan
de vraag ~'iaa.r1i1ee "lie :nu bezig zijn. Laten 'we dnr:,r nu .nog ',niet op door-' I'

gaan, mààr "het even uitst'ellen. I-letkoot strLiks 11äii-:de orele.- (En de cc,

raadshlan nin:dd een aantel{ening ten bewijze dat het niet vergeten zal
worden). Na elx onderdeel vat de raadsman S11men en wordt een voor-
lopige conclusie getrokken.
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Als vod~b;~idnèmen
',,\verschil.tfrssen mens

6

'. ".

we'het onderwerp:
en dier.

..... ' ~.:-,

Dit on~erVl~r'~<i;s'uitermate geschikt voor het doelgerichte gesprek
waarom het ans t~ ~6en is. Het geeft de mogelijkheid tot bezinning op,
en tot een/z~c~ ~ekensrihkp geven van wat het is, wat ons tot mens stem-
pelt. Het:',kll:llhet typisch menselijke bewust maken. Het wijst in de rich-
ting van eep visie op .het eigen mens-zijn, die in de levenspraktijk han-
teerbaar is, die voor die levenspraktijk ricntsnoer kan zijn en er con-
sequenties voor heeft.

In dit::y~orbeeld doen we geen enkele poging om volle.dig te zijn, ook
niet om het aali"de-'''orde,g?steldeonderwerp theoretisch of philosophisch
te benaderen. Daarvoor die'nt'li'èi"-ook:.Iliet.Het: dient 'om inde::m~rl?,en
iets te wekken van een besef voor het wezen van,m~ns-zijn. Het wil iets
van. het typisch menselijke bewu.~_'j:.maken. De gelrozen vorm is slechts een
vorm 'daartoe. Het heeft dus ni-et"s'te'maken. me~ een.bijdrage tot theore- •
ti~che ofphilosophisch~fundering. ,_

, .. ,
We beginnen de praatavond met de afspraken over de methodiek van

het gesprek, die we in ~ns vorige artikel gegeven hebben (geen lezing,
maar, gesprek; bijhet onderwerp blijven; één tegeiijk aan het woord; kort
en duidelijk proberen te zeggen; niet steeds dezelfden aan het,,voord).

Dan kan;men werken volgens het volgende schem~:
Korte aanduiding van het onderwerp.

Verschil tussen mens en dier. Dat wat ons.van het dier onderscheidt,
wat ons eigenlijk tot mens maakt.

Opklimmende reeks:
In de natuur zou men zich een. opklimmende reeks l~unriendenken.

On~er aan de reeks staat de dode stof(stenen, aarde, water). Daarop
volgt,•.'..
Vraag: -Jri., .wat volgt daarop, als je je dus een opklimmende reeks denkt?-

Men laat de antwoorden uit hetgezelschup' twmen en komt'tot de con- a-
clusie: dode stof- plant- dier-mens. . ••

(In arbeidersmilieu loopt me~ de'kans dat men het met deze conclusie
..niet ee'nsi s. So~igen vinden ,da:t de mens in de reeks niet boven het
,:dier staat en kome~'met.voorbe~lden van slecht menselijk gedrag, en daar-
~egepo~er nat vo~rbeelden van ho~dentrouw.'Hier ligt dan zo'n ptint, waur-
bijm~~'de conclusi~even ope~'~aat en uitstelt~otdat we.het verschil
tussen mens en dier nuder ,onderióchtzullen hebben. OQ d~ helderheid
vun het gesprek niet te sc'haden, put Den dit dus niet o~riid0.elijkuit.

In andere tring kan men de tegenwerping ontmoeten, d~t men geen
opl~liJ:l1!lendereelis ziet, I!H1aralleen verschillende verschijingsvoroen van
de coscos, zonder dat cen'di~ in een waarderingsreeks zou willen onder-
br~ngen. Hoewel hier tegenover te stellen valt, dat elke volgende vorm
in de reeks, nieuwe eigenschappen boven de vorige vorn heeft en er op
grond daurvan van een hogere, verder ontwikl~elde vorm zou kunnen worden
gesproken, zou oen het punt ook onbeslist kunnen luten. Het gaat ons
uiteindelijI,ol!1het verschil tussen mens en dier, dus OB dat wat ons ty-
pisch tot mens maakt. De waardering daarvan kan eventueel buiten be-
schouwing blijven).

