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VOORAF.

'Het maart-nummer van de "Punt,jes op de I" - dat zo dik was
dat we de lezers verzoeken het als een maart/april-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~mste - en bijna enige - werktuig van de raadsman. Daardoor is de belang-
stelling voor verschillende ~cspreksvormen en - methoden in onze kring zeer
levend.

De rubriek "Ons Dm'J-tje" gaf <11vaak allerlei materiaal, zowel
Over groeps- als i~dividuele gesprcikken. In het artikel over het werk van
d~pla~tselijke geestelijke r<1adsman sta<1t in dit nummer ~itmaal ook het ge-
sp:i:-ekcentraal. De redactie van de "Puntjes", d.w.~. de l<1ndelijkeCommis-
sie Praktisch llumanisme, zou h~t zeer op prijs,stellen wanneer raadslieden
of maat~chappelijke werksters na.c.1'aa,nleiuing van het artikel over "Counse-
ling" "eens. iets schreven over hun eigen ervaringen met bepaalde gespreks-
vormen.

"Dux" zelf geeft in het mai1rtnummer allerlei reacties in ver-
band met counseling. \'/Gstellen ons voor in'het volgende numJllerdn,arvl1n
iet~ weor te geven. liet zou aardig zijn enkele humanistische opmerkingen
dau.rnaast te kunnon plaatsen. '

(Inzenuen
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COPRAHTJ, .Mauritsstra,at 64, Utrecht).

•
Vrijheid verlangen de gezonde ndolescellten ook hier-

{n, dat rand werkelijk rnad betekent en niet meer, en
informc.tie alleen informa,tie. Zijwillen het op slot van
zaken~elf weten, zijwilien zelf vernntwoordelijk zijn,
",ijhebhen geen behoefte meer nnn een (~thische en gods- .
dienstige gnrnllt. Vandaur dat zijstl'nlen va,n vreugde,
'wanneer de ruadgever, eventueel na de vu.rigste uiteen-
.zettingen, glimlnc~end ~n overtuigend kan zeggen: .'
"'Enfin, ,je ziet m,inr". Tientn.llen keren is het schrij-
ver dez~s'overkom~n, dat het afsch0id een echo va,n deze
wo~rden was "ik znl wel zien". Dat is een prachtig
woord vein onze ,jongens en meisjes. lIet moet de opvoeder
alslJluziekin'de,oren kli~ken, het zit vol beloften,
vo 1 toekomst; vo 1 vrijheid; het î s een op zich nemen van
verant~oord~lijkheid, maar het openbnart ook dankbaar-
heid, die de gegeven vrijheid aanvaa,rdt.

Uit Het pedagogisch gesprek door
Dr. N. Perquin, s.j.
"Dux" man,rt 1957.
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DE PLAA'rSELIJKEGEESTELIJKE RA..<\DS11AN(PGR)
onder loupe (VI)

V moet het februari-nummer van de Puntjes op d~ I ~og eens naslaan,
U ~ind~ daar inde rubriek"de Plaatselijke Geestelijke Raad~man- onder de
,loupe" enige- an.nw~jzingenom het de ander, die met moeilijkÎledènkomt, "ge-
makkelijk" te maken zijn of haar hirt te luc~ten~ zodn.t het mogelijk w6rdt
iets van het vaak jaren opgehoopte te spuien.
_ ''In dat~elfd'e nummer va,n februari steltraa,dsmun Dekker hetzelfde

probleem ïLan de orde:,-va,nuiteen a,nderevisie en met'ecri ,wdere aanpak
'_d:e lange :av'ön:dwandelingover verlaten polderweggetjes ,wa,ár mogelijke
schuchterheid, aa,rzeling -of wantrouwen kunnen gaan wijken om,plaats te
mak~n vóo~ eerrvertrouwensv~l -contact.

U herinnert zich dat wc in dat februari-ártikel eindigden meteen
l'oflied op he'tlui'steren, maar beIHLlve luisteren is ook geduld üen- voor
cliënt en raadsman - schone zaak.'

Een frans staatsman heeft eens, gezegd : "De spraak is ons gegeven om
_onze gedachten te verbergen". 'l.'oenhij dit zei, was Freud nog niet geboren!

,Freud, die met onverbidde lijk(!eerlijI<:heidvroeg; 'wa<lromwe iets ver-
bergen, niet alleen verbergen voor de arider, ma~rmeeit verstoppen ydor
onszelf. '

lI<larals P.G.R. -wordt je :vaak-,met de uitsprn,ak van die staa tsm<ln ge-
confronteerd; er komen mensen bijde ra<ldslieden, die met een stortvJ.ocd
van woorden eigenlijk niets zeggen; die een uur of langer pr<lten en soms
alleen in de laatste vijf minuten komt er "iets" om de hock gluren - betcr
gezegd - komt er dht a<lnde oppervla,kte, wa<lrdoor het signaal van de ra<lds-
man op rood springt.

Het is zelden mogelijk in een eerste contact de moeilijkheden, W<l<lrmee
men bijde ra<ldsman komt, te peilen.' Moeilijkheden zijn te vergelijken met een
ijsberg, W<larvan we de omv<lng noch de stootkr<lcht kunnen schatten naar het
deel. dat erV<Ln boven water uitsteeldi, de eigenlijke "massa" blijft onder de
waterspiegel verborgen. e

Ook'daarom i~ het gewenst d<lt de P.G.R. <lanhet eind van een gesprek
(maa~ vooral bij de eerste ma<Ll) z'n partner nooit laat vertrekken met een
gevoel V<Ln onbeh<lgen, v<Ln'teleurstelling, ee~ soort <lnti-clim<Lx.De raads-
man- of vrouw moet uit de veelheid V<ln beluisterde emoties en impulsen 66n
punt grijpen (dat punt, w<l<lrbijhet signaal op rood sp~ong) en afspreken
(datum en uur vastleggen) de volgende keer daarover verder te gaan.

