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HULP AAN MENSEN.

In de vori~e aflevering van de "Puntjes op de I" verscheen

eerr~rtikel over. het werk in de bureaus vo~i Lévens- eriGe~{ns-

mo~i:iijkhe?en', 'zoa,ls dat in de vier humanIstische bureaus wordt

verricht. In een van de v~lg;endeüulJllnershopen .we eell enkeie
,I'

reactie 'op dit. artikel te gev:ell, JUet name wat betreft de aan-

rakinspunten tussen de arbeid in. deze brireausell:de g~estelijke

ve~zorging, welke de ta~k is van onze geestelijke raadslieden.

'Ook CIe' contactmogelijkheden van de verschi llende' vormen van

Praktisch Humanisme, zoals die zich i~ het Verbond ontwikkelen

end~ze bureaus en het vraagstuk van de verwijzingen is nog na-

dere ~anàa~~t waa~d.
. ::..

Inmiddels werd onze aandaeht getrokkendpoT .een~rtikel in

he't (altijd bijzonder lezenswaardige) katholieke maandblad yoor 'de

v;ij~:Ieugdvorllii'ng "Dux",' dat in het jan./fehr.":numriler van 1957

'~e~ uittreksel geert van een Amerikaans hoek over c~tirisciling.

Onder ~~~ns~lin~, zo zegt het artikel in,z'n inleiding~ wordt

"ve;rstaétn .het bieden VllD deskundige hulp aan mc~sên,' j €mgdigen
"i.

en volwassenen, die vei~t~ikt. zijn in levensprobleme~. Die hulp

wordt echter niet geboden door de per~oon goede raad~e verschaf-

fen over, hetgeen hij moet doen, doch door hem,zelf zijn eigen weg

en de moed oiü'die weg te gaan, te lateü 'vinden" .. .... '. .' .!; .
K(lnnisname van de beginselen van d,eze .methodiek is, dachten

. .

wij, zek~~ vin b~lang voor geestelijke jaadsl{èden. Het boek, dat

"Dux" .bespreekt, is geschreven door een Amerikaans priester en

b'eziet' counseling dus va.nuit katholiek standpunt. Het is getiteld

"C.ounseling in catholic lire alld cducation", en is geschreven

door C.A. Curran.

In de veroüderstelJing dat het interess'ante uittrel(sel dat

"Dux." ery:~n geeft ook de he lallgstelling va.n de leiel:s van de
, .

"Puntjes" zal hebben, menen we goed te d;oen dat in z'n geheel als

maart-nummer van ons blaadj e te doen verschijnen.
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BEELDENGALERIJ.'

Niet,a~leen onder arbeiders ontmoet men de'ópvatting
dat het 6ribegonrieriwerk is verbetering te verwachten ,in de
menselijke verhoudingen in,een wereld zoals die thans reilt
en zeilt. " ,

In allerleimaats~happelijke verhoudingen 'vinden.we de
'me'nsen dïe zich als het ware teruggetrokken, hebben. in de.;
verdedigjngspositie or;tderhet motto: zie wat je er voor je
zelf van kunt maken,. de wereld is ioch ~en hopeloze b~nde.

, Het enige wat men zeker weet, is dat~en zich rii~tkan
terugtr~kk~n utt die wer~ld, omdat je als mens toch leven
moet ..

Het vreemde is dat deze negatiev'e medemensen riergens
de ontdekking hebben gedaan dat hun laatdunkendheid hun
iets meer haeft opgebracht dan een blijvend gevoel van mach-
teloosheid en afh~nkelijkheid va~ een d~istei lot. .

Bij nader inzien zouden ze wei anders wi'llen, maar' zij
ldampen zich vást aan een totaalbeeld waarvan alle onvol-,
maaktheden extra worden ,belicht. Verbetering is volgens
h~n ~llee~ mogelij~ "wanneer alle ~cnsen er g~lijk'over dach-
ten". Dán was' àlles ineens anders geworden,. en.iedereen
voelde zich gelulddg.

De waan, dat alles ineens anders kan ~orden vinden we
terug in een oude overlevering:

Augias, koning van Elis bezat een stal
met 3000 runderen. ~eracles krijgt op-
dracht om deze stal'schoon te makenj en
hijbelooft dit in 6~n dag te zullen doen.
Hij slaagt hierin Joorhet watei van een
rivier,di~ hijuitzijn beddingafloidt,
door de stal te,laten stromen.

