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VOO RAF.

Het malHt-nummer van de "Puntj es op de. I" - dat zo dik was
dat we de lezers verzoeken het als eenmaartjapril-nummer te willen be-
schouwen - gaf in extenso het artikel over "Counseling" zoals dat in het
katholieke maandblad voor de vrije jeugdvorming "Dux" was verschenen, weer.

Centraal in ons werk van geestelijke verzorging staat steeds
weer het gesprek als medium in het contact met mensen, eigenlijk als voor-
na~mite - en bijna enige - werktuig van de raadsman. Daardoor is de belang-
,st'ellingvoor verschillende ~ospreksvormen en - methoden in onze kring zeer
levend.

De, rubriek "Ons DUW-tje" gaf al vaak allerlei materiaal, zowel
overgroeps-:als individuele gesprekken. In het artikel over het werk van
de pl:1atselijkegeestelijl{craa.dsman stnat in dit nummer ditmaal ook het ge-
sprek centraal. De redactie van de "Puntjes", d.w.z. de' landelijke Commis-
sie Praktisch Humanisme, zou het zeer op prijs stellen wanneer raadslieden
.of:maatschappelijke werksiers nnc.raanleiding van het artikel over' "Counse-'
ling" eens iets schreven over hun eigen ervaringen met bepanlde ~~spreks-
vormen.

"Dux" zelf geeft in het m:1artnummer allerlei reacties in ver-
band met counseling. Ylestellen ons voor in het volgende ~ulllmerdaarvl1n
iets weer t,egeven. Het zou nnrdig zijnenkele humnnis.tische opmerkingen
danrnl1Q,stte kunnen plaatsen.

(Inzenden
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COPRAHU, Ma:uritsstrnnt .64, Utrecht).
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Vrijheid verlangen de gezonde adolescenten ook hier-

in, dat raad werkelijl{rnad betekent en niet m~er, en
inform~tie alleen informatie. Zijwillen het op slot van
zaken zelf weten, zijwi llen zelf verantwoorde lijk zijn,
zijhebben geen behoefte meer aan een ethische en gods-
dienstige garant. Vnndnlir dat 'zijstralen vnn vreugde,
wanneer de raadgever, eventueel na de ,~rigste uiteen-
zettingen, glimlachend ~n overtuigind kan zeggen :
"Enfin, je ziet mnar". Tientallen keren is het schrij-
ver dezes overkomen, dnt het afsche1d een ccho van deze
woorden was: "ik zal wel zien". Dnt is'een prachtig
woord van onze jongens enmeisjes. Het.moet de opvoeder
als muziek in de oren klinken, het zit vol beloften,
vol toekomst, vol vrijheid; het is een op zich nemen van
ve rantwoorde lijkheid, maar het openbanrt ook dnnkbnar-
heid, die de gegeven vrijheid aanvanrdt.

Uit: Het pedagogisch gesprek door
Dr. N. Perquin, s.j.
"Dux" mnart 1957.
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DE PIu\ATSEHJlillGEESTELIJKE RAADSMAN (PGR)

: ; ..,

, U moet het, februari-nummer van de Puntjes op de I nog eens naslaan,
'U vindt naar in deruhriek"de Plaatselijke Geestelijke Raadslua"nonder de
'loupe" 'enige aanwijzingen 'omhet de ander', die met moei lijkheden komt, "ge-
ma.kkelijk"te 'maken zijn oJ ha,ar hart te luchten, zodat het mogelijk wordt
iets van het vaak jaren opgehoopte te spuien.

In,datzelfde nummer van februari stelt raadsman Dekker hetzelfde
proble~m ~~n de orde.v~nriit een andere visie en met een andere aanpak
de lange avol~dw,andeling Over vel'latcn polderweggetjes , waar' mo'gelijke
schuchterhei d, aarze ring of wantrouwon kunnen gaan wijken om plaats te
maken v60~'een vertrouwensvol contact.

,U herinnert zich dat we in dat februari-artikel eindigden met eei1 •
loflied op het luisteren, maar behalve luisteren is ook geduld een - voor
eliënt en'raadsman - schone zaak. '

Een frans staatsman heeft eens gezegd : "De spraak is ons gegeven om
onze gedachten te verbergen". Toen hij dit zei, was Freud nog niet geboren!

Freud, die met onverbiddelijk!!eerlijlcheidvroeg, waarom, we iets ver-
bergen, niet alleen verbergen voor de ander, maar meest verstoppen voor
onszelf.

Maar als P.G.R. wordt je vaak met de uitspraak van die staatsman ge-
confronteerd;' er komen mensen bijde 'raadslieden, die met een stortvloed
van woorden eigenlijk niets zeggen; die een uur of langer praten en soms
alleen in de laatste vijf minuten komt er "iets" om de hoek gluren - beter
gezegd - komt er dht aan de oppervlakte, waardoor het signaal van de raads-
man op rood springt.

liet is zelden mogelijk in een eerste contact de moeilijkheden, waarmee
men bijde raadsman komt, 'te peilen. Moeilijkheden zijn te vergelijken met een
ijsberg, waarva.n we de omva.ng noch de stootkrncht kunnen schatten nalLr het
deel dat ervan boven water uitsteekt, de eigenlijke "massalI,blijft onder de
waterspiegel verborgen. •

Ook daarom is het gewenst dat deP.G.R. aan het eind van een gesprek
(maar.vooral bij de eerste maal) z'n partner nooit laat vertrekken met een
gevoel van onhehagen, van teleurstelling, een soort anti-climax. De raads-
man- of vrouw moet uit de veelheid van beluisterde emoties en impulsen 66n
punt grijpen (dat punt, wlLarbijhet signanl op rood sprong) en afspreken
(dn,tum en UUT vn,stleggen) de volgende keer uaarover verder te ga.n,n.

En zelfs als het verRlag, dat de P.G.R: te beluisteren kreeg z6 cha.o-
tisch, z6 onsamenhn,ngend, z6 verwn,rd klonk, dat er geen touw aan vn,st te
knopen is, geef dan voorn,l je cliënt het gevoel dat ;jetoch ergens "beet"
hebt, dat he~ ging om contact te maken, en niet dat ue cliönt op "sleep-
touw" werd genomen.