- 7 -
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-Verschil tussen pl~nt en dode stof, dier en plant.

We gaan nu nog niet aanstonds het verschil tussen oens en dier
nader bekijken, m~ar besteden eerst kort aandacht a~n de verschillen
tussen de onderste termen van de reeks. Dus:
Vraag: -Wat is nu het verschil tussen de plant en de dode stof? -De
antwoorden laat nen weer uit de groep opkomen: leven; voortplanting.
(Op vragen over: Wat is leven, enz. die hier in de discussie; kunnen
opkomen, wordt niet ingegaan. Ze vornen een onderwerp apart. Het gamt
nu slechts om de vaststelling van het verschil tussen plant en dode
stof. Hier ligt een voorbeeld van hoe nen van zijn onderwerp zou kun-
nen ~fdwalen, om een geheel ander onderwerp dat de gehele avond in be-
slag zou nenen, te gaan bespreken. Hoogestens maakt men nog even duide-
lijk, dat de grens tussen levende en dode stof niet scherp is: virussen.)

Na korte bespreking van het verschil tussen de tweede en eerste
tern uit de reeks volgt nu het verschil tussen de derde en tweede term:
dier- en pl~nt. Ook deze bespreking heaft slechts tot doel inleiding te
zijn tot het eigenlijke onderwerp.
Vraa~: -W~t is nu het verschil tussen het dier en de plant? - Toelich-
ting: Het. is niet neer lev8n en voortpl~nting, want die hebben we bij de
plant ook al vastgesteld. .
Men laat de antwoorden weer uit de groep 6pkomen.
Daar is ienand die zegt: -Het dier brengt levende jongen ter wereld.-
De raadSD~n corrigeert niet zelf, marir vraagt aan de anderen of zijdit
ook als het typische verschil tussen dier en plant kunnen zien. De ant-
woó:::denleomen wel: Zaden zijn ook levend. Vissen 'en vogels leggen eieren.
(Ze denken hoorbaar!) .
Tenslotte koot het antwoord dat voldoende is: het verschil zit in de
nó~elijkheid tot beweging, tot het zich verplaatsen.

(In de discussie kan nog duidelijk worden, dat ook de'plant een
zeker vermogen tot beweging heaft: del plant voor het venste~ richt
zich naar het licht; zich openen en sluiten van bloe~{ell{en; maar het
is beweging, Gebonden aan de plal1;ts~Er ligt :hier weer een'gel'egenheid
er op te wijzen, dat er geen absolute verschillen bestaan ~n dat onze
vaststellingen slechts dienen om ons denken te vergemakkelijken).

De raadsm~n vat nu even samen: Het voorlopig bereikte is dus dat
wij weten van een opklimmende reeks, Vl1D het verschil tussen plant en
dode stof en tussen dier en plant.

Verschi 1 mens en dier_;ninder helaptr:Lii15_everschi llen.

Zo zijnwe gakoD8n tot het eigenlijke onderwerp: het verschi 1
tussen mens e~ dier.
Vraav,; -Is het verschil gelegen in het feit, dat wij eten, dat ons
lichaam uit cellen is opgebouwd, dat wij ons bewegen, voortplanten,
dat wij leven?- Neen, want deze eigenschnppen zijn ook aan plnnt of dier
eigen. ~at is het dan wel?

Men laat zo wat antwoorden ko~en. Er ko~en steekhoudende en on-
juiste, belangr~ke en oinder belangrijke. De raadsman pikt er een panr
uit. Aanvankelijk de minder belangrijke en onjuiste, stelt die ter be-
oordeling en voegt er zelf eventueel nog enige minder belangrijke ver-
schillen aan toe, om pas later tot de essentiële verschillen te komen.