De wereld waarin wij leven, ~eschikt niet over 66n
stroom die in 66n dag de augiasstal van ongerechtigheden
zuivert. Onze wèreld beschikt wel over tallozestroompjrs
die in voortdurende activiteit samenvloeien vanuit talloze
bronnen tot in de brede bedding die in staat is de grootste
rots~n te~nd~rmijncn ~n als hinderpalen op te ruimen.

Wi~ zich ~e~igen bron van activiteit in dit verband
bewust wordt heeft geen tijdmeer om te zien of anderen hem
volgen, maar overtuigd van zijnmogelijkheden zal hij zeggen:
_ Haast U niet te zeer, want we,hebben geen tijd te verl~ez~n.-
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'. DE PLAATSEUJ!{E GEES'l'EI.J.JKERA1\DSÜAN (PGR)

onder de loupe '(V).'

Over ~6nding kunnen we. het ~ geloof ik - eens zijn: de P.~.R.
moet kunnen luisteren. dat is 'iets a,nélers' dan een willèkeurirr aan-." ' . - . C :,

horen. Degene die tege'nover, de ,raaclsman( vrouw) zi t bemerkt al, snel
of, er .dat. luisteren is, dat de ;juiste sfee,r schep',t. " .
'. Ma:ar om d~,e sEe'er te scheppen kan ook de "atmosfeer" .me~helpèn;
enige rer;elshierboven staat: "degene die tegenover"~','; .:. Zelfs ,uit
di e' 1)<\;ar'wao rden' i s iets van afstand te le zen en onwillekeurig vo~len
,,~e aan dat,lIet zó niet.moet. . ".', .

Dfe :atmosfeer dient :iets van sympathie uit te dra~en, zonder dat
het neerbuigende afhankelijkheid suggereert. ,

De eerste ontmoeting met ons en met de "cliënt" heeft vaak nog
i èt s gedwongens, i cts' vreemds; de "c li (int" voe 1t zichriog',allesbehalve
op Tijn gemak .. Dan kan'een vaderlijke toon veel bederven, maar. een be-

'. grijpend: "ik kati me' indenken, dat het niet gemakkelIjk ,is' 0111' te begin-
nen" kan het ijs breken. .' .'

Ook ons "pla~ltsnèmen" tegenover decliën Lis van 'be'lang, 'de
hOliding va.n de P ..G.n. Dlag dat "tegenover" nimmer s~ggèreren,. integen-
deel! .

Zelf kies ik lilijn plaa.ts steeds zodanig, dat mijn zi tten iets van
rust meebrengt.

Voor de ander kan het OOk vaak irriterend of verwa~rend zijn als
onze blik voortdurend op hem of ha,ar is gevestigd. Natllurlijkkan er
een moment komen dat ;je de ander recht in de ogen ~i~t, maar dat komt
meestal pas veel later. ,

Een plaats innemen dus die het mogelijk nmakL dn,t ons "kijken" niet
ecn hinderlijk karakter krijgt en dan: goed luisteren. Een onzer raads-
li8den heeft el' eens he".:, volgende over gezegd: "kunnen wij luisteren?" .
lIet lijkt een onhoffelijke' vraag. Dat het niet zo is, zrLl U spoedig dui-
delijk worden.

U kent immer de situatie, waarin U zo in Uw problemen en moeilijk-
heden verward zijt! zo boordevol zit met Uw zorgen ~n grieven, dat U de
dringende behoefte gevoelt aan iemand, tegenover wie U uit kunt spreken,
wat U dW11rs zit. En dat niet DJ.leen om Uw gemoed te luchten, llll),ar ook,
misschien zelfs wel in de eerste pl1111ts, omdat U hoopt zo met U zelf en
daardoor ook met de anderen in het reine te komen. U weet dan heel goed
dat dit uitspreken slechts mogelijk is en slechts de gewenste heilzame
uitwerking k11n hebben, als U iemand vinden kunt, die luisteren kan.
Iemand die zwijgt zolang U spreekt, die hoogstens als U blijft steken,
dat ene woord zegt, dat U wecr op gang brengt. Iemand, die niet alleen
m11ar zwijgt, maar die in zijn zwijgen voelbaar maakt, dat hij geheel oor
is, mct zijn volle aandacht bij wat U zegt. Hij verdiept zich in wat hij
hoort, hij beleeft het mee. Hij .... luistert.
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Z,ómet en bijeen medemens zijn is moeilijk; eerst a,ldit: de-
a,nder-helemau,l-uit-la,ten-sprekenon wa,chten tot hijklaar is, niet
allcpn wachten met ,spreken, liaar ook wachten met ,jeeen eigen (vaak
voorbarig) oordeel te vor~en over wa,t de ander zegt, opdat het vol-
~it meebeleven door geen eigen activ~teit w6rdt gestoord. Het lijkt
of je volkomen passief bent. Een bedriegelijke schijn. Deze gespannen
~andacht, dit zelf echt meegaan met de ander, dit delen in zijnmoei-
lijkheden is een superieure vorm ,van activiteit.

