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EEN KA1lliRGESPREK ONDER DE LOUPE. 11.

De vorige maal hebben we het verslag overgenomen dat Gen onzer
raadslieden van een kamergesprek gaf. We zouden het nu - zo spraken
we af - aan een critische analyse onderwerpen, teneinde uit deze analyse
lering te trekken. Het is immers de belangrijkste functie van een ver-
slag, dat het gelegenheid geeft ons rekenschap te geven van hetgeen heeft
plaatsgevonden. Eencritisehe analyse schept dan de mogelijkheid een vol-
gende J;:eeyeen soortgelij!;:esituatie met verrijkt inzicht en groter vaar-
digheid" tegemoet te treden.

Het is mogelijk dat het onderhavige verslag onvolledig is of niet
ui t,voeri~ genoeg, om een werke lijkbeeld van het gevoerde kamergesprek te
geven. Dat zou dan een"tekortvan het verslag zijn.Voor ons doel doet
dit er echter niet toe. Ve analyseren het kamergesprek zoals dat in het
"verslag voor ons ligt en niet een gesprek, zoals het misschien wel ge-
weest is, maar waarvan wij geen kennis dragen.

DcA TI al y s e.

Nemen we het verslag (De Puntjes 'op de I, JulijAug.'55, bldz.5)
cr naast en volgen we het min of meer op de voet.

In de 2e alinea lezen wc dan: tllIetgesprek komt als vanzelf te"
lopen over de verschillende levensovertuigingentl. Hier dringt zich al
direct een vraag op, die eigenlijk meer met de verslagstechniek dan met
gesprekstechniek te maken "heeft. Is dat werk'el'ijl;:zo vanzelf gegaan?
Het verslag zegt hier niets naders over. Het zegt alleen dat er geen be-
lemmeringeri voor een goed gesprek waren door loon- of arbeidskwesties
of iets dergelijks. Wc hebhen zo het gevoil, dat de raadsman zelf het ge-
sprek op het thema van de lcvensovertuigingheeft gebracht, het gesprek
dus in zekere zin heeft "nitp;elokt". zon.lswc dn,t eerder als cen onzer
"technieken" beschreven. (De-Punt.jc~, Maart 1954, bldz. 5 e.v.) En het
interesseert ons nu juist zo z~cr, hbc het gesprek op dit thema is ge-
bracht, Tc meer, daar het voor' velen onzer raadslieden een der [!;rootste
Jlloeilijkllcdellis lJet gesprek op een in verlmnd met Geestelijk werk belang-
rijk onderwerp t~ krijgen. '

We nemen manr aan dat de raadsman cr hier de fland in heeft gehad
en rekenen dit tot iijnverdienste in het knmcrgesprek: dht hijhet ge-
sprek 0,1 u.anstonds op een "geestelijk" thema heeft weten tc hrengen.
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Een volgend uitstekend punt in het gesprek is, dat de raadsman het
gesprek, dat over de verschillende levensovertuicingen loopt, niet laat
uitmonden in een bespreking vnn de verschillen die er zijn, dus van wat
ons ncheidt, maar, het onmiddclijk een wending geeft in de richting van
"goede verstandhouding" met en "waardering" voor elkaar, waarmee hij het
theJlla verdraagzaamheid aan de orde stelt. Hij doet dat op ui tnemende ma-
nier v~agenderwijs wot een indringende vraag: "lu het nou zo, dat je el-
l>;aar alleen ,manr dti.ldt, of zit er ook waardering voor elkaar in?" Het
is een vraag, die '~~legenheid geeft tot een werkelijk diepergaand gesprek
över het elkaar wezenlijk actief eerbiedigen in de levensovertuiging. En
dau,rwil de raadsman kennelijk met zijn vraag naar toe.

Maar dan laat de raadsman zich verschalken door het antwoord van
een der arbeiders:' "Je hebt mekaar toch nodig", dat eigenlijk maar nauwe-
lijk~ een antwoord op' de gesteldci vraag is. Het is hoogstens een begin
van cen antwoord. Hij laat het g6hele, zo goed begonnen thema van de ver-
draagzaanili~id los en, keert er ook in het vervolg van het gesprek niet
mee:.: toe terug. Hij gaat daarentegen op verkeerde wijze op het:::a.ül;1v0o.rd
van de arbeider in, dool' het "elkaar nodig hebben" tot een nieuw thema
van, 'gesprek te maken, zonder het in verband te brengen met het thema van
de Jvo,l'llraagzaamheid, da,t aan de orde was en nog onvoldoende ui tgeput.
Hij doet da,t mot zijn opmcrl,ing: "Kunnen wo misschien beter zeggen: "Je
kunt niot buiten elkaar".