En zelfs <lIshet verslag, dat de P.G.R. te beluisteren kreeg z6 chao-
tisch,'z6, onsamdnhangend,z6 verward klonk, d~t er geen touw aan vast te
knopen is, geef dan '11001'0,1 je cliënt het gevoel dat je toch ergens "beet"
hebt, dat het ging om contact te maken, en hiet dat de cliönt op "sleep-
touw" werd genomen. ,

Het lCéLnzijndat de moeilijkheden wnarmee mcn komt, niet onmiddellijk"
"doorzichtig" zijn (en dat zijn ze bijna nooit); het hn.ngt dnn van de inner-
lijke rust van de raadsm~1,naf, aan de cliënt hot gevoel te geven V<ln "samcn"
op weg te zijn, "samen" het te klaren. De r11,adsmanmag' een poos in de'mi st
rijden, uits de mede-passagier voelt de vastc hand aan hit stuur en de behoed-
z<lnmheid, wa,H'mcdc men rijdt.
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Vaak zal de raadsman ervaren dat achter het raad vragen iets anders
verborgen ligt, nl. het verlangen om "gelijk" te krijgen. De eliënt voe It
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 "rechthaberij", de bev~9tiging,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 la~en 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 prestaties
meten, zijner al drie mogelijkheden nl. winst, verlies of remise, laat
staan hoeveel kanten cr kunnen zijnaan menselijke verhoudingen; En om de
vreemde gespannenheid die dan volgt te doorbreken, probeer ik het met een
grap; het verhaal van dat echtpaar dat langs een rivier wandelend, on-
enigheid kreeg over de vraag of een bepaalde geweven stof beter in tweeën
geknipt dan wel gdscheurd kon worden.

Ieder vocht voor zijngelijk, tot de mn:n die het scheuren verdedigde,
in zijndrift zijn ega in het water dmvele, 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 BEELDENGALERlJ.

Het wiel. -

In een land, vr~ ln de meningsuiting, kunnen we verwachten
dat de dingen bij de naam worden g~noemd.En dat is bijzonder goed.
Hoewel niet altijd even pleizierig. Een mening kan hard zijn om te
horen. Ook al wordt er niets lmetsends mee bedoeld. En fei telijk
ligt de oorzaak van het zich geraakt voelen bijdegeen die kwets-
baaT is.

Het gesprek ging over de levensovertuiging. En waarom zouden
we het die illankwalijk nemen dat hij zo'n radicale uitspraak deed
over de niet godsdienstige mens? Die uitsprauk luidde zo ongeveer:

- Iedcir die leeft zonder godsdienst, is afval. -
Niet de wijze waarop hij dit zei, is belangrijk. Tenslotte weten

we ondanks zijnuitspr('.,o,1{, dat hij zich als mens in geen enkel op-
zicht onderscheidt van zijnmedemensen waarmee hij dagelijks verkeert.
Afval of niet, hij gaat als mens met ze om. Inde praktijk van het
leven zal ook deze man niet werkelijk handelen met gevoelens van
minachting over andersdenkenden. Daar zag hij ook helemaal niet naar
uit.

Waarom zouden we ons gekwetst voelen door zijnmening? Toch
voelen we een gemis, wanneer zulke meningen zich tussen de mensen
plaatsen, en daarmee een echte gedachtenwisseling moeilijk maken.

Hoe I.1nderswordt dit bij de woorden vun een andere mn.n, af-
komstig uit een zeer klein dorpje. Een landarbeider die, al zoeken-
de naar een n.ntwoord op de verschillen van inzicht, de volgende ge-
dachten onder woorden bracht:

- Eigenlijk zijnw6 allemaal precies als spaken in een
wiel. Die ontmoeten mekaar allen op 66n punt in
het midden. Ze komen van verschillende kanten, en
daardoor is het mogelijk dat 't wiel kan draaien.
Zo gaan we vooruit. Mac,r als ik denk dat ik de
enige spl.1ukben die goed is, dan draait dn.twiel
niet, en or is geen vooruitgang. -

Op zijnwijze zei de eenvoudige man, 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 gemeentelijke ziekenhuis
te Hengelo hield een v~n onze medewerkers
kortgeleden de volgende toespraak:

W[Larde Vrienden,
Als U in ft bezoekuur vergeefs w[Lcht op iemand, na~r wie U sterk

Verl[Lllgtelldie U zeker verwacht, lijken elke vijf minuten wachten wel een
uur, en wanneer U het hele bpzoekuur tevergeefs blijft w[Lchten, lijkt d~t
bezoekuur een oneindigheid. .

Wanneer U d~arentcgen het sterk begeerde bezoek w~l hebt ontvangen,
dn,n vliegt het uur voorbij en Q,ls de bel tot scheiden dwingt, heeft U It
gcwoel, slechts luttele minuten te zijn samengeweest met hèni of h6.6.r,met
wie U iich het meest verbonden weet.

Blijkbn,aris ons gevoel voor tijd erg persoonlijk en vollromen n,fhanke-
lijkvan de situatie, w[Ln,rinwe ons bevinden.

Als nu dat ene element in ons leven, de tijd, Qie voor allen toch ei-
genlijk gelijk moest zijn, al z6 verschillend door ons erva1'eriwor~t, hoeveel
sterker zal dat dan no~ gelden voor alle andere factoren uit ieders p~r-
soonlijk leven. Leven we niet elk in onze eigen wereld en zij~we ~iet vol-
komen vreemden voor elkaar? Ben ik voor U niet een vreemde, zoals U voor
mij? Waarom ben ik clD.,ntochrw"ar U toe gelromen om voor U te spreh:en en W£1ar-
om luistert U toch, hier of op de zQ,al, nD.,a1'hetgeen ik zeg~en zal?