Een raadsman moet kunnen luisteren. Onze tijdwerkt het beoefenen
va~'ae kun~tvan luisteren niet in de hand. Integendeel. Wat vaak ont-
breékt? 'De innerlijk~ rust, de overgegeven anndacht en het vermogen ons
geheel in de ander te verplaatsen.

Innerlijke rust. Hoe lwn die ons,deel worden in de ononderbroken
voortg[üig der dagen, va,al{gevuld van vroeg tot laat met drukke' u,rbeid?
Wie vin onS heeft tijd, vindt de rust, om - u,lWu,shet mau,r - een korte
poos met zichzelf alleen te zijn" zich een moment los te maken uit dit
'l;usteloos voort moeten, te overcfenken wat wc gaan doen en hoe ,Ivehet
gaan doen. En toch is iets hiervan nodig o~ de kunst van luist~ren te
leren .

... Overgegeven aunducllt. Het aandaclltig ..kunnen zijn als het argeloos
spelend kind, dat zich geheel in zijnspel ve~diept.,Mcteen glimlach
zien wij ouderen dit aan en we weten van die mogelijkheid, die vaak g~en
werkelijkheid wil worden. liet vermogen ons in de ander te vcrpluatseri.
Dat wil, ZèggCIl mee te kunnen belevenj wat de ander in zich omdrl1l1gt.

Zulk luisteren werkt vaak recds verzoenend,. niet alleen dat ,we de
l1Ild,erdailrmee de zekerheid geven van niet geheel ecnzl1um'tc zijn,'maar
ook kan zulk luisteren bevrijdend werken. De volksmond keöt er talloze
uitdrukkingen voor: zich opgelucht voelen, het lag me ZWl1ar op de maag,
zeg ~l1ar watje op het hart draagt .,

Wordt vervolgd.
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ZIEKENBEZOEK IN lIET HU1IANISTISCH VERBOND IN 1956 .. (11).

In, het jn,nuuri-nu'mmcrbeloofden we een vervolg vun het verslug
Ziekenb~zoek te geven, unngezien ik nog slechts een l)eperkt anntul
versln,gjes had ontvangen ui t het lund .De oogst daarna. was echter
zeer schraul, zodat dit vorvol~ een kort Glot zal zijn.

In Amsterdn,m is dit werk onlvnJ'" tor hand genomen, zodat we
hier nog geen versln,g mogen verwachten. Ditzelfde geldt voor Utrecht,
waar heL werk bijnn,twee jaar nagenoeg stil heeft gelegen, maar wanr
nu weer een mogelijkheid is geopend om buitenkerkelijke pntiänten op
te zoeken. Jammer genoeg moest.Mevrouw van Straten als leidster van
het ziekenbezoek in Utrecht door n,nder werk hiervoor bedanken en
wij zijnhn,n,rnog altijd zeer dankbn,ar voor het baanbrekend werk dat
onder hn,ar leiding enige jaren geleden in Utrecht op dit gebied is
begonnen.

In Alkman,rligt dit werk sinds oktober 1955 stil, aangezien
Mevrouw Helder de leiding niet meer kon nemen en geen ander werd gevon-
den om het vn,n haar over te nemen. In Haarle~'bezoekt Mevrouw de Jong
alle'zieken die hn,ar worden opgegeven via verschillende wegen, maar
ook de onbekendheid in Haarlen met deze mogelijkheid noopt Me,rrouw De
Jong tot grote "werkloosheid" (tot haar sp~jt!).