Het ka.n zijndat de moeilijkheden wn.n.rmeemen komt, niet onmiddellijk"
"doorzichtig" zijn (en dat zijn ze bijna nooit); het hangt cl::tll V:1.nde inner-
lijlü!rust van de rn,ausman af, n,an de cliënt het gevoel te geven van "sa.men"
op weg te zijn, "smnen" het te kln,ren. De rn,[Ldsman'mag een poos in de mist
rijden, uit~ de mede-pass~gi6r'yoelt de vaste hand aan het stuur en de behoed-
zaamhei u, wan.rmede men rijdt.

•
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Vaak zal de raadsman ervaren dat achter het raad vragen iets anders
verborgen ligt, nl. het vèrlangen om "gelijk~ te krijgen. De cliänt voelt
zich verongelijkt, komt naar de raadsman met de hoop te horen, dat zijn
visie, zijnmethode, zijn oplossing de juiste was. Steeds klinkt door het
verslag de vraag - in vele nuances en toonaarden - "heb ik gelijk of niet".

De "rechthaherij"" de bev('stiging,het uit onze mond vernemen dat men
gelijk heeft, is dan belangrijker geworden dan de kwesti~ die men voorlegt.
Het conflict is dan eigenlijk verschoven en we dienen zulke cliënten de
juiste proporties van gelijkhebben en krijgen duidelijk te laten.zien.

Als men steeds dringender ons de vraag stelt: heb ik niet gelijk -
dan kan het goed zijnom te vragen naar het belang van het geliJK.

Ik doe het nog wel eens zo. : ik begin met te zeggen dat ik dan toch
ook de ander zou moeten horen, om te kunnen oordelen. Een stom geldstuk
heeft nog kruis of munt en waar we in sportiviteit elkaars presto,ties
meten, zijner al drie mogelijkheden nl. winst, verlies of remise, laat
staan hbeveel kanten er kunnen zijnaan menselijke verhoudingen~ En om de
vreemde gespannenheid die dan volgt te doorbreken, probeer ik het met een'
grap; het verhaal vo,n dat echtpaar dat langs een rivier wandelend, on-,
enigheid kreeg over de vraag of een bepaalde geweven stof beter in tweeën
geknipt dan wel gescheurd kon worden. .

Ieder vocht voor zijngelijk, tot de man die het scheuren verdedigde,
in zijndrift zijnega in het w'ater.duwde , schreeuwend "scheuren is het
beste".

Het laatste wat hijvan zijnvrouw zag, waren twee boven het water
uitstekende vingers, die een knipbeweging maakten .

(wordt vervolgd).

-0-0-0-
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ONZE BEELDENGALERIJ.

Het wiel. -

In ~e~ land, vrij in de ~eningsuiting, kunnen we verwachten
dat de dingen bij de naam worden genoemdr En dat is bijzonder goed.
Hoewel niet altijd 6ven pleizierig. Een mening kan hard zijn om te
horen. Ook al worclt cr niets kwetsends mee bedoeld,~ En feiteliJ1{
ligt d~ oorz~~k van het zich geraakt voeien bijdegeen die kwets-
buar is.

Retgesprek ging over de levensovertuiging. En waarom zouden
we het die man kwalijk nemen dat hij zo'n radicale uitspraak deed •
over de niet godsdieristige mens? Die uitspra~k luidde zo ongeveer:

.- Ieder die leeft zonder godsdienst., is afval. -
Niet de ~\'ijzewaarop hij dit zei, is belangrijk. Tenslotte weten

we ondanks zijnuitspr[;,n.]>::, dat hij zich .:11smens in geen enkel op-
zicht onderscheidt van zijnmedemensen ~a~rmee hij'dagelijks.verkeert.
Afval of niet, hij gaat als mens met ze 01J;1. Inde pro.ktijkvo.n het
leven zal ook deze mtl.nniet werkelijk handelen met, gevoelens van
minachting over andersdenkenden. Daar zag hij ook helemaal hiet naaruit. ' . , .

Waarom zouden wc ons gekw6tst voelen door zijnmening? Toch
voelen we een gemis, wo.nneer zulke meningen zich tussen de mensen
plaatsen,. en dan.rmee een echte gedachtenwi sseling moeilijk maken.

Hoe anders wordt dit bij de woorden van een andere man, o.f-
komstig uit een zeer klein dorpje. E~n landarbeider die, al zoeken-
de naar een antwoord op de verschillen van inzicht, de volgende ge-
dachten onder woorden bracht:

Eigenlijk zijnwc allemn.al precies als spaken in een
wi el. ,Die ontmoeten mekao.r allen op één punt in
het midden. Ze konen van verschillende kn.nten, en
daardoor is het mogelijk dat 't wiel kan dra~ien.
Zo gaan we vooruit. 11a11rals ik denk dat ik de
enige spaak ben die goed is, dan draait dat wiel
niet, en er is geen vooruitgang. -

Op zijnwijze zei de eenvoudige I!H.lll, wat 'een chinese wijsgeer
eerder aldus uitdrukte:

_ Het deel is groter dan het geheel; want het geheel is be-
grensd, maar het deel iG oneindig. -

-0-0-0-
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In het nieuwe gemeenteliJ1{e ziekenhuis
te Hen8elo hield een v~n onze medewerkers
kortgeleden de vol~ende toespraak:

Wa<~rde Vrienden,
Als U in 't bezoekuur vergeefs wacht op iemand, na~r wie U sterk

verlangt en die U zeker verwacht, lijken elke vijf minuten wachten wel een
uur, en •.mnneel' U het hele bpzoeicuur tevergeefs blijft wachten, lijletdat
bezoekuur een oneindigheid.

Wanneer U daarentegen het sterk begeerde bezoek w~l hebt ontvangen,
dan vliegt het uur voorbt on ~ls de bel tot scheiden dwingt, heeft U 't
gevoel, slechts luttele minuten te zijn samengeweest met hèm of há~r, met
wie U zich het meest verbonden weet.

Blijkbaar is ons gevoel voor tijd erg persoonlijk en volkomen afhanke-
lijkvan de situatie, waarin we ons bevinden.