Misschien van Uw kant enkelen uit een soort nieuwsgierigheid. Maar
zelfs dán niet alléén daarom. Ergens hebben "e ~ zelfs bij grote onderlinge
verschillen - toch het besef, dat we met elkaargeplD.,[Ltst zijn in dit.be-
sta£1n, dnt we in dit leven op elkaar zijn aangewezen en ~at we in de mede-
mens onszelf herkennen. ft Is ook om die reden, dat onze ziekenbezoeksters -
ik bedoel dus het ziekenbezoek namens het Humanistisch Verbond - regelmatig
haar bezoeken brengen aan hen, die hier prijs op stellen.

De werel~ van de zieke is in ruimtelijke zin erg klein. Velen van hen
kunnen hun bed niet verlaten en wnt ze kunnen zien, speelt zich af in de
ruimte vn,n de kamer of de zD.,al.Zelfs als "lopende" pa,tiënten bent U nog
gebonderi aan dit ~ebouw en zijn onmiddellijke omgeving. Uw vcrlD.,ugens reiken
echter verder, naa.r huis, n11ar Uw meest geliefden, naar Uw vferk of Uw lief-
hebberijen. Ik"mag in dit verband cr op wijzen, dat onze ziekenbezocksters
U grn,ag ter wille zijn, als ze U llleteen eenvoudige dienst kunnen helpen.
Overschrijden dus onze verlangens al dc grenzen van onze beperkte ruimte, het
verst van alles gaan onze gedn,chten. Onze gedachten zijnvolkomen vrij, even
vrij, als ze in andere omstandigheden zouden zijn. Ja, is het eigenlijk riiet
v11alrzo, dat U nu pas, nu U bui ten de druldre bezigheden van het dage lljks
leven geplaatst bent, tot rustiger nadenken en overwegen komt?
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Misschien betrekt U soms Uw buurrnBn in een gesprek over het leven
of Uw persoonlijke.moeilijkheden. Misschien ook geeft het contact met één
van onze bezoeksters U wat steun en.houvast. Hoe staan zij - Hum~nisten
in het algemeen - in het leven? Wat denken zijvan de mens en v~n de be-
nadering van de levensvragen?

Het l8ven zelf immers stelt ons ellemoment in situaties, wn.arvoor
wij een oplossing moeten vinden. Het vran.gt beslissingen in ons gezin, in
ons werk en in het maatschappelijk leven. Blijkt uit de levenshouding vn.n
de hUllBnist, dBt er ecn vastheid is in zijn opvattingen; dBt hij een alom-
vn.ttende kijk op het leven heeft?

Misschien llln.gil(proberen, in deze korte tijd iets te zeggen over de
hUI!l[l,nistischelevensovertuiging /tun de hand vn.n enkele voorbeelden.

Als ik d[l,tgn. doen, ben ik me er van bewust, dn.t, zoals het gods-
dienstige woord t'Llleentroost k~ll b'ieden aan hem, die er tevoren reeds
een hijzondere wn.arde aan toekent, dBt ook het .huillanistische woord n.lleen.
betekenis heeft voor hBar of hem, die onbewust of hI1.lfbewustreeds open
'stal1tvoor deze humanistische kijk op he.t leven ..Wellic.ht zullen velen
zichzelf herkennen in de korte schets, die ik er vn.n geven zn.l.

Stelt 'Uzich .eensvoor, dat U bijhet verln;ten van Uw huis bijna om- •
ver'wordt gelopen en uitgeseholden door een dronken kerel. U herkent in
.hem de dron1caard uit Uw straat, di e'zijngezin verwaarloost en de gemeen-
schap niets dun zorgen bn,n,ri',.Hijwil n.l sc:hp..1rlnndde Vleg overstclwn, mll.l1,r.

ziet niet, dll.t,a.c:hterhem een grot,p Lnll.ler komt n",~~,,'Lu.n'l<'n,(lip. hem in
zijnV[l,Brtdreigt te vermorzelcm. W[~t doet U?

Me dunkt, U geeft een schreeuw n.lswaurschuwing, en, BIs het gevaBr
acuut J,lOcht zijn, pakt U de mn.n bij zijn lurven en sleurt heLl naar de kant.
Met n.ndere woorden U stan.t gepla[l,tstin een situatie en U geeft Bntwoord
op die situatie, U d6ét iets.

Eigenlijk toch een heel nerkwaBrdig geval, waarbij nog tal van vragen
overblijven. Had U ook een andere keuze kunnen doen, b.v. nietsdoen -
want ook dat is een antwoord -, zo in de opwellin6 vu.n: "Die rak~n we ten-
ninste kwijt" ? Nee, dat ht'LdU zeer beslist nl.et kunnen doen. 11[1,arveron-
derstel eens, d[l,tU door bepaalde onstandigheden dat antwoord zou hebben
kunnen geven, dan was U toch niet ontslagen geweest van de zekerheid, dut
Uw keuze verkeerd was, en een sterk gevoel van wroeging zou U direct of
later besluipen. Elk van onG leent uit eigen levenservaring dit gevoel v~~n
wroeging, wn.nnG Ar hij in belangrijke n[l,te is tekortges choten. Ogenschijnlijk •
bent U vrij om te ki ezen, maar Uw keuzevermogen voor goed en kwa.ad le.at U
niet vrij. Het i~ een typisch menselijk vermogen, dat ons vun het dier on-
derscheidt en dat zich dwingend doet gelden. Op de vraag: Wá.n.ronheb ik
die dronkaard van de weg [l,fgesleurd,zou U kunnen antwoorden: Ondat ik
het niet laten kon, of: omdat ik nij zou sch[l,men,als ik het niet gedaan
h[l,d.Schanen voor wie? Voor onszelf, eigenlijk voor wat we aan ons eigen
nens-zijn verplicht zijn,voor onze diepste persoonlijkheid. Vandaar dat de
hUDn.nist spreekt van een waarde-besef bijde eens. Oedat de Dens dit waar-
debesef heeft, of Det andere woorden, ol:J.dathij dus een geweten heeft, kun-
nen we hec verantwoordelijk stellen voor eigen du.den. De hunanist spreekt
daaron vl1n de Iaens als zedelijk WC7,en. Dit is dus de eerste eigensch[l,p,die
~dle r.lCnsenger.lCenhebhen volgens de opv[l,ttingVl'Lnde hUl:ll1nis~.

v
Mn.r..rde hur.lanistspreekt ook vun de Dens nls redelijk wezen. Betekent

dit, dt:.thijalles door c1enleeuverklaren lmn en dat hij dus het nysterie
loochent? Laat ous eens zien.