In Zwolle, Emmen, Doetinchem, Rotterdam, Bev~rwijk en Den Helder
heeft men evenmin veel werk, mn,n,rmen trn,cht te doen wat gevrn,agd
wordt.

In Den Han,g heeft men in het ziekenhuis van De Volharding de be-
~chikking gekregen over de nnmen van buitenkerkelijke pati~nten.

Gebeurt er in n,lle andere gemeenschappen niets op dit gebied? -
wijweten het niet.x) Het is verde~ de bedoeling om nog dit voorjaar
TIet alle zi6kenbezoekersters(ers) illhet ErusDushuis te Utrecht bij
elkaar te kom~n om elkn,nrs e~vnringen te beluisteren en eventuele
nieuwe problemen en mogelijkheden te bespreken. Wij rekenen op een grote
opkomst en zullen de datum bijtijdsmededelen.

A. Treurniet-Wiersmn.
x) .Geen enkel bezwan,r eens lets te ln.-tenhoren, gemeenschapsbesturen ,
ook <11s U b.v. pogingen wn,n.gdemaar' op moeilijkheden stui tte!

-0-
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GREPEN UIT DE RAPPORTJES VAN EEN----------------
_____ GEESTEllJK RAADS1LW/IN DE ARBEIDERSKAlIfPEN 111.

In het vorige artikel tj e schreef ik al dn,t praatavonrl.envaak aan-
leiding waren tot een persoonlijk gesprek met iemand die met moeilijk-
heden zit. Vanzelf zijner mee'r mor;elijkheden om daartoe te geraken. Ik
noem het kamergesprek,. voora~ dat waarin de ge~stelijke iaadsman zich
voorstelt aan de kamerbewoners, en vertelt wat hijkomt doen. Komt ie-
mand dan niet zelf met zijn problemen, clan gebeurt het wel, dat zijn
kamergenoten, die .meestal ook ~el op de hoogte zijn, hem een duwtje
geven in de trant van:
- Dat is nou iets voor jou Jan, jijmoest no~ eens met die meneer gaan
praten. -

Soms ook wordt men door een mede-arbeider gevraagd eens aandacht
aan een man te besteden, die dit w01 nodig zal hebben. M~ar meer nog
moet je als geestelijk raadsman gevoelig zijnvoor uitlatingen van de
mensen zelf. Soms beweren zijmet veel bravour het tegendeel van dat
waarvan hun hart pijn doet, vaak ook wijzen zijmet een enkele toes~eling,
heel onpersoonlijk op hun moeilijkheden. Ze stellen het dan b.v. voor of
het niet henzelf betreft, maar een familielid of kennis. .

Met sommige ,mensen komt lIlenheel gemakkelijk tot een gesprek, zo-
als met de man, die een ander ~raa.g de vuile was wilde laten opknappen,
en bijkennismaking al direct met "grote persoonlijleemoeilijkheden" Imam.
Het bleken huisvestingsproblemen te zijn en daar kon ~e geestelijk raads-
man nou heus niks aan doen. Dat hij de situatie aan het eigen gedrag te
wijten had gehad, wilde hij niet aannemen; een doorstoten naar het eigen-
lijleeprobleem gelukte toen ook nie.t: Pas veel later was een gesprek over
zijn eigen houding in het probleem mogelijk.

Met andere mensen krijg je uiterst moeilijk contact, zo~ls met de
man, aan wie ik heel argeloos vroeg in welke plaats hU woonde. (Dit is
nl. dikwijls een prettig aanloopje). Het antwoord luidde:
- Uit Hoorn. meneer. manr niet "uithoren"! -

Sommig~ men~en'zijn v~eemd wantrouwend. Het is mij wel gebeurd dat
ze voorzichtig vroegen of ik van de recherche was. Het heeft vrij lang
geduurd voordat ik met bovengenoemde lUan een normaal contact kreeg.,

•
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Soms krijg je onverwacht hulp uit het kamp, wanneer je met ,een
cliönt ,bezig, 'bent,.' Het hlijkt dundi~t een, ouder" bezLidigcièr arlH;ider
zich: eveneens ,zijn lot L1antreh:t en hem goede YL1ad en steun geÇlft .Z,o-
.a.ls,b;v .. ,.het gev.al was bij P.,Hij was 11l1ar mij toegekomen na. eel~ duwtje