- 8 -



~De mens kan lachenf het dier niet.-
weer even uit. Is er werkelijlegeen dier
dan? Deze vraag' dient ~1~6hts om het ge-
dan weer: -Hijheefttöch gelijl>:,hum9r is

, ,

8

Een der antwoorden is: -De mens kan spreken.-
De raadsman stelt het ter discussie: De taal is het middel waar-

mee de mensen zich voor elkaar verstaanbaar kunnen maken. Hebben de
dieren dan geen middelen om elkaar te verstaan? Zijhebben hun eigen
taal, dus: taal geen ty?isch onderscheid tussen mens en dier. Toch
typisch verschil: De menseltke taal kan kennis, gedachten, ervaringen
enz., overbrengen van geslacht op geslacht. Daardoor groei, ontwikke-
ling, cultuur. Vermogen tot "time-binding"; dm de generaties te verbin-
den. Dier heeft dit vermogen 'niet. Hier hebben we dus iets typisch
menselijks ontdekt.

Een ander heeft gezegd:
De raadsman 'pikt dit ar

dat lachen !mn? En de'ekster
sprak te verlevendigen. Maar
typisch menselijk.-

Een grapje moet er bok tussendoor: -Heb jullie de film Bamby het
hertenjong gezien? Ja? Nou-dan zullen jullie je herinneren hoe het in
het eerste d~el van de film lente is. Je ziet hoe dan de dieren elkaar
zoeken: de mannetjes de wijfjes, en de wtfjes de mannetjes. En dan staat
er zoo aardig in het on(erschrift bijde film: "de dieren zijn lènteziek"-.
En nou is een typisch verschil tussen mens en dier, dat het dier alleen
in de lente; maar de mens het hele jan.r door l'lenteziek" is.-

Ma~r n~alle gekheid op eeri stokje. (De raadsman vat weer samen.)
We zijnnu tot. enkele verschi11eri tUssen mens en dier gelcomenl de taal
in zijnfunctie van "time-binding" j humor; de mens heeft veel langer tijd
nodig D~ volwassen te worden (retardatie); bij~e mens meestal maar ~6n
kind per geboorte, bijde dieren meestal meer; de mens leeft nog g~rllime
tijdna verlies van vruchtbaarheid, het dier niet; enz. Toch zijndi~:nog
maar de minder belangrijke verschillen. -(Waartoe de raadsman zich voor-
lopig opzettelijk heeft beperkt.)
Vraag: -Maar ~aar liggen nu de meest wezenlijke verschillen? Wat maakt
ons nu in de aller eerste plaats tot mens?
(Het is al wel eerder door de mensen genoemd of aangeduid, maar de
ro.adsman is er voorlopig aan voorbijgegaan ,en heeft de minder b3langrijl>:e
verschillen er uit gepikt en eerst in bespreking gebracht. Hijwil een
soort climax bereiken en nu Komen tot een afzonderlijke bespreJ~ing van
elebelangrijkste verschi llen: vermogen tot denken, en zede liJ1>:waarde be-
sef, of, in voor de arbeider verstaanbare taal: verstand en gewetèn.)

Even komt er geen antwoord op d.egestelde vraag. i.'Ienis nog met
z'n gedachten in de vorige phase van het gesprek. Dan sluit de raadsman
aan bij de tevoren toch al wel gemaakte opmerkingen: -Jijhebt_ het zo-even
al gezegd. Je zei zo iets van dat de mens kan denken. En eenander-wie
was het oOK weer?- 0 ja, jij-geloof ik- zei dat de mens'ee-n'bewustzijn
heeft. ' . ,-

En (an komt het: -Ja itibedoelde, de mens heeft versiand, het dier,
niet.- Weer de vraag aan~et gezelschap: -Is dat zo?-

;Meestal konen er voorbeelden, waaruit zou moeten blijken dat dieren
toch ook verstand hebben; een hond kan toch kunstjes leren enz.