Als nu èat ene element in ons leven, de tijd, die voor allen toch ei-
genl~~ gelijk moest zijn, ~l z6 verschi:lond door ons ervaren wor~t, hoeveel
sterker zal dat dan no~ gelden voor alle andere factoren uit ieders per-
soonlijk leven. Leven we niet elk in onze eigen wereld en z~n we nie~ vol-
komen vreemden voor elkaar? Bon ik voor U niet een vreemde, zoals U voor
mij?;W<:.aromben ik clü.ntoch naar U toe gelwQen om voor U te sJ?rel~enen waar-
om luistert U toch, hier of op de zaal, naar hetgeen ik zeggen zal?

lviisschienvan Uw lmnt enkelen uit een soort nieuwsgierigheid. Maar
zelfs dán niet al166n daarom. Er~ens hebben we - zelfs bij grote onderlinge
verci~~illen- toch hot besef, dat we met elkaar geplaatst zijriin dit be-
staan, d&t we in dit leven op elkaar zijn aangewezen on ~at we in de mede-
mens onszelf herkennen. 't Is ook om die roden, dat onze ziekenbezoeksters -
ilc bedoel dus het ziekenbezoel~ nilllicnshet Humanistisch Vcrbond - regelmatig
haar bezoeken brengen aan hon, dio hier prijs op stellen.

De wereld van de zielcc is in ruimtelijke zin erg ldein. Velen van hen
kunnen hun bed niet verlaten on wnt ze kunnen zien, speelt zich af in de
ruimte vn,n de Imme:;:of de zan,l. Zelfs als "lopende" patiënten bent U nog
gebonden aan dit gebouwen zijn cnmiddcllijke omgeving. Uw verlangens reiken
echter verder, na::!.r11uio, naar Uw meest geliefden, naar UY! Ylerlcof Uw lief-
hebberijen. Ik mag in dit verband er op wijzen, dat onze ziekenbezoek~ters
U graag ter wille zijn, als ze U met oen eenvoudige dienst kunnen helpen.
Overschrijden dus ~nze verlangens al do grenzen van onzo beperkte ruimte, het
verst van ~lles gü.an onze gedacllten. Onze gedachten zijnvolkomen vrij, even
vrij, als ze in andore omstandigheden zouden zijn. Ja, is het eigenlijk niet
vQ,alczo, da.t U nu pas, nu U buiten de clru!dccbezigheden van het dagelijks
loven geplaatst bent, tot rustiger nadenken en overwegen komt?
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Misschien betrekt U soms Uw buurm~n in een gesprek over het leven
of Uw persoonlijke moeilijkheden'. Misschien oole geeft het contact met 6én
van onze bezoeksters U.wnt steunon.houvast. Hoe staan zij - Humanisten
in het algemeen - in, het leven? Wdj denleen ZIj vnn de mens en vnn de be-
nadering van de levensvragen?

Het leven zelf illu:wl's stelt ons elle mOlllent in situaties, waarvoor
wij een pplossing Illoeten'vinden. Het vraagt beslissingen in ons gezin, in
ons werk en in het Illaatschi:q)pelijlc leven. Blijkt uit de levenshouding van
de humanist, cl~t el' een v[~stheid is in zijn .opvattingen, dat hij een Ltlom-
vattende kijk op het leven heeft?

Misschien Illag i};: proberen', in deze korte tijd iets te zeggen over de
hUIDanisti sche levensovertuiging !tun de hand van el).keIe voorbee lden.

Als ik dat go. doen, ben ik me er van bewust, dat, zoals hat gods-
dienstige woord alleen t:).'oost k~ll bieden aan hem, di.e er tevoren reeds
een bijzondere wu,arde arm tnekent, du,t nok het _humanistische' woord allefln
betekenis heeft voor hu,ar of hem, die onbewust of hn..lfbBwust reeds open
stn.ut voor deze lmr.lu,nistiscl1e kijle op het leven. ,Wellicht zullen velen
zichzelf herkennen in de korte schets, die ik er van gevenzu,l.

Stelt U zich eens voor, dat U bij het verlaten van Uw huis bijna om-'
ver-wordt gelopen en.~1itgeS(;110lden door een dronken kerel. U herkent in
,hem de dronkaarü uit Uw straat ,:I,i e zijn gezin verwal1rloost en de gemeen-
schap niets dan zorgen 1Jfl,n.rl',. H-ijwi.l u,l s~hp.l(l~ncl de weg overstcli:en, mn.n,r
ziet nic-t, d,n.-L a~hte}~ hem een 1~1'()+,0 Li'lliler kont'. 11.'l,l~;:;'{;Vi'llU'n, dip. hem in
zijn vaart dreigt -~c venllorz:clca. \VLttdoet U?
, Me C:ui11et,U geeft eon schreeuw [tls waarschuwing j en, a'ls het gevaar

acuut r.1O cht zijn, pakt U do mu,n bij zijn lurven en s leurt hem naar de kLtnt.
Met andere woordon U staat geplaatst in een situatie on TI geeft antwoord
op die situatie, 'J dóé.1 iets.

Eigenlijk toch oen heel nerkwal1rclig ge'/al, waarbij nog tal van vragen
overblijven. Ha.tl U ook een andere keuze kunnen doen, b.V. ,nietsdoen -
want ook d:1t i s een u,ntwocrJ -, zo in cic opwellin~ vtm: t:Die ra.ken we ten-
.Llinste kwijt" ? Nee, dat had U zee:!.' beslist nl.ot kunnen doen. 11aar veron-
derstel eens, dat U door bepu,alde onstandigheden dat antwoord zpu hebben
kunnen geven, dan wu,s U toch niet ontslagen geweest vl1n de zekerheid, dat
Uw keuze verkeerd ~as, en eon sterk gevoel vu,nwroeging zou U direct of
later besluipen. Elk vun ons kent uit eigen levenservaring dit gevoel van
wroe~ing, W.', JlrlC, Po::.' hij ill, belangrijke mate is tel:ortgeschoten. Ogenschijnlijl::
bent' U vrij om te kiezen, lliaar Uw lc~uzevermor;en voor goed en kwn.ad lt-..at U
niet vrij. liet is een typisch menselijk vermogen, dat ons van het dier Oll-
derscheiè.t en dn.t zich dwingend doet gelden .. Op ~e vraag: Wá.á.rorJheb ik
die dronkaarl van ,do weg afgesleurd, zou U kunnen antwoorden: Ondat ik
het niet laton l;:on, of: onclat ik r:lij zou. schamen, als ile het niet gedl1an
had. SchaDen voor wie? Yoor,onszelf, eigenlijk voor wat wc aan ons eigen
f.lOns-zijn verplicht :c;iji1,vsor onze diepste pqrsoonlijldlCid. Vandaar dat de
h~eanist spreekt van een waurde-besef bij de Dens. Oedat de Dens dit waar-
,clêbesef heeft, of net l1ndere woorden, Ol:ldat hij <lus een geweten heeft, kun-
nen we hen verantwoor~elijk stellen voor eigen daden. De hunanist spreekt
dn.aroLl. vl1n de nens [ds 2I8(1,eljjk '.~~zenv Dit isuus de eerste eigenschap, die
allenensen gemeen hebben volgens de opvatting ~an de hunanist.