; vanz;ijn kamergenoot en vertelde me toen" hoe ,zijn huw.e,lijk in de :,s'oep'
:zat,'en hijzelf: in de ,put .. Zijn vrouw was, met han,r eigen dochter uit e,en
eer,stelllp~elijk, weggelopel~ ,zonder een adres achter te la,ten. Voordien

""aren erwoordeu, en meerdn.n dat, ge'weest ovèr de Ol)"\~roed{ng"vi\;l~de'
kinderen, over ,hui shoudgelcl; over luiheid' vall .de man, kortom verwijten
over' eli weer;, 1liwr di t a lIes rechtyaardi gde toch ni et het weglopèn v<tn
z'ijn 'vr,ouw,' volgens P. Hij was in zijn trots gekwetst en weigerde r~anv[Ln-
kèlijk pogitigen te doen het adres van zijn.vrouw op te sporen: H~t:he~ft
enige. gesprekken gekost voordutdc man tot het inzicht kwam. dat"dit
niet de juiste ,houding was om een nieuwe koers .voor het vusig~i~~en
huwelijk te vinden. Mede aang6spoord do~r zijn oudere.kamerg~noot. die
vaak met hem' prL1atte, ,deed hij tenslotte pog~ngen. Een brief met ~n-:
.lichtirigen~ dl1nk zij Huful1nitas verkregen, DWl1kte duiqelijk dat de vrouw'
heel wl1tvl1n de ml1n te verduren had gehl1d. Er waren vele en l~~gdurlge
gesprekken'toe .nodigom de ml1ntotzelfinzieht en een andere houding
te brengenj zodat tenslotte een enigszins l1cceptabele hereniging van
ml1n en,vrouw m~gel~~ werd. ", '

I;. Men ziet hieruit van hoeveel belnng het l(an zijn, te ti'achten
inlichtingen van.derden te verkrijgen, uiteral1r~ alieen m~t toe~iemming

,van de cliënt; en hoe deze inlichtingen soms een heei ,LlIlder' l:i.,eht' Op
:de:zaak kunnen werpen. '. '

In een ander ,geval, dl1t vn.n J. , heb ik s:terke vcrI1làecie~ls " ,dut' het
gesprek tijdens de l<tnge avondwande.ling ove'1' '(ie verlatc~l' poid~n:~'e'ggetjes,

,hem we l~kelijk het houv~s theeft gegcv,en dat hij zo nodigiw,'d" '~n.''dp,t' hem
het z:involle ,in zijn sc'hijnhL1ar zo zinlooshes:tann heeJt ,doen:.i!lz,ien.
Toen' ik J. voor het eerst ontmoette was lrij al ZOYC,r,dat hij .inzag dl1t het
leven ,dit. hij'nu leidde ge'cn oplossing gaf. _.Zijn geschiedenis, b,egon nn, de
n,fgelopen oorlog, ,toen hij met eenNederll1:nd~ meisje uit D\:!.itsln.!ld, niLar
.Ifo'lln:nd 'terugkeerde, de jonge moeder niet met zijn ~ünd wiide laten 'zit-
ten, en'lrn:wr trouwde. Hun karnkters blekert op nllerlei, p~:nten' te .b~tsen .
Toe'n zè' drie kinderen 'IH1dden, zeiz 'n vrouw hem vn,a~we 1: e'n ging e,i met
een' zwerVende woomnl,genbewoner vnli door, daarbijheur,telings ,dc kinderen
dan weer meenemend, dan weer ergens achterlatend.

Het 'Verdriet'om dit alles,voorLtl om ,zijn lünderen1 ,en.zijn eenzuam-
heid beten zich in zijn hart vast en ~, ging drinken, met veel;vrouwen
mee enz. Zoals gezcgd,hl1d hij met dit leven geen ~rede, wilcle pra~~n en
begree~: het moet anders, ,mnarhoe, en waarom? . '" ., ..