Als iets wetenschappelijk verklaard is, d.w.z. als de verschijnselen
onderling in sunenhang zijngebrn.cht, betekent dit dan, dat het volkonen
doorzichtig is geworden? Mag ik ecns een zeer eenvoudig voorbeeld geven?
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U,legt een ~noop in een kopje en g~~t zover ~chteruit st~~n, d~t U de knoop
nlet TIeer zlet. Nu ln~t U water in het kopje gieten en de knoop wordt zicht-
b~~r. Als U na~r een verkl~ring zoekt van dit ~ardige proefje, dan zegt de
wetenscll~p dat dit een kwestie is van stra.n,lbreking.Ook Uw bril berust op
dezelfde strn,(l,lbreking.Het lijkt dus, alsof de wetenschn,p hiel'Dee de proef
volledig heeft verkln,<:irden alsof we n,11es nu volkonen begrijpen.

lba.r nu I:lOetU eens zien, hoe kinderen dezelfde gebeur-l~,eniserV[Lren.
Het oohoog konen vn,n de knoop is voor hen een wonder. En 't zijn nu juist
die kinderen, die gel~t hebben. Wn,nt de wetenschap ca.g dan wel verklaren,
hoe de stralen gebroken Ylorden,.1:1[\,<1,1' het wonder is juist, dat de strnlen
gebroken worden. Dncht U, cl.n,tde wi~:;lcundigoen de bioloog hun leven lang
riet die z.g. "dorre" wetons~h~p bezig konden zijn, nIs ze ook niet gegrepen
wnren door ,het wonder van hot zijn der dingen zo~ls ze zijn.Dit wonder wordt
door verneerdering vnn kennis nie~ aan stukken geslngen. .

. "Ook nIs we nlles z0uden weten en a,lles zouden begrijpen, dan W[l,Ser wel
een einde aan onze on''1etcnrJ.hoicl,na2.r niet nn.n onze verwondering", zo zegt
de Frn.nse schrijver Jaurès.

Eenn.nder voorbeeld:
U'luistert naar !:mziek. De trilling vn.u de snan.r brengt de lucht nn.n

It tri llen, deze Uw tronnel vIi es, enz . .ft.ldusverldn.art de natuui'lnindige de
verschijnselen. Is daarnee h~t wonderlijke van het verschijnsel zdlf ver~
dwenen, nl. d~t de lucht trilt TIet een bepaalde voortplantings~nelheid,
dá.t je een troDI:lClvlieshebt, dá.tje een gewan.rwording va.n geluid krijgt, de
beleving van het horen van een concert? Is deze beleving te verklaren of
zelfs naar onder woorden te brengen? Ook de hUTIanist kent de beleving vn.n
het TIysterie. Hij is getroffen door 66n enkele bloen, door het lachen van een
kind, door de oneindiglleid der s~9rrcnstelsels en door h6t besef vn.n eigen
nietigheid. Als hij dus zegt, dat hij d6 TIens ziet n.ls een redelijk wezén, be-
tekent dn.t nooit de ontkenning van dn.toysterie, maur dah h~eftdat een po-
sitieve zin, nl. dn.t de TIcns de mogelijkheid gegeven is, ob~ver de sn.oenhang,
die er in de wereld is te ontdekk~n, oet andere censen tot verstandhouding
te konen. Hijheeft een keuzeveroogen voor wn.ar en onwan.r. Dn.t veroogen noemen
we de :::edee:t de Dens noemen we dan.rOl~een redelijk wezen. Di tis dus de
tweede kenmerkende trek, die volgens de humanist n.lle merisen gecieen hebben.

In principe ziet de hUl;].D..nistdns in ieder DeIlS een toetsingsvermogen
voor W:l.aren onw[\,ar,zonls hij een toetsingsverr.lOgen voor goed en kwaad er-
kent. Pas d66r dut algeneen menselijk wan.rdebesef is er verstnndhoriding tus-
sen DensenmogelWr, voelen zij zich op elkaar n.[\,ngewezenènkunnen ze een
beroep op elkaar doen. Ook bijhet zoeken vun een antwoord op de diepste le-
vensvragen doet de hUlaanist een beroep op deze I:lenselijkeverl:logens.

Het is hier misschien de plan.ts om iets nuders teze~gen over de be-
grippen geloof en vertrouwen. Ik mag dat nisschienyeer uun de hn.nd,vun een
eenvoudig voorbeeld doen:

Twee jongelui uunvn,arden een noeilijke werkkring in Didden~Afriku. De
ouders van de eerste jongenn.n vertrouwen - hem l,ennende - dat hij het er wel
goed zn.lafbrengen. De ouderR vn.n de andere vertrouwen op Gods bestiering
en bidden aD zijnbcscherDing.

U ziet hier een verschil in fundering V[Ul dit vertrou.wen. Het vertrou-
wen vn.n de ouders van de eerste jongeman is in de rede gefundeerd. Zijheb-
ben blijlebn.argoede i~ronden, gelmseerd op oen grote hoeveelheid ervn.rings-
on.teriaal ontrent het [,;ecl:rn.gvn.n hnn ~~oon in het verled.en, on te Dogen ver-
wachten, dat hij zich nIs een goed Dons zn.lgedrngen ~n d.n.thij bij zijnwerk
zn.l slagen.