Als. clo l.'aadsman op het door hemzelf aan de .orde gestelde thema' van
de 'verdJ.'aagzaamheid had willen doorgai1l1 - en we moeten veronderstellen
dat dai: ,zijn bedoeling was, wn.nt hij heeft het gesprek daarover toch niet
zonder reden uitgelokt? - diln had hij het antwoord van de arbeider moeten
aangrijpen om het thema verder' ui t te diepen. Hij had' dan b.v. kunnen zeg-
geil::,"Jn.,' dat is één der redenen, wan.rom we yerdrn.agzuam tegenover elkn.ar
moeten zijn. Omdat wc elkaar nodig hebben, op elkaar zijn anngewezen, ~oe
vei'schiTlend wc ook over het 'leven denken." En daarop had dun de vruu.g
kunnen volgen: "1bar is dat de enige .reden? Gesteld nu eens, dat we 'el-
kn.~r niet nodig hadden, zouden we elkiar ook dnn nog moeten eerbiedigen
in de lcvensovertuiging'2f1

Op deze wijze zou het vraagstuk niet losgelaten Zijll, maar juist ver-
der uitgediept, terwijl tegelijkertijd uari de opmerking van de arbeider was
l'e6htgedan.~.'Het gesprek zou dan verder hebben kunnen lopen over (we ge-
bruiken nu kortheidshalve maar een vreemd woord, dat in de kampen natuur-
lijk niet gehanteard Iwn worden) de existentiële betekenis yu.n de leyens-"
overtuiging. De 'lev6nsovertuiging Van de n.ncler hoeft kracht van gelding
voor die ander op dezelfde wijze als do onze dn.t, heeft voor ons. We'moete'n
hem in die levensovertuiging eerbiedigen, onidn.t de' mens niet los vnn :zijn
levensovertuiging te denken is., deze tot zijn existentie behoort. De ander
eerbiedigen betekent die ancler eel'bicdigen zon.ls hij is en niet zoals wij
hem eventuee I graag zouden zi en zijn.

De raad.smn.n heeft, hier tIus, als we het zo mogen uitdrukken,' .de boot
gemist. Hij heeft zich' het gespreksthellH1 uit handen laten nemen door 'cen
opmerki1lg,. die op zichzelf wel de mogelijkheid tot aansluitingb~zat. Hij
is dn.i11'entegen, verleid door de opmerking VêUl de arbeider: "Je hebt me-
lelar toch nodig" ~ op è en n,nder onderwerp overgestn.pt, dat we zouden kun-
nen ilandniclbn mot de menseljjke verbondenheid: "Je kunt niet bui ten' me-
kan,r". De Tiwc1smn.n doet dat echter r..iot bewust. JIlaar als een niet. ovcr-..
wogen l'O[lctioop de iLrbeider die hot "Je hebt Jlloka.ur toch nodig" ui t-
sprilk. Dêlt blijkt dool.'(lat do ..,ran.c1sman ook op dit nieuwe themé1 niot door-
gan.t, mila.r zelf tegelijkertijd al weer c n derde thema invoert, n.l. "da.t
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de ene mens niet minder ,.•aard is dun de ander", wat _misschien wel
indirect, maur toch niet zo zonneklaar verband houdt met de menselijke
verbondenheid. En hier is het de arbeider die verdere vermenging en
verwarring der themata voorkomt. Hij houdt het tweede thema(de verbon-
d~nheid)va~t, zonder op het derde(de gelijkwaardigheid) in te gaan met
zijn voorbe~ld van het reddend zwemmen.