wdt koriden'wij nnders bespreken, dnn dat hij zijn leven zblfzin kon
geven door voor ~ijn kinderen te gaanwerken(ze wnren nu ineen i~ter-
naat), 'hen om ~e beginnen financieel te' v.erzorgen en:zereg.elml1tig, te
b~z6e~en: bit~bU e~n zekere levensvervulling kunnen, zijn. Maar yooxwaar-
de daartoe was, da,t hij radikaal zou breken met zijn oude milieu" ~.L1t hem
immers' iedere ke,er weer in zijn vroegere leven, zou terugtrekken. Een bn,an
ergens l1.llders, een het. kosthuis met'wat gezelligheid, en.geen kroegloperij
meer. Eu moest zijn leven ook verder zinloos blijven? Kon. jui st, hi:i..met zijn
rijkdom' ar1.ll ,ellendige ervaringen, l:1Ct zijn teleurstellingen en zijn mis-
stappen niet v~el voor anderen betekenen? Alleen al door vaD zijn levens-
loop te vertellen, zou hij anderen kunnen behoeden voor de fouten die hij-
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zelf h~d genaakt.'
- Maar.lioe ziet U de mens dan? - , vroeg J. ,tegen het, eind Nl1l1 onze,\
w~ndèling. Die vr~ig heb ik niet rechtstreeks beantwoord,' maar' we ,i'

hebberl er samen over ge,praat, over de mens mei zijn goed 'en zijn kwaad"
h~iwezen waar~ooi we beurtelings eerbied en mededogeni bewogenheid,en
vc~wondering hebbèn, maar dat altijd waard is ,begrip en hulp;,tcv:inden.
Het ge sprek had, hem erg go cd gedaan, - zei tI. toen we afs'cheid, i namen, 'I

, Ee'n week'liter was hij uit hetlmmp vertrokken "en een brief ,meld-
d'emij d[d~ hij het leven,weer,in eigen hand ho,d genomen. ",I".i i

M~t B. was het heel wat moeilijker 'tot de kern van de zaak ,te"
,lwmen. Nllde eerste kennismaking al, vertelde hij dat, hij, ,zicheenzal1m
voelde en behoefte had aan geestelijk contact; dat het werk 'hem n~et;
B~vredigde en dht hij zijn ieven zo inhoudsloos vond. We hebben ,die 'avond
gepio~eerd de oorzaken op te sporen en ik heb hem aangespoord dingen
t'e gaan doen'die hem'met 'andere mensen in contact zouden hrengen; zoals •
verenigingsleven, studie, e.d. Toch stond B. daar lusteloos tegeriover.
Ik'bl~~fh~mjegelriatig bezoeken om een praatje' met hem te ,maken;~aa~
ovei zijn moeilijkheden spiak hij niet meer. Nadat ik hem een,paar maal
was Jlilsg~l open, schreef ik heI:1 een briefj e "om het conta,ct te 'hernieu-
,ren en om sam'en' nog eens over zijn toekomstpla,nnen te praten" ~

Prompt was hij bij mijn volgende bezoek het ka,mp uitgelopen. Hij
voelde er, zoals hij later ook toegaf, kennelijk niets voor het gesprek
over zichzelf weer op te nel:ten.,Er was een praata,vond voor nodig i on:
~et con~a~t met hem ~eer enigermate te herstellen~ Na he~groepsgesprek,
wuaraan lüj met ve e I i nteres se had dee 19cnomen, was hij weer ontvankeUjk
voor persoonUjl{ contact. Het \vas" mijn laatste bezoek aan het knmp. Mijn
"opvolger i's er' in geslaugd z'ijn vertrouwen geheel te winnen' tot het,
feitelijke' 'probleem uit hem kwam. Hij vertelde toen hoe hij in de oorlog
lI'verkeer;d" was geweest en daarvoor ook veroordee ld was'. Hij voelde dit
~lles als een smet op zich rusten, wat hem belette juist die mensen op
~e ~z~eken waartu~s~n hij zich thuisvoelde. Tijdens onze gesprekk~n was al
gebreken dat de denkbeeld'en die B. nu over mens en,sa.l:lenleving had, heel
wel overeen kwamen met die, welke in het Humanistisch Verbond leven'. Hij
\vi.ld~ e'r gr'a'l1g meer van horen en er over lezen, rial1r heeft gell1e~nd" dl1t •
een man 'als hij toch geen plaats in het Verbond wl1~rdig WI1S. Ong~twijfeld
zijn doór het contact met de -geestelijk raadsllll1n zijn gedachten .op dit punt
nu ve n1nde rd .