Bijde ouders van de tweede jon~cnn.n spreekt een Godsvertrouwen, dn.t
niet in de rede is g:ebn.scerd.Hoc staat de hunanist tegenover dit Godsver-
trouwen? Als hij con;tn.teert, dat er vrn.gen zijn,wan.rop hijhet antwoord
schuldig noet blijven, en als hij zegt, dat ook hij de he leving vtl,nhet



8

nYDterie kent, waar on kont hijdnn niet tot de erkenning van een Alnachtig
en Algoede God, die ons lot bestiert en waaraan wij gehoorza~I~eid en eer-
bied verschuldigd zijn?Ik kan ce voorstellen, dat bij enkelenvnn U ~ speci-
aal bij de godsdienstigen - die vraag al eerder is opgekonen.

Mag ik vragen: Wanron zou hijwbl tot die ~rkenning noeten konen? Is
het niet zo, dat hier twee nanieren zijn, on het leven en het waarheids-
probleen te benaderen? Men knn in alle oprechtheid nenen, dat alleen Gods-
geloof' dit.I:lysterieV:1n zijnraadselen kan ontdoen en doorzichtig n[~l{eri..
Manr Den kan ook tot de eerlijke erkenning kaDen, .dat nen dit nysterie n{et
verl~laren kan. Het kODt de hUlaanist niet zo vreem} voor dat hij als nietig
deeltje in dnt ontza~lijk grote heelal niet alles weten en verklaren kan.
Het Godsgeloof 6ist vobr de hunanist deugdelijke ervaringsgronderi en is
daarom voor hem ni et nanvaardbaar. Daaror.Jla~t hij dit geloof bui ten zijnbe-
ginselen. Hij pretendeert danrnee 66k niet, dat hij d~ waarheid gevonden heeft.
Daarvoor heeft hij een te die~ besef voor het eigene van ieder nens. Hij weet
bovendien te goed, dat we de waarheid nan,r zeer ten oele kennen. DaaroD zijn.
openheid en verdraagzanllihoio kennerkende trekken van het hUl:mniS1:1e,en
blijf'tde lnlI:Hinistaltijd bereid zijnovertuiging ter discussie te stellen.

Ik heb U nu in'korte trekken geschetst, wat wijvan de nens denken en
hoe wijnencn, dat hij iII tt ~even noet stafin. Mag ik h~t ook nog eens anders
zeggen?

De hUDanist voelt zich als het ware geworpen in dit bestaan, geplaatst
in het I:rysterievan leven en zijn.Hij erkent volr.lOndig,dat bij het' zoeken
naar een verkInring van de wereld en naar het weien van alles wat is, er
vragen o';erblijveri,waarop hij geen antwoord kan geven. }.1aaréén ding weçt hij
zeker, n.l. dBt hij in dit nysterie ~tant niet als de oode stof, niet als de
plant of het dier, J:J.aarals nens, en dat zijnI:J.enszijnjuist wordt bepanld
door ontgene, wnt hec van stof en anrde, vnn plant e~ dfer onderscheidt, nl.
dat hij is een' redelijk en zedelijk wezen. Het typisch l:lenselijkeis hierin ge-
legen, dat we besef hebben vnn goed en kwaad, dat we hebben te leven volgens
ons geweten en dat we dus voor onze daden verantwoordelijk zijn.

Mnar het huwlnisme nn.akt de Dens niet 1111een bewust van wat hij eigen-
lijkal wist, nl. hoe hjj leven Doet. n6e beln,ngrijkdit ook is, het is niet
het la11tste woord. D11t laatste woord spreekt van de I:1ogelijkheiclvan de nens.
om zich D~t zijntekorten en gebreken th~is' te leren vinden in het avontuur
V11n het leven. Dit leven neeet de nens in zijnfalen ~n zijn slBgen, in zijn

'wanhoop en zijnvertrouwen, op in 66n groot verband. Daardoor weet elk nens
zich verbonden net de Rnder.en net 1111es wat is. En dl1nruit ook put hijde
kracht en de rust on het leven i'n zijntegendelen te a11nvartrOen.

J. Doois.

-0-0-0-
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TIEN RADIOL3ZINGEN EN 11& GEBRUIK IN DE Kidlll?EN. X .

Wat helpt het?

De lezing plaatst ons al dadelij1: voor een belan~rijke opmerking,
die vrijwel neerkomt op~ wij staan in en tegenover de wereld, die op ons
een beparelde indruk mn,akt. Waarbij de vraag rijst: is die indruk de
juiste; is de wereld, "het 2,ndel;e", inderdaad zo, als de Dchijn .ons
aangeeft?

Dat het antwoord afhangt zowelv~n het subject - de vn,arnemer _
als van het object - ~et waargenomenc is duidelijk. Subjectief wordt
de indruk beïnvloed door onze levens opvatting, door "wat-wij-zijn", door
het geloof, waarmoe wij de dingen, ook de personen, tegemoottreden.,

Wanne~r de wankelm00digo zich afvraa~t, tervijl hij in het leven
werkzaam is, "0£' het alloman,l nog wel zin heeft; ai' ons bcstap,nwel
ergens goed voor is; of we nOG wel een doel kunnen ontdekken, waarvoor
het de moei te ,,'aard is om te werken", dan - aldus de lezing - dan, ont-
breekt er nog al wat aan dat geloof.
. Het is deze gedachtengang, die ons vrij zeker in enig gesprek wel
een poosje zal kunnen bezighouden. Vandaar de volgende opmerkingen ter
overdenking. Lees vooraf de lezing goed over.

Persoonltk z6~t het mij weinig, als zouden de pessimistische ge-
dn,chten, "heeft het wol zin; is dit ergens goed voor; is 1'!erken nog wel
de JIlooite waard; en: il, zie nergens een doel", duic;on op een telcort aan
geloof, of het niet ~unnen ontdekken van een doel.

Het wil mij voorkomen dat in zulke gevallen voeleer gesproken kan -
en ook moet - worden van onzekerheid, bij het zoeken van de juiste aan-
pak. Het is minder het niet kunnen ontdekken van een doel, dan wel liet
niet kunnen /?;eraken tot eni~e zel~erheid omtrent dG Yfcrbvijze: "h06 fli!~
il, .'m dat?"