Hoewel het zeer wel mogelijk is, lijkt het niet noodzakelijk dit on-
derwerp ver~er uit te diepen. Het voorbeeld van de arbeider geeft beter
dan menige diepzinnige beschouwing weer, hoezeer wij mensen op elkaar
aangewezen zijn. Wat misschien nog ontbreekt is de conclusie daartoe,
zouls in het gehele gespiek elke samenvatting en conclusie ontbreekt.

Vervolgens komt ~e vraag aan de orde waarom de arbeider reddend
zwemmen heeft geleerd. De raadsman is hier weer op z'n best. Hij ge~
br~ikt weerde vrugende vorm, waardoor de ander aan het denken wordt
gezet: "Wuarom?" En als de arbeider in zijn untwoord aan de oppervlakte
bljjft, dan tracht de raadsman naar (:e diepte door te stoten, door zijn
vraag te h.erhalen met een sterker accent: "Waarom moet je dat eigenliik?"
Het kom~ dan tot een ~ort gesprok over de mensel~te verantwoordelijkheid.
Maal' er wordt opnieuw niet op doorgegaan. 'l'och had de raadslllun kennelijk
de bedoelin[; daartoe met zijn Idemmende vraag: "Waarom eigenlijk?", en
later nog 0 ens met zijn: "veran twoo rele lijkhei d. Maar, alleen om zwemmen
te leren?" 1l1et deze vrang scheen hij het probleem van het bijzondere -
het zwemmen leren - naar het rLlgemene te willen leiden. Maar dan is het
weer do raadsman zelf, die lIet zo godd opgenómen thema afbreekt. Hij
laat de vru,ag van lwt "Waarom eigenlijk?" en die van het: "alleen om
zwemmen te leren?" schieten, voordat een ant,l"oord gevonden is en gaat
over op een volgend thellll1, dat hij blijkbaar ooIt nog graag ter sprake
wil brengen: het thema vall de persoonlijke moeilijkheden. Dit thema aan
het ejnd ter sprake te brengen is op zichzelf uitstekend en de raads-
man geeft blijk zijn lesje goed tc heblJen geleerel. Wc schreven eerder immers
(Ons Duw-tje Juni 1953, blzo 4): "Het hèeft alle zin om na een goed
ltalllergesprek nog eens te zegg'Jn: "iVe hebben nou weer eens prettig met
mekaar, zo in het algemeen gepraat, maar jullie weet het, wie eens per-
soonlijke clin~en lieeft, waar hij over praten wil. .... , dat kan al tijd .
"D~'d1zoel,en \'iC wel even een.ple:ltje apart." 11aar lIier Ic.:am het te vroeg.
liet is alsof de raadsman haast h~d en de eerste de beste gelegenheid
~angreep om tot deze wending te komen. nij offert er zijn zo goed begon-
nell gesprek o\"er de verantwoordelijld18irl au,ll op, ten ltoste zelfs van de
logica. Uant als llij vrau,gt of die verantwoordelijkheid alleen slaat op
IH;t leren zwemmen, d,Ln gL~,1-t,lüj verder toelichten 111et: "Ik bedoel hiermee"
enz. en dan stelt hij het gebied van de persoonlijke moeilijkheden aan de
orde, 111u,arhij bedoelde dat cr aanvankelijk niet mee. Hij bedoelde het
vraagstuk van de v0rantwoordelijkhcid van het bijzondere geval van het
zwe!1lmen leren over te brengen JlLLar het algemene. JLtlllll18r, want er lag
bovencli.en zo 'n pl'L~chi,ig'; kLUIS in om terug te keren tot zijn zo zinvolle
en Llanv[1llkelijk zo klemmend gestelde, maar niet ui tgew(;rktc vran,g van
het: "WL1aror.! eigenlijk?" Yhl,al'OIlL waarcltS6r voelen wij ons vel'ttntwoordelijk?
Het gesprek had dan verder kunnen lopen over dat esscnti~le deel van
ons menselijklJestann: het zedelijk waardebesef. D.v. ingeleid met de
vran.g:\'!cl een:; over gcebl:ht; dat het lèigenlijk cil~ena[Lrdig is, dn.t wij
ons vel"antwoorclc;lijk voölcn?\'hwrdoor zou dat komen? Een prn,chtigc gelegen-
heid du~} omtle [Lrb,:-iclers zich meor bewu,:t te doen worden VLLnhun eigen
zedelijke aanleg en deze dool' de bewustwording te v~rsterken.
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Er is nog een belangrijk punt, dat om bespreking vraagt. Er zijn 6
man op de kamer. "De ontvangst is gastvrij. Het gesprek is eerst algemeen"
enz. En dan even later in het verslag: "Hier ontstaat een tweegesprek door
d'e~ea~tie van een jonge. arbeider .." En het is een tweegespr~k gebleven!
Misschien hebben de andere vijf geïnteresseerd geluistel'd. Dat blijkt niet
uit 6~tv~rslag. Maar het had geen t~e~gesprek mogen zijn.De raadsman had
d~ ~rideren in het ges~rek moeten betrekken. Door het stellen van een vraag:
in h,etalgemeen: "Wat denken jullie daar nou van?", of tot Rcn der anderen:
,"Wat denkt 'U daar nou van?" De raadsman heeft daar geen :poging toe gedaan.
Jammer, want de omstandigheden voor een groepsgesprek waren gunstig, be-
grijpen we uit de inleiding van het verslag.