Raadsman voegt er voor de levendigheid van het gesprek nog een
voorbeeld aan toe: Vader en dochter gaan met de hond uit. In de stad gaat
vader links, dochter rechts. Hond blijft een ogenblik staan; schijnt na
te denl>:en.Dan gaat hijmet de:dochter mee. En dan de mop: -geen wonder,';,-
want 't was een mannetjeshond!- ~:'

En dan de conclusie: Weer' geen absolut~ scheidin3en. Eerste kiem
van verstnnd bijhogere dieren. Maar verschil met mens tot wel zo groot,

9
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dat we verstand, vermogen tot denkenj wel als eerste zeer belangrijk
vprschiI met dier mogen aanmerlieti.

. (We willen straks de betekenis van dit mense1tk vermogen nog apart
nader"beschouwen. Raadsman gaat er nu niet op door, maar wil eerst nog
zedelijk waarde-besef als tweede" typisch menseli,jkvermogen';'astgesteld. \ . '.
Zlen.;. " . "

Vraa'Ép -:Er/'iîoe;een twe"ede, ninstenszo belangrijke eig"enschap, die ons van
het di6r onderscheidt. Wie kan die n6emen?-

Meestal komt het antwoord niet" zo concreet. Er komen aanduidingen als:
een uens noet wat voor een ander over hebben. Zen mens isverantwoordeliik
voor z(n daden enz., waarop de raadsman weer kan aansluiten:

-Waarom moet ecn nens wat voor een ander over hebben? Ondat zijnver-
stand hen dat zegt? OÎ is or iets anders dat hem dit voorschrijft?

En zo, wat Geholpen doo~ de gespreksleider, komt het er ~el uit:
~het geweten, ons vernogen om goeden kwaad te onderscheiden.

Zonder weer direct op de betekenis hiervan diep in te gaan -de
ruads6an wil. ook dit onderwerp apart verder uitdiepen- wordt weer de con-
clusie getrokken.

Dus: belangrijkste eigenschappen die ons van het dier onderscheiden,
ons tot nens eaken: verstand en geweten, vermogen tot denken en vermogen

". tot onderscheiding vancoed en kwaa~. (Terwille van helderheid eri een-
voudigheid- we voeren het gesprek mét ongeschoolde arbeiders- ni~t verder
conplicerenj dus niet het waardebesef ook uitw~rken tot vermogen ter on-
derscheiding mooi en l~lijk; wuar en onwaar).

In een verv-olg-arti!{el zullen we nu de gevonc:.entypisch menselijke
vernogens: verstand en geweten, afzonderlijk nader in het gesprel{ brengen.

xxxxx
UIT ;JE BELEVEîÜSSEt'I.J Vlll-J EEN RAA.DSlviAN."

;lemelvaartdag, in drie bedrijven en een naspel.

Laten we die arbeiders bezig houden,sprnk een kanpbeheerder in
een hunane opwelling. En hij ontwierp een plan dut klotik als een klok,
dut klopte tot in de puntjes.

IS Middags twee uur.
Vl1lluitzes lmElpen beginnen de rondritten over het eiland. Rijde:nDet
beleid, voor genoegen van de arbeiders, l~uar ..... bijmekaar,houen.
Overal liggen irnDers de knijpjes die als lok-aas kunnen dien~n, en een-
maal bui ten de wagen zou h\Jt kunnen zijnàat je sorJ.:J.ié',enniet. neer
nuchter terugzag. Er zijn r6ute-leiders die het te letterl~{ opvatten.
Ze ergens in de eenzaanheid langs een dijk luten parkeren om een plasje
te doen (wl1arvnn?), clanliet "e'enganget,je de oorden van vernal1k doortrek-
ken, en hun levende 11'1Venuchter en wel, nal1r in- op- en ui tgedroogd, weer
netjes in de kanpen afleveren.
Na zo'n droogte kout er altijd onweer .....