En omdat onze arbeider hicr geen uitkomst ziet, Gcen antwoord
vindt, slaat hij op de vlucht; ontw~jlct,de strijd. En pas c1u.n"ziet hij
geen cloel, geen ZÜ1" meer, naar hij zegt. ~n luidt onze vertr"ling vü'n
het een en ander, dat hij niet meor ~elooft in zichz61f, in de ü,nd~r,
in de mens. Het oordeel vc,n de schrijver dus.

Wij stellen daar tegenove~: er is geen moed; dez6 mens ziet geen
kn,ns, geen ui tkolllst, wrmt hij voelt zich overal te zwak en dus de "min-
dere man", die tenGevolge van een foutie~e subjectieve kijk, dit leven
niet op de O.i. juiste wijze tegeilloettrcedt.



Of is hij ontmoeLiC;Q door tel,:ort c,n.n geloof? Het [;2..(.',t(1us na.n.r 11ij
menen om het begrip "ontnoeclic;inc;" en 11 gebrek Q.2..nGeloof ". Wn.n.rbij tevens
is te letten op de inhoud vn.n het begrip vertrouwen, ymnneer de schrijver
in dit yerbn.nd DO!: nog zegt: "wij lmnnen niet zonder het yortrouwen dn.t .. ;
wij willen tenr:!Ïnsto geloven dn.t .. " enz.

lri de psychologie wordt bij ontrnoedi~ing on~er moer ~ewezen cp: een
rrevoel van onbehc,gGn, TIn~rvoor de mens kan vluchten (in de roes, in de
bioscoop, en elclers) .. 3t wordt bitter en wantrouwend, wn.nt het onbehngen
wijkt niet. Misschien worc~t hi; sln.chtoffer vn.n mooie leuzen, bedriegelijke
f;n.sen, doelbewuste c;.ema.gogi; enz. Die hij dn.n wèl "vertrouwt". En die hem
een ta.a.k bi~den, è.ie hij w~l nn.nknn, voeGen wij er meteen c,nn toe.

3chter, vertrouwt hij niemn.nc: meer, Cl.n.n- en zo mn.L1,::t(e schrijver de
sta.p vc,n (~e ontmoe(1ig(~e nr.nr c1emens met "gebrel,: c,nn Geloof" - dn.n is dit
ee!l l'cchtstre<üs gevolc; vC.n "Gcbrel,: n.nn geloof; d.n.t is cen gebrek nnn in-
.nel' lijke zelcorheid tI •.

:det spijt mij wel, üoch il: ben bnng, dnt ook deze lr.o/Gste zin niet lmn •
voorkomen, d.r.t een c;espre~ m_t onze n.rbeiders over het een en nn~er nnn
duidel~kheid te TIensen ~vorlnnt.

Omdnt wij als G.J" herhaalc'.e oalen - zo niet vrijwel .(l.lt;.~cl- met ont-
moediginG te cloen krijc;en,,'rillen wij de lezinG vercl..er lc,ten .rusten, om lets
nader in te gaan op deze Dn~moedicing, ~ienaar we menen weinic van doen
heeft met "geloof". Tenz:2 ..,.onder Geloof iets anc~ers ve::-staa,nwo:rdt dan
"geloven" in de zin, a.ie ons gehoor er wel c:ac1eL~],:aan ~c,..!.toekennen. Daar-
over aan1t slot dan noc enkele opmerkingen.

Over ontmoedicinG ~it.
Bt ontmoedici~Gtreedt een verminderina van het.ceyoel van eigenwaarde

op. Op.arond van teleurstelling, ber~s~inc, afkeu~inG, ~ngst, gebrek aan
ken~is of aan kun~en, het niet zien van de juiste verhoudin~en, de werke-
,lijkhei cl.

Gevolg: ve:::'clrieJG, nieuwe teleurstellinG, tec;ea (~e zc.,d;: opzien als
tegen een b~yg, het te zwaar o,nemen; het object wordt niet in zijn juiste
waar~e en bet2~enis ce~enf, geschat; over- of onderschat. Met als oorzaak:
bf een tekbrt aan psychische k~acht, bf er is in het ~sychische leven een
grote oate vnn onstandvastigheid te constateren (ëa2 :).v, overmoe~ig, dan
weer moede~oos). De vatbaarheid. voor o:ltmoedic;ing voe,:t tot tn1 van psy- •
chische eiGenschap~en waarop we niet verder ingaan.

Hoe zullen w~ fe nntDoe<lig~ehelpen, steun verlenen. Het antwoord
zou moeten luiden: c;eef hem weer mbed. Geltk ~en ~c.,n zeggen: geef hem weer
het geloof in zichzelf en (e TIereld.

ZonLer meer bltit zo'n zin een paradox.
Zn toch komen w:j 1Jjj voortc:.uring voor .leze vrc.,aG te s JGaan en i s er

enig antwoord no~ic, dat ons duidelUk aan 't ~1erk kc,n zetten. Wijmoeten een
be gi n kunnen maken met onze hulp- bi ed.en(~e taak.

Natuurlijk, geen berisping, geen felle afkeurinG of lGi ti ek. Uel goed-
keurine, instemminG, mee-Qenken, mee-oordelen, ja, als ltenigszins kan:
mee-veroord.elen. Geen ser..tiElCntele lef, wel - waar mOGel~j~c- een zakel:~k
constntere~ van: je ktint het; zo voel i~ het ook; zo zou ik het ook, maar
zó toch niet (~oen; of, j;)., (£.2..:11'zit wat in, Can.r - Ol") zIn Drents! - "kon je
wel es .gelijk aan hebben".

Tussen haakjes vrien:e~, w~ Doeten zo eicenltk wel een hele serie op-
merkinr~en ter beschiI:::ine:; heb1)en, OlTI ze, c;eheel ono:)v!11Iend, toch duideli}.\:
en vooral echt en eerli5.~ cemeend.: te kunnen pll1c:,.tsen :3venals in de school;
van ee kleuter tot aan ~e Uid~elbare school!
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Blijft reëel bij al deze betuigingen. Is dat ook niet altijd "gebod"
wanneer wij ook maar enigerma te tegenover we lke 11 arbeider" of 11 ontmo edigde"
dan ook, de houding van een vriend gaan aannemen?