We zijneritisch geweest in onze analyse. We weten het. En het is
alles ge~akkelijker gezegd dan gedaan: maar het ging er ons om, ,zoals we
,schreven: " zow<>l de zwal{heden als de sterke punten op te zoeken, ten-
einde de techniek beter te leren beheerscn". D~ sterke punten lagen in
een telkens op uitstekende manier vragenderwijs aan de orde stellen van
een met de grote levensvragen verband houdend thema (verdraagzaamheid, ••

. verbondenheid, zedelijk waardebesef). De zwakheid lag daarin, dat de raads-
m~n g~en der thema's heeft ~ast kunnen houden en verder uitdiepen ~n in
het feit, dat hijhet groepsgesprek in een tweegesprek heeft laten overgaan.

-0-0-0-

UIT DE BELEVENISSEN VAN EEN RAADSMAN.
Kleurig verhaal. -

1,

De mededeling luidde:
I'Tengevolgevan een meningsverschil over politieke kleur hebben twee

arbeiders ell{[larSschedel met een schop bewerkt."
Beter zou z~n te zeggen; tengevolge van wederzijds onvermogen om

meningsverschillen juist te kunnen waarderen, maar soit, we neigen nu een~
maal.tot de negaticve eensgezindheid dat je het niet met mekaar oneens be-
hoort te zijn.

Op de kamer.staan de ramen wijd open, en in het zonlicht achter de
tafel zit één van de strijdmakkers. Zo te zien zou ,jehet niet verwaèhten, ••
die knuist met een schop op buurmanIs schedel. Niet wat betreft de ge-
spierde constructie, maar vanwege de bezigheid. De tafel toont een uitge-
breide collectie kleine, minutieus gevormde schelpjes; hoorntjes, krukcls
met prachtige kleuren, geel, groen en bruinachtig en blauw in vecilvuldige
variatie.

In volkomen overgave aan zijnwerkstuk, buigt zich de bezitter van
deze schatten der ,zee over z'n kinkhoorntjes. E~ moet een besef bijhem
zijn dat dit geen half werk is, de voorwerpjes te nemen tussen vinger en
duim, en al rangschild{cnde op een plankje te géLYneren, sierlijk rondom
een stuk draineerbuis als put, en twee stokjes met een touwtje als put-galC'
Leunend tegen de tafel met z'n roodgebrande corpus: waartegen het hemd wit-
ter afsteekt dan het in werkelijkheid is, penseelt de ~ndere hand hoorntje
voor hoorntje met lijm op de plaats vast waar het zijnoo~ welgevallig is.

Het is infectieus, deze creativiteit. En het zuigt ze op, helemaal op .
.Groepjes op 66n kamer al put-fabricere~d,met steeds nieuwe vondsten; ver-
nis of een ander glanzend goedje om de kleuren te verhogen. De gesprekken
zijn zelfs tran~parant, bepalen zich voornamelijk tot ja en nee, maar leiden
heslist niet tot meningsverschillen. En het transport ! Dat moet~en gezien

,
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hebben om te beseffen dGt de zorg VELn een vogel die eieren heeft, in even
grote mate om het broze bezit, in de mens aanwezig is. Ik ben er nooit
precies achter gekolJlCnhoe d~ verpakking. werd aangebracht, maar het ge-
heel vertoonde een ruime omvang waunloor he,t, al dan niet per fiets, bus,
boot, of trein vcrvocl'd, gevrijwuard werd van elkeschokleende beweging of
verkeerde indruk .