1{u,n.r'de hmaanist spreokt ook van de nens ,ds redelijk wezen. Betekent
di t, de.t hij alles dool' denleon verklaren kan en dat hij dus het Dysterie
loàchcnt? IJal1t ons eens zien.

Als iets wet~ns~happelijk verklaard is, d.w.z. nIs de verschijnselen
onderling in'sacenhang zijn gebracht; betekent dit dan, dat het volkocen
doorzichtig is geworden? Mag ik eons een zeer eenvoudig voorbeeld geven?

•
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U legt een knoop in een kopje en g~~t zover ~chteruit st~an, dat U de knoop
niet neer ziet. Nu lna.tU ,~a,terin het kopje gieten en de knoop wordt zicht-
baa,r..Als U naar een verklaring zoekt van dit aardige proefje, dan zegt de
wetenschap dat dit een kwestie is van stra.albreking. Ook Uw bril berust op
dezelfd.e.straalbreking. Het lijkt dus, alsof de wetenschap hiernee de proef
volledig heeft verklaard en alsof we alles' nu volkoJ:lenbegrijpen.

l"bar nu.l:J.oetU eens zien, hoe kinderen dezelfde gebeurtenis ervaren.
Het OJ:lhoogkonen vu.n de knoop is voor hen een wonder. En 't zijnnu jui st
die kinderen, die gelijk hebben. Want de wetenschnp J:J.agdan wel verklaren,
hoe de stntlengebroken worden, Daar het wonder is juist, dat de stralen
gebroken worden. Dacht U, (l.atde wiskundige en de bioloog hun leven lang
rIet die z.g . "dorre" wetenschap bezig konden zijn, nIs ze 00~( niet gegrepen
waren door het wonder v~n het zijnder dingen zoals ze zijn.Dit wonder wordt
door vermeerdering van kennis niet aan stukken geslagen.

, "Ook als we alles zûuden weten en alles zouden begrijpen, dan was er wel
een einde aan onze onwetendheid, Daar niet. aan onze verwondering", zo zegt
de Franse schrijver Jaurès.

, .Een ander voorb.eeld:
U luistert nattr I:.mziek.De trilling van de snaar brengt de lucht aan

't trillen, deze Uw troni:lelvlies,enz. Aldus verklaar.t d~ natuurkundige de
verschijnselen. Is daareee h~t wonderlijke van het verschijnsel zelf ver~
dwenen, nl. d~t de lucht trilt met een bepaalde voortplantingssnelheid,
d~t je een troDJ:J.elvlieshebt, dát je een gewaarwording van geluid krijgt, de
beleving van het horen van een concert? Is deze beleving te verklaren of
zelfs caar onder woorden te brengen? Ook de hueanist kent de beleving van
het J:lysterie.Hij is getroffen door één enkele bloeD, door het lachen van een
kind, door de oneindigheid der sterrenstelsels en door het besef van eigen
nieiigheid. Als hij dus zegt, dat hij de Dens ziet als een redelijk wezen, be-
tekent dat nooit de ontkenning van dat nysterie, maar dan. heeft dat een po-
sitieve zin, nl. dat de nens de Dogelijkheid gegeven is, oe over de samenhang,
die er in de wereld 'is te ontdekken, met andere nensen tot verstandhouding
te konen. Hij heeft een keuZeVerl:logenvoor waar en onwaar . Dat vermogen noemen
,ve llerede en de nen's noemen we daarol~ een redelijk wezeil. Di t is dus de
tweede kenmerkende trek, die volgens de humanist alle mensen gemeen hebben.

In principe. ziet de hUJnc,nist dus in ieder D,ens eel1 toetsingsverl:logen
voor waar en.onwan.r, zoals hij een toetsingsverr.JOgen voor goed en kwaad er-
kent. Pas dóór dat alger.leenJ:1cnselijkwal1rdebesef is er verstandhouding tus-
sen l:J.ensenmogelijk, voelen zij zich op elkaur u'angewezen en kunnen ze een
beroep op elkaar doen. ~ok bijhct zoeken van een antwoord op de diepste le-
vensvragen doet de humanist éen beroep op deze censelijke vermogens.

Het is hier misschien de plaats om iets nuders te zeggen over de be-
grippen geloof en vert~ouwen. Ik ma.g da.tcisschien weer uan de ha.nd vun een
eenvoudig voorbeeld doen:

Twee jongelui aanvaarden een coeilijke werkkring in cidd~n-Afrika. De
ouders van de eerste jongcca.n vertrouwen - hem kennende - dat hij het cr wel
goed zal afbrengen. De ouders van de a.ndere vertrouwen op Gods bestiering
en bidden om zijnbeschercing.

U ziet hier een verschil in fundering va.n dit vertrouwen. Het vertrou-
wen van de ouders van de eerste jongcnan is in de rede gefundeerd. Zijheb-
ben blijlcba.<lrgoede Gronden, gebaseerd op cen grote ho eveelheid ervarings-
Dateriaal octrent het gedrag van hun zoon in het verleden, oe te Dogen ver-
wachten, dat hij zich als een goed Dens zul gedr<lgen en dat hij bij zijnwerk
zal slagen.

Bijlle ouders V<ln de tweede jongecan spreekt een Godsvertrouwen, d<lt
niet in de rede is gebaseerd. Hoe staat de humanist tegenover dit Godsver-
trouwen? Als hij con~ta.teert, dat er vragen zijn,wa.arop hijhet antwoord
schuldi~ l:J.oetblijven, en ['"lshij zegt, da.t ook hijde beleving vn.n het
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nyüt'êrie kent, \V[l,aronI,ont hij dnn niet tot de erkenning 'van een A1J:lL\,chtir;
en Alr;oede God, die ons lot bestiert en waaraan wij r;ehoorzaarilieiden eer-
bied verschuldigd zijn?Ik kan ce voorstellen, dat bij enkelen van U - spcci-
.aal bij'd~godsdienstigen - die vraag al eerder is opgekonen.