En .toch, wij gaan daarbij allen wel eens over de streep. En boeken dan
soms nog. succes ook. .

Hier zijnwijgekomen aan onze. opmerkingen, die het woord llgeloof"
raken. Wij zullen proberen het begrip llgeloof" wat nader te belichten, om
het zo mogelijk toch te kunnen aanvaarden. En plaatsen daartoe naast el-
kaar de woorden "geloof, veronderstellinr;, vermoeden en vertrouwen". Daar-
voor gebruikmakende van de brochure llEcht 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 en vertrouwen.

Het eerste is het bijzonder vermoeden of vertrouwen, dat God bestaat,
een geloof in engere zin, dat de Humanist vreemd is.

Het tw6ede is een zienswijze, die een grote mate van waarschijnlijkheid
inhouclt: e,m geloof dat <LIsvermoeden en vertrouwen slechts .gerechtvaar-
digd is, als wijgoede redenen ffionente hebben inzake de juistheid v~n ons
vertrouwen. In iemand ::;eloven,hem vertro'.lwen,aldus ele schrijver; berust
op controleerbare gelegenheden} waarbij de persoon volstrekt betr6uwbaar
bleek te zijn.

liet merendeel van ons bezit aan kennis, berust op zulk geloof.H~t
is alleen aanvaardbaar, wanneer het deugdelijk sieunt op ervaringen met
zaken, personen of toestanden, waarvoor wij - zo wij dit zo~den villen - de
goede gronden kunnen aangeven, zodra wij over al het te verzamelen erva-
ringsmateriaal de heschik;:ing l\:rijgen.

V::.'iendscha,p,liefde, vertrouwen, wetenschap, "geloof", vindt .steun
in de r~de: en zelfvertrouwen is dan dus ratio~eel zelfvertrouwen. staat
daarmee tegenover het niet n.anvaardbare ongegronde irrationele vertrouwen,
dat door Ericll Fromm alclus word-0 aangeduid.:
- h~t geloof in een persoon, een idee of een symhool, dat niet resulteert
uit eigen ervaring - uit eigen denken of voelen -, manr dat gefundeerd
is in een emotioneei-bepanlde onderwerpihg n<Ln een irrationele autori-
teit (d.i. een autoriteit, die uit irrntionele 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 gevol~ van een a~tonoom keuringsproces. Op vertrou-
wen in cn geloven aan in deze zin k~n dan volgen: gehoorzaamheid <LIsviije
wi 1 sdr',ad •

Ons slot moest VleI tamelijk uitvoerig wo:rden, omdat wij "geloven", ver-
moeden, vertrouwen, op goede gronden zeker weten, dat - de schrijver van
de besproken lezing het preriies zo bbdoclt, wanneer hijhet heeft over een
"sterk gelooE" en een open, innerlijk sterke levensaanvaarding.

Komen wij echtcr met deze woorden zonder meor bij o~ze arbeiders, en
ook nog wel bijar..der8n,dr.1nhlijl;:tal heel gauw, dat wijvoor een moeilijke
opgave staa.n, .wanneer wij Gaan trachten de ol1tmoedigcleme:q.smeer zelfver-
trouwen bi} te brengon. Hij zal woor een gepast zelfgevoel, ven'~ntwoordelijl{-
heidsbesef, een gevoel dat hijweer meetelt, geloof in en aan zichzelf, ook
in de wereld, in de Bensheid moeten verkrijgen!
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En wij,wij dienen in de eerste plaats te weten wat wijmet deze woorden
willen aanduiden .

,Ik moet wel heel sterk aanraden de aangehaalde brochure "Echt en on-
~cht, in Geloof en Ongeloofll van Prof. T.T. ten Have met veel aandacht te
leie~. ~

Raadsman D. Dijkstra.

-0-

NIEmVSUIT EN OM DE KAMPEN .

... ~.Bij Hellevoetsluis op het eiland Voorne-Putten is het eerste kamp
voor de'.uitvoering van het Deltaplan geopend. Het kamp is opgebouwd ,uit •
de barakken van de kampen Noordgûuwe en Den Osse, die eerder op Schouwen-
Duiveland' arbeiders, die aarihet 'herstel van dit door de februari-ra~p van

,.1953 geteisterde eiland werkten, hebben gehuisvest. He~ nieuw opgeiroklcen
kamp kan 160 man herbergen. Op het moment dat wij dit schrijven (begin april)
,is.het nog maar met een kleine groep pioniers bezet. Bij onze eerste bezoe-
ken voelden we ons ook werl:elijk'onder pioniers. Het kamp was nog maar ten
deléópgebouwd. Overal werd'~ehamerd en getimmerd. De bo~em rond de barak-
ken. was .nog een modderpoel. Tijdens ons eerste kamergesprek .sloeg het ..licht
ui t. En in hee I ilellevoetsluis was, vanwege de grote bedrijvigheid van Wa ter-

:' Is.taatnierisen,'geen"hote llmmer te krijgen. De enorme bergen.van, grote kl,ompen
:,.basalt .bijde wC'rkhavcn brachten je in de waan van in een desolaat morenen-

".';Ige,biedboven' de boomgrens te zijn.In deze omgeving va,n bedrijvigheid en
woeste verlatenheid tegelijkertijd,werken de arbeiders uit het kamp" en is
ook Raadscian van der Vliet, die het kamp verzorgt, zijnwerk begonnen .

.. .' Elder~ hieeft het beeld .van verscheidene kampen zich gcwijzig'd,doordat
er n~ast"de arbeiders Hongaars£) vluchtelingen in zijnonder.gebracht. In de
cantine's vind je mensen dooreen, die elkal1rs taal niet verstaan, maar des-
ondanks goed blijkon te kunnen samenleven. De taal van de sport schijnt in-
ternationaal te zijn:we troffen aan de ene zijdevan oen ping-pong tafel een.
Hongaar, en.aan de andere zijde eon Hollander, enthousiast in hun spel. Zo
kan men het zien in de kampen Zelkopolder, Oosterland:en Elkerzee opSchou-
wen-Duiveland en in kamp Aagtekerke op Walcheren.