. En dan tc bedenken dat zelfs een gesloten fontanel door zo'n zelfde
hand kan worden bewerkt mct een schop, omwille van cen anderc'kleur.

Vaag heb .ik het vermoedcn dat U,mc verdenkt van een overma:at aan
fantasie. Indien dit zo is, dan spreek ik dit niet tegon, want ik voel
wel iets voor verschil ~an mening. Wel ben ik ccht~r geïnfecteerd door
d9 kleuren van die kleine zeediereli. Eti om de lijnvan tweeBrlei ziens-
wijzen hierin te b(~trekken, ilcheb mijn voldoening gczocht, niet in de
kleuren voortgebracht door de zee, maar door hût land. Tussen de kamille,
de klaproos en de zee-aster zag ik op de ~o~ugweg de blauwe en witte
mulvu. En die mulva staat nu hier in de zon, en dit wit, dit satijnachtig
wit is gaver en volmaakter dan zegbaar is.

Men beweert dat zelfs de grondslagen van do menselijke psyche de in-
vloeden ondcrguun van wcers- en klimnatgesteldheden. En het laaiende
zomerweer van dit moment is dan blijkbaar de reden van mijn vermoeden dat
in ieder mons ccn zekere voors~elling moet leven van een witte kleur,
zoals mijnmalva's vertonen.

Is het mogelijk dat de gaufhcid onzegbaa.r is omdat wit geen kleur is?

d'Seo-uyl.

-0-0-0-



6

NIEUWS UIT EN 011 DE KAMPEN.

In de bezetting der A.W.-kampen is sinds ons vorig "Nieuws" weinig.
verandering gekomen. Ze bleef laag. Het is echier waarschijnlijl{, dat na
de aardappei- en bieienoogsi de bezettingen weer op zullen lopen, zoals
dat elk jaar gebeurt. Hoewel dat door het grote aanbod op de arbeids-
markt en de maatregelen van de minister om de binnenlandse migratie te
bhvorderen misschien minder het geval zal zijn dan vorige juren. Illustra-
tief in dit verband is het volgende staatje over het armtal tewerkgestel-
den QP de A.W.-objecten in de achter ons liggende jaren. Het staatje is
ontleend aan de toelichting op de begroting van het Ministerie v~n Sociale
Zaken en Volksgezondheid 1956. Het betreft natuurlijk niet. alleen de in
kampen gehuisveste arbeiders, mnar geeft het. to~al van alle op A.W.-ob-
jecten tewerkgestelden.

Juli .
Augustus
September ..
October.
November
December
.Januari.
.Februari
11aárt.
April.
Mei.
Juni .
(v) = vorst

D .U.W.-ob.iecten
1952/'53 1953/154

17790 10355
17854 9420
16736 6727
1825Ll 0833
3098 (v) 16132
17932 19433
27083 '027 (v)
24173 2017 (v)
231G1 22003
10430 19675
1400'1 14689
12816 11650

A.W.-objecten
1954/'55

8183
7228
4783
.3406
7466
12977
788
137

16408
1'1422
11525
10004

•

Ool{ in het rampg •.~biecl Schouwen-Duiveland is het an,ntal lwmparbeiders
teruggelopen. Het eigenlijke he)'stelwerk is een eind gevorderd en de daar-
aan vastgeknoopte herver1wvelillg schijnt in vertraagd tempo te worden uit- e
gC'voerd. Ook dat zn.l wel vcrb:tnd houden met de ovcrspl1nnen urbeidsmn.rkt,
die voorziening met r..rbeids!,rn.chtenin andere sectoren nodig lllul1kt.Het
kn.mp BurglIsluis op de uiterste Zuid-Westpunt van het eilr..nd werd gesloten.
Dar..rentegen is ons wer!, uitgebreid over een l1untal kleine l1annemcrskn.mpjes,
die over het gehele eill1nd liggen verspreid. Het zijn or momonteel 7. Hun
bezettingen variUren van 10 tot GO man. Meest 66nkamerbarakjes met aparte
slaapzaal. Randsml1l1 v.d. Vliet 110eft er, naast de grote Rijkslwlllpen die hij
bezoekt, de handen !Uee vol.