lis - 10 -
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IS Avonds 8 uur.
Nee kereltjes, niet in de kroeg; we gaan samen uit, de hele bubs. Zes
kanpen-kampbeheerders- dominee- pastoor- kapelaan- en raadsman incluis,
als wel- eens- en goedgezinden naar de concertzaal. De Kunst dient ons
belangloos, en de buffetten verkwikken ons kosteloos. Onder contrale dan ..•
De da~ was warm, en cultureel drooggelegd. De avond is drukkend en
broeierig de zaal. Maar zoals kamelen de oase weten te vinden en te waar-
deren, zo weten de kampbewoners het ook. De pauze stuwt ze de deuren van
de zaal uit naar de bron. Nee, héél genoeglijk lijkt alles, er zit gezel-
ligheid in het schilderij van bont gewemel. En na het aanvangsbelletje
huppelt alles verkwikt de zaal weer in, hunkerend naar verder kunstgenot.
Alles? In het getemperde licht vallen de hiaten op: tussen de stoelen,
en terwijl de grappen over het voetlicht klinken, zwelt er ergens beneden
een rUDoer, blijl(baarvn,n een tweede voorstelling bui ton het progrn.nna
on. Twéé, drle kawpbehoerders verdwtnen geruisloos uit de .zaal. Ach nee,
niet SpLl,anS,het gaat er Vlaans toe daar op c~ebenedenverdieping: "De
Gilde' viert, de Gilde juicht!" '

Tegen 6idder~ac6t. ,
Neen me niet ~walijl{~eachte,bu~gerij, nw,Q,rsta'n'iet,zo te gapen voor Uw
vrie~delUke geveltjes. Bi~nen wachten vrouw en kind~ren~ 6e~ thee of
y-offie, kan niet ,schelen. Of,een warm bed om de eenzl1l1l~heid,te v?rdrijven.
La[\,t 6ns dit have loze gilde 'in de bussen, trachten te krijgen, met"mede-
werldng van hun solidere kaD.ert1den,en zonder Uw afI(euring. Jt1, ja, U
ziet~e,dt1risen,t1is U h~t zo noemen wilt. Zeker, die knaap is pas 22,
en tt is natuurlijk heerlijk dat U zich gekwetst voelt. Hij dronk anders
n66it te v~el, weet U. It Is,maar ~ai'U een reden h~bt om het hoofd ie
schudden, maar sinds het veertiendaags verblijf,in de kampen zonder ge-
zinsleven. ~., enfin morgen natuurlijk opstt1t1nde voet ontslag nietwaar?
K~ij~en:~e een bon voor graiis consumpti~, pikken ze na inlev~~ing achter
de rok van de kellner weer terug. Poppenkast, natuurlijk, zou U niet'
doen. ,."

Af ter thc balI is over.
Een kampbeheerder die me buiten het hek brengt. tt Is laat, d6nker en
achter de zeewerin~,~laat de wind het water tegen de beschoeiing~ Z'n
gezicht staat ernstig, een gt1ve kerel. "Ontslag heb H~ mee gevlt1cht,'ze
vanavond stuk voor stuk onder handen genomen, dat heeft geho;pen. Toch
mensen nietwaar? Met gezinnen. ~n als je ze aan hun lot overlaat gaan
ze naar de bliksem. ti '

Iemand heeft beweerd dat humanisne erger is dan nihilisDe, w~ntde massa-
mens kari~nog altijd gewonnen worden voor het ware geloof.
Iemand t1nders heeft beweerd dt1t hUDt1nisne kweekplaats is voor nihilisme.
Aardig cirkeltje, vindt U niet?
Maar wat vindt U nou van een dergelij1(sof-isl:le?
"Niet op reagére Lena", zei een n.rbei<;ler,en dat is een eenvoudige waar-
heid. ',.

le-
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NIEUWS UIT EN OM DE KAMPEN.

De.Heer D. van. Lo6riuit Góes gaat aan d~ verzorging van de kac-
pen in Zeeland deelnenen. Voorlopig zal hijRaadscan Stenvert, di€;'dÓot
ziekte verhinderd is, in kacp Souburg op Walcheren vervangen. 1Ve wensen
Raadsnan Stenvert spoedige beterschap en Raa.dsnan van Loon vruchtbare
arb~i~toe. '.

.:'.