Ik noemde deze kwestie hier, als éen voorbeeld hoe ook bij een
,cliänt die ogenachijnlijk heel bereid is zijn levensproblemen met de gees~
, tel ijk raadsman te bespreken, weei'8 tl1nden kunnen' besta.an, di,~, he1:1het,
kernprobleem doen verzwijgen. Hoe-hij n~ een,eerste toenadering' een af-
werende houdi rig tLanncent en hoe de ze langzaam weer lmIl',worden or::1geboge'n
dobr toch liet cont~ct met de cli~nt te bewa.renen de ml1n ~oorzichtig
te bennderen. Hoe di t langdurige contact als het ware mede "~In~ilst an-
dere invloeden, de voorwl1arde moet scheppen om uiteidelijk toch tot de
kern van' het diobleem te komen.

Zo kan men menen, als geestelijk rartdsml1n met de cliënt' weini~ be-
reikt te hebben, maa,r later blijkt; 111th~ns lin'dit gev~l, d~t de g~-
sprekken {och niet vruchteloos zijn geweest.

Raadsm~n A. Dbkkef.
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UIT DE BELEVENISSEN VAN EEN RAADSl.fAN.

d'See-uyl.

•

De veronderstelling dat er eens een komende humanistische gene-
rati~ zal zijn - voortgespr~ten vanielfsprekend uit jeudige humanis-
tische steensjouwertjes - die met ongedekten hoofde een wijle zullen
toeven bij het graf van de humanistische geestelijke raadsman die zich,
voorzien van spiegeltjes en kralen, eertijds op een der eilanden van
de Zêeuwse wateren heeft laten afzetten, berust op een misvatting.

Zo niet wat betreft de eerbied misschien, of het stoffelijk over-
schot, dan wel inzake de amuletten.

Het menselijk kunnen en kennen v'an alle wezens die hier samen
dokteren aan nieuwe levensmogelijkheid, toont een grotere actieradius
dan men zou denken. En vrees voor het onbekende hoozt er niet bij.

Vlak tegen het oude stadje legert zich een groep Magyaren, ont-
heemden op doorreis tiaar C~nada, te zien van tussen door de kantelen
op steenworps afstand. De poorten blijven geopend, en over de ophaal-
brug trekt de burgervader omringd door veeltallige comit6ts, inder-
haast opgericht tot leniging van vele menselijke noden en behoeften,
om z'n missie der vriendschap te verrichten door lret drukken der
vele handen van 't vreemde volk, dat overigens gekleed gaat in ge-
wone colbertjes en japonnen van eendere makelij als elders ter wereld.

Er zijn er de meesten waarbij taalverschil belemmering wekt voor
meer toenadering, anders dan het gebaar ,van de warme handdruk als
symbool van ongewapend vertrouwen. Er zijn er echter ook die zich kun-
nen uitdrukken in Duits en een enkele in het Engels.

En waar de legering Vll.ndeze vreemdelingen behoort tot een deel
van een Rijkskamp voor huisvesting van arbeiders, ontstaat er een sa-
menhang van wederkerige belatigstelling. Een culturele avond waarin dit
Hongaarse deel van mannen, vrouwen en kinderen wordt opgenomen, vangt
aan met een keurig speechje in de Duitse taal als welkomstwoord, uit-
gesproken door een der arbeide~s als kampvoorzitter.

Hier en daar zijn degenen die zich herinneren de Duitse taal vol-
doende te kennen om in de cantine gesprekken aan te knopen met nimmer
gekende vreemdeli?ge~.

Tussen de zeedijken hangt er een sfeer van't afzonderlijk leven
dat wakker is geschud door inkwartiering. Bloemen, foto's, rondritten
en uitnodigingen voor familiebezoek binnen de poorten der veste, worden
gehonoreerd me t Hongaars gebak en overeerll~omstige gerechten.

De Czarda;:;zal er niet ldin]um. Die blijft gereserveerd door hen
die evcnnaief zijn al~ dic Amcrikanen die menen dat iedere Hollander
op klompen loopt.

En als binnen enlu)le maanden de sta.f van teachers en nurses en de
voorlichtingsmensen uit Canada hun werk llcbbcingedaan, zullen de vreem-
delingen afscheid nemen van vrienden binnen en buiten de wallen van een
oude nederzetting waar rond omheen er niet 66n meer verblijft die ziell
afhankelijk weet van spiegeltjes of kralen als talisman om het kwaad te
bezweren.
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