In het land van Vollenhove is een derde kamp geopend: Eind van Diepj
.'het'~ordt door: Raadsml1n Dijkstr~ verzorgd.

Raadsman van der Hulle is van zijnkamp Oosterland, dat een zeer zwakke
bezetting heeft, naar kamp Zonnemaire verhuisd, waar hij zijnenergie en ~un-
d1gheid effectiever kan gebruiken. Raadsman van der Vliet verzorgtnuOos-
terland in combinatie met een ander kamp.

Van' de hand van de Heer G. Krol, Hoofd van de afdeling Huisvesting,
'en secret~ris van dp Centrale Commissie voor Cultureel werk in arbeiders-
'j{ampen, en van de Centru.le Commissie voor de Sociale Ambtenu.ren, is in het
'Sociaal Maandblad Arbeid een serie artikelen verschenen over: .Enkele.aspec-
ten en vihagstukk~n sa~enhangende met arbeiderskampen. Deze artikelen zijn
ook voor onze raadslieden belangwekkend. Wc zullen ze du.u.r9monder de;raads-
lieden voor de arbeiderskampen laten circuleren.

-0-
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UIT DE BELEVENISSEN VAN EEN RAADS1IAN.

D'r is geen water op het wad. -

Het was nog in de tijddat er op Ameland een kamp draaide. Ik zou
met een Amelander een gesprek hebben over het w'erk in het kamp. De af-
spraken waren gem~akt: Öp een maandag zou ik hem zo en zo laat aan zijn
adres op het eiland ontmoeten. 'k Kom tijdig in Leeuwarden aan om de bus
naar Holwerd te nemen, vanwaar de boot vertrekt.

Vertrekt? 0, neef Als 'k in de bus wil stappen vraagt de chauffeur
of ik d66r moet naar Ameland. En'als ik ja knik, met de gedachte: Wat kan
hèm dat interesseren?, zegt-ie:
- Kunt U net zo goed hier hljjven. De hoot vaart niet. 't Is oostenwind. D'r
is geen water op het wad. -

Later heh ü:: 't gemerlet! '\'latdat zeggen wil, dat er 11geen water op het
wadll is!
-Proheert U 't morgen nog eens -, raadt de chauffeur.

De avond flaneer ik wat door Leeuwarden. hlijnman op Ameland heeft
geen telefoon. Maar hij zal wel hegrijpen, waarom ik niet verschijn. Iedere
Amelander weet natuurljjk wanneer de hoot wel en niet vaart.

De volgende morgen weer naar de bus. Een andere chauffeur: minder
stellig dan die yan de vorive dag:
- 't Is niet zeker of de hoot vaart. Misschien wel, misschien niet. U zou
't kunnen proberen! -

Ik probeer het. In liolwerd komt iemand van de haatdienst in de bus.
Hij dbet op z'n minst alsof hij ons precies vertelt, waar 't op staat:
- De boot vaart wel, maar hijkan, niet aan wal komen. Wie naar Ameland wil
ial drie kwartier over 't wad moeten lopen. Kousen en schoenen uit, natuur-
lijk. 't Kan goed, U moet zelf illaarzien. -

Heel in de verte zien we de boot. Die ligt op ons te wachten ...
-.-

'k Vond 't al wat bedenkelijk ....: M~~r dan de helft van de reizigers
voor Ameland doet niet mee. Ze geven de voorkeur aan een terugtocht naar
Leeuwarden. 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: ui t! En de kousen. Ik ook. 't Leek een strandtaferee Itje. 't
Moest alleen niet zo guur en koud zijn!Een meisje - een kind nog, met lan-
ge steltbenen - gaat ook mee.

Jasses, wn,t is die lllodl:C::"van het wad glibberig en koud! Maar de man
van de bootdiellst had geliJl{- al bleef hij dan zelf aan wal - 't Is best
te doen, al hebben we na een kwartier ijskoude voeten. Je ~ou willen stampen
om ze warm te krijgen, lllaardan glij je uit. _

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

Nog verder: 't :l1eisjehuilt. Ze lean 't niet meer houden van de kou.
En wat moeten wij nou? Broekspijpen kunnen niet il maar hoger! Ze zijnaan
hun natuurlijke grens. 't Water kruipt er in, koud en zout.

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



Voor de zoveelste maal glijdt zijnblik over mijn verfomfaaide pantalon,
met z'n kringen van opgedroogd 'zout, m~ar nu niet meer met een nauwelijks
'verholen verbazing, maar met een glimlach vol begrip.
_ Ik ben aan de wal gebleven -, zegt-ie dan.
_ 0 ••, ja .., natuurlijk.• -, zeg ik op mijn beurt vol. b~grip.

14

Op 't eiland meld ik me aan 't afgesproken adres. Een hospita
doet open:
_ Meneer is er niet. H~ 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 ~vas op 't
wad. Had ik mijn jas maar open hoeven te slaan. Had ze 't kunnen zien! Ik
.Heb er maar geen poging tóe gedaan. Daar in 't noorden willen ze bli~baar
toch van alles "dat je It morgen nog maar.eenè probeert". '

-.-
De derde dag. De wind is gedraaid en meneer is thuis. Als we een

ogenblikje hebben gepraat, zegt-ie:
_ Hebben wij elkaar al niet eens eerder ontmoet? Ik zotiniet weten waar,
maar ,'t is mij net of ik U toch al eerder heb gezien. -
_ Hè -, zeg 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-ie opeens:

~' Ik Geloof dat ik het weet! Zat U gisteren niet in de bus naar Bolwerd?
_ Ja -, zeg ik, - en nu weet ik het ook! U zat naast me in de bus op de
andere bank. -

d'See-uyl.

===========
•

/ .
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