.. In.lwnp 'Noordgomle op Sehouw~n h"eft cen' lD.ng gedokterd aan een
kanpcor:JJ:liss,ie.Het wilde naar niet vlotten. Tot op een avond de lmClp-'
behe eruer de'Elannen bijellmar had in [te ca.ntine. Er werd gesproken
over..allerlei zaken van orde. En Rn.adsl:ll1nv.d. Vliet kreeg gelegenheid
voor de~erzaueld~ kampbewoners het belang van de vorning van een
lwnpeO::1Dissieuiteen .'tezetten •.De connissie is er geh:onen en doet nu .
prachifgwerk in 'de organisatie van de ~rije tijdsbesteding. Toen er'e~n.
filn van de Culturele Dienst draaide heeft de kanpconnissie de Raads-
Elan gevrnaGd. cie'fiIr],in te leiden. De filn viel juist op ,de vooravond
van de 5eMei. Doninee en Raadsnan hebben de taken in g~~acienlijkover-
leg verdeeld. De\t~ee ciinuten stilte z~n in acht genonen. De D~ninee
heeft een kort herden~ingswoord ~l~ges;roken, de Raadsnafi heeft. de.
film inGeleid.Een voorbeeld van prettige saneinverking. .

O~ze Raadslieden doen goed in alle kampen nauw contact cet de
lmupco,n;J.issiete ondèrhouden en de'ze'in hun noeilijl{een dilnvijls0011:

teleurstelling gevende werk te steunen. Waar nog geen kanpconoissie
is, hebben zijzeker tot taal{ de vorming van een con::lissiete stinu-
leren.

xxxxxx

~~ST Vlll1GEESTELwnE RAADSLI3DEN VOOR DE ARBEIDERSKMAPEN
per 1 Mei 1954.

J .''[. Altena
Dr. A.J. Berman
:~. Dekker

Ph. van Kleefstraat 17
Roostenlt1an 46
Bonedijkstraat 206

Breskens
Einc1hoveritel.4031
Vlissin~en tel. 725
(tijèens kantooruren)

J. Doets Mauvestran,t 64 Arnhen tel.27604
D. Dijkstra
C. Gebran.d

"Sinnewente"
Wilhelninastraat 11

Beetsterzwaag tel.206
Oude Tonge tel. 1

D. van Loon
H.A. ûlink

Wilhelninastraat 88
Mn,lvastraat 11

Goes
Arnhen

tel.2218
.tel.25041

L.~. van Oorschot
rif .ILP. Pastoor
:J.<.;. (lePriester

Schuitvaartgracht 51
Lc.anweg 29
Caln.ndstraat 16

12

(t~~ens kantooruren)
Vlissingen tel.2992
Schoorl
Vlissingen tel.2752
(tijdens kantooruren)
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(tijdens kl1ntcor-
uren)
tel.2329
tel.2634
(thuis)2027 Ir-

tel. 20
(thuis)506

tel.2752
(tijdens kantoor-
uren)
tel.5331

Arb.kaDpen)tel.26iO

Vlissingen

Terneuzen'
Terneuzen

Leliënl'al1n2-A

Gerl1niunstrl1l1t22

Watürkant 83 Ens (N ~O.P.)
KI1Dpen

Nwe.Boogerdstr.220 Zierikzae
Ral1dsDl1nin volledtge dienst
op Sch6uwen-Duivelûnd)

Scheldelmde 12

, '

Bo.uwer-sti;l1l1t14 Deventer
(Hoofd HUDanistische Geest.Verz.inMr.2.J. TroelstrIllaan Assen
23

A.J. Scherner

Dr.lr.B. Verhoeven

C.E. Schonk
J. Sieders

J.J. Suid
J. Stenvert

P.W.v.d. Vliet

J. de Vries Gentsestrl1at 3 Hulst(Zld) tel. 62
(thuis)

2621
(kl1ntoor)

Tj. de Vries ,VJoudsterweg 50 tt Meer
Heerenveen

G.H. de Vroor::J.e

J.A.v.d. Wulp

Rippingstrl1at14
Gasthuislaan 85
Arnaudinl1plein 45

"l-,

ll.lkDaar
Steenwijk
Geldrop
Eindhoven

te1.5084,. \ .".', .

tel.61198
(thuis

7446
(imntoor) "
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