Mag ik vrigen: Waaron zou hijw~l tot die erkennin~ noeten konen? Is
het nietzó, dat hier twee canieren zijn, on het leven en het waarheids-
probleen te benaderen? Men kan in alle oprechtheid cenen, dat alleen Gods-
geloof dit eysterie van zijnraadselen kan ontdoen en doorzichtig Daken.
Maar nen kan ook tot de eerlijke erkenning konen, dat een diteysterie niet
verklaren kan. Het kont de hUl:Hl,nistniet zo vreend voor dat hij als nietir;
deeltje in dat ontzaglijk grote heelal niet alles weten en verklaren kan.
Het Godsgeloof eist voor de hUDanist deugdelijke ervaringsr;ronden QD is'

,daarom ~oor hec'niet aanvaardbaar. DaaroD laat hij dit geloof buiten zijnbe-
ginselen. Hij pretendeert daarnee 66k niet, dat hijd~ waarhei~ gevonden heeft.
Daarvoor heeft hij een te diep besef voor het eigene van ieder nens. Hij weet

..bovendien te goed; dat we de wa,arheid J:J.aarzeer ten dele kennen. DaarOJ:lzijn •
openhe id en verdran.r;za(l,l:Jheid 'kcrinerkende trekken vn.n het hunn.nisoe, en
blijft d~ humanist altijd bereid zijnovertuiging ter 'discussie te stcllen.

Ik heb U rm .in korte trekken geschetst, wat wijvan de eens donken en
hoe'wij nenen, dat hij in 't ~e~en Doet stn.an. Mag ik het ook nog eens anders
zeGden?
. De huen.nist v061t zich als het ware geworpen in dit bestan.n, geplaatst

'in het J:.iysterieyan leven en zijn:Hij erkent volnondi(;, dat bijhet zoel,en
naar een verklaring van de wereld en nan.r het wezen van alles wat iSr er
vragen overblijven, waarop hij geen antwoord kan geven. Maar één ding. wept hij
zeker, n.l', dat hij in dit mysterie staat niet als de dode stof, niet als de
plant of ~et dier, maar als'oens, en dat zijnmenszijn juist wordt be~aald
door datgene, wat hClrrvn.n stof en n.arde, van plant en dier onderscheidt, nl.
dit hij is ~en redelijk en zedelijk wezen. Het typischnenselij~ei$"hierin, r;e-
'iegen, dn.twe besef hebben ~an goed en kwaad, dat we hebben ,te ~even volgens
ons gcw~ten en dat we dus voor onze daden verantwoordelijk zijn.....

1Ian.rhet hULïaJlÏsmena,n.ktde J:Jensniet alleen bewust van wut hij eigen-
~ijkal wist, nl. hoe hij leven noet, n6e belangrijk dit ook. is, hei is niet

.het lan.tste woord. Dat lan.tste woord spreelct van de eogelijkheid :van de nens '.
om zich nèt zijntekorten en gebreken tlllüS te leren vinden in hl?t avon,tuur
van het leven. Dit leven neeet de nens 1n zijnfalen bn zijnalagen, in zijn
wanhoop en zijnvertrouwen, op in 66n r;root verband. DILardoor weet elk riens
zich verbonden oet de ander en net alles wnt is, En dnnru~t ~ok ~rit hijde
kracht en de rust aD het levon in zijntegendelen te n.,anvaarden.~

J. Doets.

-0-0-0-
. ",
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TIEN RADIOL~ZINGEN EN IiUN GEBRUIK IN DEKA.MPE;N. X .

Wat helpt het?

De lezing plaatst ons al uadeli,j):voor een belangrijke opmerking,
die vrijvel neerkalot op: wij staan in eritegenover de wereld, die op ons
een bepardde indruk ml1akt. l'!11arbijde vraag rijst: is clie indruk de
juiste; is de wereld, "het andere", inderdaad zo, als de schijn ons
aangeeft?

Dat het antwoord afhangt zowel V11D het subject - de wl1arnemei _
als van het object - hot wal1rgenomene is duidelijk. Subjectief wordt
de indruk be'ïnvloed door onze levensopvatting, door "wat-wij-zijnli, door
het geloof, waarmee wij de dingen, ook de porsonen, tegemobttroden.

Wanneer d~ wankelmocdiic zich afvrnagt, terwijl h~ in hot leven
werkzaam is, "of het allomat11 nog wel zin heeft;. ai' ons bestu,an wel
ergens goed voor is; of we no~ wol een doel kunnen ontdekken, waarvoor
het de moeite wat1rd is om te werken", du,n - aldus de lezing - dan ont-
breekt er nog u,lwat u,an dat geloof. .

Het is deze gedt1chtengang, die ons vrij zeker in enig gesprek wel
een poosje zal kunnen bezighouden. Vandaar de volgende opmerkingen ter
overdenking. Locs vooraf de lozing goed over.

Persoonltk zegt heL n~ woinig, als zouden de pessimistische ge-
d.1cll.ten,"heeft het wel zin; is dit ergens goed voor; is wer!(cn nog wel
de moeite waard; en: ik zie nergons een doel", dui~en op cen tekort aan
geloof, of het nict ~unnen ontdekken van ecn doel. .

Het wil mijvoorkomen dat in zulke gevallen veeleer gosproken kan -
en ~o~ moet - worden van onzekerheid, bijhet zoeken van de juiste aan-
pak. ilet is minder hot niet kunnen ontdekken Vl1n Gen doel, dan wel het
niet lmnnen gera,ken tot enige zclwrhcid omtrent do Yferl~wijze:"hoe fIi!,
il( Im dat?"

En omdat onze arbeider hicr geen uitkomst ziet~ geen antwoord
vindt, slaa,t hij op de vlucht; ontwijkt de strijd. En pa,s dn,n "ziet hij
(Teen cloel, n.ccn Zi~l!lmeer. 1H1u,rhij. zef1t. 2n ,luidt onze vertalilig vn.nb I,:.:) , b

het een en ander, dat hijniet meor Gelooft in zichzelf, in de ander,
in de Illens.Het oOl'deel va,n de schrijver clus.