Adreswijziging Sociale Ambtenaren.

De Heol' A. Bootsgezel, soc. [.t1i!lJtenl~[l,rvoor de Provincie Overijsel ,
houdt thans kantoor op Terborgstraat 12, Zwolle. Tel.K 5200-4641. Tel.
thuü 3343.

De Heer J.J. Kempo, soc. ambtenuar voor de Provincie Zeell1nd houdt
thans lnwtoor op W[~gellal1rstl'(~nt"1, Middelburg. Tel. K 1180-2644

,
1
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BIBLIOTHEEK PRACTISCH HillLANIS1lE.

Alle medewerkers, die betrokken zijnbijhet Practisch Humanisme,
verwijzen wijnaar de bibiiotheek, welke speciaal voor hen is samenge-
steld en hen ten dienste staat.

Het is overbodig op het belang.te wijzen zich t~ verdiepen in ~e
problemen, die zich op dit terrein voordoen. Een keur van boeken en
periodi~k~n staat voor U klaar!

Op aanvraag (letter en nummer van het gewenste boek of tijdschrift
vermelden) wordt het gevraagde franco perpbst toegezonden. De leestijd
bedraagt maximaal drie weken. Omdat van elke titel slechts 6~n exemplaar
aanwezig is, zal het op prijs worden. gesteld, wanneer de boeken binnen
.deze termijn worden teruggez06dcn. Bij hoge uitzondering kan op aanvraag
verlenging van de leestijd worden toegestaan. .

De boeken ~unnen worden aangev~aagd en behoren franco teruggezonden
te worden aan het Centraal Bureau van het Humanistisch Verbond, Bleyen-
burgstraat'l, Utrecht. Vanaf het moment, dat het boek uit Utrecht ver-
zonden wordt tot aan het moment , dat het op het Centraal Bureau terug-
6ntvangen is, is de aanvrager aanspr[l,kelijkvoor verlies'of beschadiging.

Wij hopen, dat de bibliotheek cr toe zal bijdragen dat de kwaliteit
van het practische Humanisme iedere. kritiek kan doorstaan.

Hierbij volgen de titels!

C01ThfISSIEPRACTISCH HillLIiNISME.
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BIB L lOT H EEK

P R ACT I S C H HUM A NIS ~ E.

A 1 Dr.J.P. van Praag Geestelijke Verzorging op humanis-
tische grondslag (40 pag.).

A 2. Rondzendbrieven voor geestelijke raadslieden en andere werkers
in het Humanistsich Verbond. (Jaargang 1953).

A

A

A

A

B

B

B

C

3

4

5

6

1

2

3

1

C.H. Schonk

C.H. Schonk

D.Heroma-Meilink

Stenen voor Brood

Ds. K. Kroon

Prof.Dr. I.A. Diepen-
horst

Prof.Dr.L.J. van Holk

Prof.Dr.E. Thurneysen

Onze geestelijke verzorging in de DmV-
kampen (tIens en Wereld Mr. 4, 1952) .

. Humanistische geestelijke verzorging
voor buitenkerkelijken (Mens en Wereld
nr1s 9, 10 en 11, 1952) .

. Practisch Humariisme (Mens en Wereld
Nr.ll, 1951; nrls 2 en 3, 1952).

(Uitg. Humanistisch V~rbond)
(16 pag.).

Stenen voor Stenen (80 pag.).

Geestelijke verzorging en het Humanis-
tisch Verbond (44 pag.).

Moreel Beraad, I en II.

Die Lehre von der Seelsorge (325 pag.).

•

C 2 Zielszorg en maatschappelijk werk.
(Vers lag van de Provinci cdag voor Maatschappe lijkWerlre
in Zuid.- Holland, 1-10-1952) (35 pag.).

C

C

3

4

Dr.C.IV.du Boeuff en
Dr.P.C. Kuiper

Dr.B.Chr. Kramer

Psycho-therapie en Zielszorg (173 pag.)

Zielszorg en Psychiatrie (226 pag.).
1
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