Wij stellen dt1ar tegenover: or is c;cen moed; deze mens ziet geen
kn.ns, geen uitkomst, ymnt hj voelt zich overèLl te zwn.k en dus d.e "min-
dere man", dic tengevolge 'van een foutieve subjectieve kijk, dit leven
niet op de O.i. juiste wijze tegemoettreedt.
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Of is hij ontmoct:iccl door tel~ort c,<1neeloof? ITet [;2.t'..t clus nc,n,r ",ij
m2ncnom het begrip "ontmoeC:icinr;" en "gebrek n,['..n c:;eloof". Wn,<1rbijtevens
is te letten op de inhoud vn,n hct begrip vertrouwen, wn,nncer de schrijver
in dit yerb<1nd ook nog zegt: "wij kunnen niet zonder het vertrouwen dn,t .. ;
wij willèn tcnninstc gelovcn d<1t .. " enz.In de psychologie wordt bij ontmoedising onëer moer gewezen cp: een
[evocl vn,n onboh2.gGn, YTn,[..rvoor de mens ln~n vluchten (in de roes, in de
bioscoop, en elders). :Ii~ wordt bitter en wn,ntrouwencl, TT<1nthet onbehugen
wijkt niet. Misschien worCt ht sl<1chtoffer V<1nmooie leuzen, bedriegelijke
frn,sen, doelbewuste c:..emugogie enz. Die hij dun wèl' "vertrouwt". En die hem
,een tn.2.k bieden, cl{e'hij wbI 2.un kn,n, voeGen wij er meteen Gun toe.

3chter, vertrouwt hij niem['.,ne: meer, c~c,n- en zo m:w..::Jc c"_eschrijver de
stn,p V<1nCc ontmoec:..ig~:e n['vur e~emens met "gebrele <1un Geloof" - dun is dit
een 1'cchts-c.ree:cs gevolc; vC..n "Gcbrel{ uun geloof; QC,t is een gebrek un,n in-
nerlijke zelccrheid"..

net spijt mij w81, üoch il~ ben bn,ng, dn,t ook deze lr..c,tste zin niet lmn •
voorkomen, dc,t een c:;espre~ m_t onze c.rbeiders over het een en n,ncler uun
cluic:e lijlcheicl te 1ïens en ,')verlun.t.

Omdat wij als G~R. herhaalCe ~alen - zo niet vr~wel n,lt~d - met ont-
moediginG te doen krijGen, .willen wij de lezinc; verder lc.ten rus~en, om iets

• '. • I

nad~r in te gan,n op deze ontmoedising,. clie naar we menen weinic van doen
heeft met "geloof". Tenzi: - onder c;elooÎ iets £1vnc~ersve:::,staD,n w01'dt dan
"geloven" in de zin, Cie ons gehoor er wel (:acleL~!: aan z2.1 toekennen. Daar-
over. aan 't slot ~an noc enkele opmerkingen~

Over. ontmoediGinG qit.Bt ontmocèic;i~G treedt een verminderinG van het Gevoel van eigenwaarde
op. Op c;~onci yan teleurstc~ling, beris~inG, afkeu~inG, ~ngst, c;ebrek aan
kennis of n,ankun~cn,hetniet zien van de:juisie verhoudingen, de werke-
I ijkhei cl..

Gevolg: ve:."clriei,. nieuwe teleurstellinG, tec;en (:e zr..d~ opzien als
tegen een berg, het te zwaer o~nemen; het object worclt niet in zijn juiste
wa~r~e en beta~enis gekenf, gesc~ut; over- of onderschut. Met als oorzaak:
'f '1' J.. l' , 1 "J 'f .. l' 'L..' 1 1o' een ~e~or~ ac,n PSyc~Lscae ~~acuG, 0 eX'LS lU 2e~ ~SycüloC2e even een
grote mn,te vn,u onst3.nètvas-c,icheic1 te. constateren (ër..!l :).v. overmoeC:ig, clan
weer moedeloos). 1)e vatban,rheicl voor o:ltmoecUc;ing voe,:t tot tal van psy- •
chische eigenschap]en wa~rop we niet ver~er ingean.

Hoe zullen we Cc nntDoecligCe helpen, steun verlenen. TIet antwoord
zou moeten luiden: Geef hem weer moed. Ge:U~:_;:l:ien !.:c..n zeGe;en: geef hem weer
het geloof in zichzelf en Ce wereld.

ZonCer meer bl~ft zo'n zin een paradox.
Zn toch komen w~ bij voortduring voor deze vr2,n,G to staan en is er

enig antwoord no(ic;, dn,t ons duidelijk aan 't werk k~n zetten. Wij moeten een
. begin kunnen maken met onze'hulp-bieclen~e taak.

Natuurlijk, geen berispinG, geen fel::e afkeurinr.; of kritiek. l1el goed-
keuring, instemoing, ~ee-Qenken, mee-oordelen, ja, c,1s it enigszins kan:
mee-veroordelen. Geen sentiülentele lef, wel - waar mOGeLj~;:- een zake17)c
constateren vn,n: je lmnt het; zo voel i!c het ook; zo zou ilc het 001;:, mn,ar
z6 toch niet Coen; of, ja claar zit wat in, -::n,['.,1' - o:? zIn Drents! - "kon je
wel es _gelijk n,n,n hebben".

Tussen hn,akjes vrieD~e~, ut Boeten zo eicenlijk wel een hele serie op-
merkineen ter beschil:::::inc; heb;)en, om ze, [;e11eel ono:)vo.llend, toch duideIU'->=
en vooral eC~lt_en eerl:i5.~ cemeend, te kunnen pln,::._tsell~3venals in e'la school;
van ~e kl~uter tot aan ~e liiddelbnre school!
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Blijft reëel bij al deze betuigingen. Is dat ook niet altijd "gebod"
wanneer wij ook maar enigermate tegenover wellee "arbeider" of "ontmoedigde"
"dan o~k, de houding van een vriend gaan aannemen?

En toch, wij gaan daarbij allen wel eens over de streep. En boeken dan
,soms nog suc'cesook.

Hier zijnwijgekomen aan onze opmerkingen, die het woord"" geloof."
raken. Wij zullen proberen het begrip "geloof " wat nader te be lichten, om
het zo mogelijk toch te kunnen aanvaarden. En plaatsen daartoe naast el-
kaar de woorden "geloof, veronderstelling, vermoeden en vertrouwen". Daar-
voor gebruikmakende van de brochure "Echt en onecht in Geloof en Ongeloof"
door Prof. T.T. ten Have (uitgave Humanistisch Verbond).

De schr(ver stelt tegenover elkaar: Geloof in de zin van Godsgeloof
en geloof in ruimere zin van vermoeden e~ vertrouwen.

Het eerste is het ~ijzonder v~r~oeden 6f vertrouwen, dat God bestaat,
een geloof in engere zin, dat de Huma~ist vreemd is.

Het tweede is een zienswijze, die een grote mate van waarschijnlijkheid
inhoudt:" een geloof dat als vermoeden en vertrouwen slechts gerechtvaar-
digd is, als wij goede redetienmenen te hebben inzake de juistheid v~n"ons
ver"trouwen. In iemand geloven, hem vertrouwen, aldus de schrijver, berust
op controleerbare gelegenheden, waarbij de persoon volstrekt betrouwbaar
bleek te zijn.

Het merendeel van ons bezit aan kennis, berust op zulk geloof. Het
is alleen aanvaa~dbaar, wann~er het deugdelijk sterint op ervaririgen met
zaken, ~ersonen of toestanden, waarvoor wij - zo wij dit z6uden willen "~ de
goede" gronden kunnen aangeven, zodra wij over al het te verzamelen erva-
rings~ateriaalde beschikking krijgen. "

Vriendschap, liefde, vertrouwen, wetenschap, "geloof", vindt steun
in de rede: en zelfvertrouwen is dan dus rationeel zelfvertrouwen. Staat
daarmee tegenover het niet aanvaardbare ongegronde irrationele vertrouwen,
dat door Erich Fromm aldus wordt aangeduid: "
het geloof in een persoon, een idee of een symbool, dat niet resulteert
uit eigen ervaring- uit eigen denken of voelen -, maar dat gefundeerd
i~ in een emotioneel-bepaalde onderwerping aan een irrationele autori-
t~it (d.i. een autoriteit, die uit i~rationele motieven wordt erkend). -
(aanhaling en vert. ten'H.) "

De schrijver van de brochure laat hier op volgen:
~ zo vormt dit irrationele vertrouwen (geloof) een bedreiging voor de
groei naar zelfstandigheid en volwassenheid. -
"~ Ik meen het hierbij te mogen laten. Ons uitgangspunt is nu wel duide-
lijk: een goed gefundeerd vertrouwen in onszelf, in een ander, in een zaak,
aansluitend op en als gevolg van een autonoom keuringspro~es. Opvertrou-
wen irien geloven aan in deze zin k&n dan volgen: gehoorzaamheid als vrije
wilsdaad.

Ons slot moest wel tamelijk uitvoerig worden, omdat wij "geloven", ver-
moeden, vertrouwen, op goede gronden zeker weten, dat" - de schrijver van
de besproken lezing het prcdie~ zo bedoelt, wanneer hijhet heeft over een
"sterk geloof" en een open, innerlijk sterjee levensu,a,nvaarding".

Komen wij echter met deze woorden zonder meer bij onze arbeiders, en
ook nog. wel, bijanderen, dan blijkt al heel gauw, dat wijvoor een moeilijke
opgave staan, wanneer wij gaan trachten de ontmoedigde meri~ meer zelfver-
trouwen bij te brengen. Hij zal weer een :gepast zelfgevoel, venmtwoordelijk-
heidsbesef, een gevoel dat hijweer m6etel~, geloof in en aan zichzelf, ook
in de wereld, in de mensheid moeten verkrijgen!
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.~A.wij,wijdienenin de eer~te plaats te weten wat wijmet deze woorden
.w.illen aanduiden ....

. "Ik~oet' \\<o1he61 sterk aanraden de aangehaalde brochure "Echt en on-
I e.ch~ in .Geloof on Ongeloof" van P'rof. T.T; ton Have met veel aandacht te
lezen.

Raadsman u. Dijkstra.

. :.~. ! -0-. "

"
NIEUWS UIT EN OM DE KAMPEN.

BijHellevoetsluis op.het eiland Voorne-Putten is het eerste kamp
voor de uitvoerinl~ van het Deltaplan geopend. Het kamp is opgebouwd uit •
deb~rakken-van de kampen Noordgouwe en Den Osse; die eerder op Schou\ven-
Duiveland arbeiders, die aan het herstel va~ d{~ door de februari-ramp van
~953 geteis~erde eiland werkten, hebb~n g~huisvest. Het nieuw opgetrokken
.kamp kan 160 man herbergen. Op het moment dat :wijdit schrijven (begin april)
i~het nog maar met een kleine groep .pioniers bezet. Bij onze eerste bezoe-
ken voelden we ons ook werkelijk onder ~i~niers. Het kamp was nog maar ten
'dèle opgebouwd. Overo,l werd ~ehamerd. en.getimmerd. De bodem rond de barak-
k~h was nog een modderpoel. Tijdens ons,eerste ~am~rgesprek 'sloeg het licht
ui t ~ En in hee 1 IIellevoetsluis was, vànwege de grote bedrijvigheid :van Wa ter-
staatmensen, geen hotelkamer te krijgen. De enoim~ bergen van grote "klompen
basalt bij de werkhaven brachten je i~ de waan ~ai inieen desolaat morenen-
gebied boven de boomc;rens te zijn."In deze omgeving 'van bedrijvigheid en
woeste verlatenheid tegelijkertijd,werken de aibeidersuit het k~m~, en is
ook Raadsman van der VIi et, die het kamv verzorgt, Üjriwerk -begonnen ..

Elders heef~ het beeld van verscheidene kampen zichgcwijziid, 'doordat
er n~ast di arbeiders Hongaarse vluchtelingen in zijnondergebracht. In de
cantine's ~indjc m~nsen door~en, die elkaars taal niet verstaan, m~ar des-
ondanks goed blijken te kunnen samenleven. De taal van de sport schijnt in-
ternationaal te zijn:we troffen aan de ene zijdevan een ping-p9ng tafel een.
Hongaar, en aan de andere zijde een Hollander, enthousiast "in"hun spel. ,Zo
kan men het zien in de kampen Zolkepolder, Oosterland,en Elkeriee op Schou-
wen-Du"ivell1nd en in kamp Aagtekerke op Walcheren.

In ;het land van Vollenhovo is een derde kamp geopend: Eind van Diep;
het'woidt drior Raadsman Dijkstra verzorgd.

R~adsml1n van dor,Rulle is v~,n'zijnkamp Oosterland, dat een zeer zwakke
bezetting heeft, ria~r kamp Zonriemaire verhuisd, waar hij zijnenergie en kun-
digheideffectiever kan ge~ruiken. Raadsman vari der Vliet ~er~o~gt nu Oos-
terlandin combinatie met een ander kamp. . .

Van de hand van de Heer G.-Krol,. Hoofd van de afdeling Huisvesting,
en se~ret~ris van de Centrale Commissie voor Cultureel werk in arbeiders-
kampen, en van de Centrale Commissie voor de Sociale Ambtenaren,' is'in he~
Soc iaal Maandblad Arbeid een serie artike len verschenen over : Enkele' aspec-
ten en vraagstukken sriüH~nhangendemet arbeiderskampen'. Deze artikelen zijn
o~k voo~ onze raad~lieden belangwekkend. We ztillen ze daarom onder de raads-
liederi voorde ~rbeiderskampen laten circuleren.

-0-
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UIT DE BELEVENISSEN VAN EEN RAADSMAN.

D'r is geen water op het wad. -

Het was nog in de tijddat er op Ameland een kamp draaide. Ik zou
m()t;eep Amelander een geslu'ek hebben over het w'erk in het 'kamp. De af-
spraken waren gemaakt: Op ee~maandag zou ik hem zoen zo laat aan zijn
adres;op he~ ~iland ontmoeten. 'k Kom tijdig in Le~uwarden aan om de bus
naar,'Holwerd te nemen, vanwaar de boot vertrekt.,f: Ve~~~ekt? 0, nee! Als 'k in de bus ~il stappen vraagt de chauffeur
of 1k door moet naar Ameland. En al~ ik ja knik, met de gedachte: Wat kan
h~m dat inter~sser~n?, zegt-ie: "
- Kunt U net zo goed hier blijven. De boot vaart niet. 't Is oostenwind. D'r
is geen water op het wad. -

Later heb ü: 't gemerkt! Wat dat zeggen wil, dat er "geen water op het
wad" is!
- Probeert U 't morgen nog eens -, raadt de chauffeur.

De avond flaneer ik wat door Leeuwarden. Mijn mah op Ameland heeft
geen t~lefoon. Maar hij zal wel begrijpen, ~a~r~m ikniet'vetschijn: Iedere
Ameland~r weet natuurlijk wanneer de boot wei en niet vaait.'

De vo:igende morgen weer naar de bus'. Een andere chauffeur: minder
stellig dan d~e van de vorire dag:
- 't Is niet zeker of de boot vaart. Misschien wel,miss~~ién niet.,U zou
't kunnen proberen! - .

Ik probeer het. In liolwerd komt 1emand van de bootdienst in de bus.
Hij d~et op z'n minst alsof hij ons precies vertelt, waar 't o~ staafi'
-De boot vaart wel, maar hij kan niet aan wal komen. Wie naar Ameland wil
zal dr,ie kwartier over I t wad moeten lopen. Kousen eri scho'enen uit, natuur-
lijk. 't Kan goed, U moet zelf maar zien. - . '

Heel in de verte zien we de b~ot. Die ligt op ons te wachteri ...
-...• -

Ik Vond It al wat bedenkelijk ....: M~~r dan de helft van de reizigers
voor Ameland doet niet mee. Ze geven de voorkeur aan een terugtocht naar
Leeuward~n. Weten ze d'r meer van? Zijn ze van de streek? Je laat je toch
zo maar niet van een voorgenomen reis weerhouden?

Maar een groep van een man of tien trekt de stoute schoenen aan ..
of liever: uit! En de kousen. Ik ook. 't Leek een strandtafereeltje. 't
Moest alleen niet zo guur en koud zijn!Een meisje - een kind n?g, met lan-
ge steltbenen - gaat ook mee. ,

Jasses, wat is die mod~er van het wad glibberig en koud! Ma~r ~e man
van de bootdienst had geliJ1{- al bleef hij dan zelf aan wal - J'i: Il';best
te doen~ al hebben we na een kwartier'ijskoude;~oeten. Je ~ou willen;stampen
om ze warm te:krijgen, m~ar dan glij je ui~.

Na een poosje glibberen begin ik er iets van te begrijpen••. ,v,an wat
de eerste chauffeur gezegd heeft: - D'r is' geen 'water op het wad -. D'r is
nu'w~l water. En;koud 0~ter ook! Eerst reikt het tot aan onze enkels en wc
slaan de broekspijpen w~t ~erder omhoog. Maar hoe dichter we de boot naderen
hoe meer water er komt. D~ broekspijpen moeten al tot boven de knieän. 't
Meisje met de steltnenen heeft het makkelijk.

Nog verder: 't meisje huilt. Ze kan 't niet meer houden van de kou.
En wat moeten wij nou? Broekspijpen kunnen niet al maar hoger! Ze zijnaan
hun natuurlijke g~ens. 't Water kruipt er in, koud en zout.

Maar we zijn er gekomen ... aan de boot, zijhet met als kruis een nat
kruis

-.-
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Op tt eiland meld ik me aan 't af~~~prok~n a~res.' Een'hospita
doet open:
~ Mene~r is er'nie~~ Hij is voor 't week-end naar de wal gegaan. ,Hijkon
natuurlijk niet terugkomen, doordat er geen water was op 't wad. Probeert
U 't morgen nog eens. -

Ik had haar natuurlijk kunnen bewijzen, dat er .wèl water was op 'tt
~ad. Had ik'mijn jas maar open hoeven te slaan. Had ze 't kunnen, zien! Ik
Heb 'er maar geen poging toe gedaan. Daar in, 'tnoorden willen ze ,blijkba,ar

,,,toch.van alles tldat je I t morgen nog maar eens probeert".
-.-

De derde dag. De wind is gedraaid en meneer is thuis. Als 'we een
qgenblikje, hebben gepraat, zegt-ic:

" _,Hebben .wij elkaar al niet eens eerder ontmoet? Ik zou niet weten waar,
maar 'tis ~ij net pf ik U toch al eerder heb gezien. - ,
.~,H~ -, z~g ik, - dat heb ik zo juist ook al gedacht. U komt mij ook niet
onbekend voor. Op 'n Verbondsbijeenkomst misschien? -, ,

,Maar we komen cr niet uit. 't Kan toch eigenlijk allemaal niet.
Dan zegt-i eopee'ns: '

_ 'k Geloof dat ik het ~eet! Zat U gisteren niet in de bus naa~ ~o~werd? -
_ Ja -, ze'g'ik, -,en nu weet ik het ook!'U zat naast me in de bus op de
andere bank.'-

Voo'r de zoveelste, manl glijdt zijnblik over mijn verfomfnaide pantnlon,
met z'n kringen vnn opgedroogd zout, manr nu niet meer met ee~ nauwelijks
'verholen verbnzing, mnar met een glimlach vol begrip.
_ Ik ben ann de wnl gebleven -, zegt-ie dan.

0 .•, jn .., nnt~~rlijk.. zeg ik op mijn beurt vol begrip.

'(1'S e'e -uyl .
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