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Een a~art atuk werk.

In c:enviertal plaatsen' in ons'land , te weten, Amsterdam, Haarlem,
Utrech~ en Eindhoven, bestaan humanistische bureaux voor Levens- en
Gezinsmoeilijkheden.

Ongeveer 5 jaar geleden riepen de hoofdbesturen van Hu!'tln.nitasen
Humanistisch Verbond tezamen een landelijke Stichting in het leven, die
de totstandkoming van dergelijke Bureaux bevordert en wier taak het is
de groei e~ de ontwikkeling van deze BurBaux te volgen en te steunen.

Het werk dat daar verricht wordt is nieuw werk en aspecten van
maatschappelijk werl~, geestelijke volksgezondheid en ook van geesteliJ1ce
vsrzorging zijn erin te vinden. In toenemende mate zullen de raadslieden
van het Verbond, in welke tak van werk zijook bezig zijn, er mee in aan-
raking komen .

Daarom is de redactie verheugd van de hand van Mevrouw 3. Vrind-van
Praag ,psychiatri sch sociaal 1verl~steraan het Amsterdamse Bureau, het
volgende artilcel te kunnen p.1aatsen, dat een inzicht geeft in opzet en
werkwijze van deze Bureaux.

-0-

De Bureaux voor Levens- en Gezinsmoeilijkheden.

Werkterrein.
De naam maald eigenlijk weinig duidelijk over de werlczaamheden van

deze bureaux. Welke moeilijkheden van een mens behoren niet 6f tot de
levens- 6f tot de gezinsmoeilijkheden? En hoewel het waar is, dat deze
bureaux minder afgebakend zijn dan b.v. de medisch opvoeillcundigebureaux
of de consultatiebureaux voor alcoholisten, het is toch niet de bedoeling
dat zijelke levensmoeilijkheid tot hu~ werkterrein rekenen. Als een vol-
wassene lijdt aan epileptische aanvallen of angsttoestanden, dan moet zo
iemand verwezen worden naar de psychiater en niet naar het Bureau voor
Levens- en Gezinsmoeilijkheden (verder te noemen. L.llI.Bureau).Als iemand
moeilijkheden heeft met sociale zaken over zijnuitkering, dan kan hij zich
wenden tot een instelling voor algemeen maatschappelijke zorg. Wil men
weten, welke handelin~en gronden tot echtscheiding opleveren, dan wende nen
zich tot ~en advoc~at. En wil men weten of bepaalde levensopvattingen
kloppen met door het ilullin.uistischVerbond ingenomen standpunten, dan
wende m6n zich tot de geestelijk raadsman.

Als men net boven~enoemde problemen bij onze bureaux aanldopt, dan is
men 6f niet voldoende op de hoogte van de functie van ons bureau (en dient
verwezen te worden) 6f men bedoelt eigenlijk iets anders te vra~en. Als men
met puur juridische vragen over 'echtscheiding bij onze bureaux komt, dan
steekt daar b.v. meestal meer achter. Het is immers wijd verbreid bekend,
dat men voor dergelijke kwesties naar de jurist moet. Als men zich toch tot
ons wendt, komt dat vaak doordat men eigenlijk niet met zichzelf eens is of
men wel of niet tot echtscheiding wil overgaan en d~t probleem zou willen
bespreken. En dan is men bij ons aan het goede adres.

Want bijalle onbepaaldheid, die er aan het werkterrein van de L.M.
Buroaux mag kleven, dat de huwelijksmoeilijkheden daar thuis horen, staat
wel vast. En tegelijk hiermee vallen te noemen moeilijkheden in verband met
verloving en ongehuwde staat.
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Er is dan nog een grote groep problemen te noemen, waar de L.M.B.
voor bedoeld zijn: de aanpassingsmoeilijkheden aan een nieuwe situatie.
(Dus b.v. moeil~kheden na het overlijden van de huwelijkspartner, na
echtscheiding, bijinvaliditeit, na verhuizing). Daarnaast wenden mensen
zich met ta.lloze andere problemen tot deze bureaux, waarvan 'Jllisschien
nog speciaal te noeJllenvalt de categorie: moeilijkheden van ouders met
grote kinderen .

.Pralrtische werlndjze.

Hoe gaat het in feite toe op deze bureaux? Over het algemeen meldt
men zich aan op het spreekuur, dat gehouden wor~t door een psychiatrisch
social~ werkster. (Onder psychiatrisch sociale werkster wordt verstaan
een sociaal werkstel~ met diploma van de Nat. Federatie Vl.J.illd:O.B.x of van
de .voortgezette opleiding van de Bcholen voor maatschappelijk werk) ~ Op
het spreekuur proberen we in de eerste plaats een indruk te krijgen of men
bij ona bureau aan het goede adres is. We zetten de werkwijze van het bureau
uiteen en spreken over de betaling. Het is n.l. de bedoeling, dat iedernQn
.per'keer dat hijkomt een bedrag betaalt; dat overeenkomstig het inko~en
wordt.vastgesteld (variël"end tussen j.0.25 en j.10.-- per:contc..ct).Menen
we, dat een geval bij bns bureauth~is hoort, dan proberen we in een paar
gesprekken een beeld van het geheel te krijgen, waarna het op de stafver-
gadering besproken wordt. Van de staf maken deel uit behalve de sociale
werKstero de psychiater en de geestelijk raadsman. Deze beide laatsten
hebb~n dus over het algemeen niet zelf contact met de cliënten, maar moe-
ten uit de gegri~~ns van de sbciale werkster tot een beeld trachten te
komen. De bedoeling van de stafvergaderin~ is om (het is een ~root ~oo~d,
maar het geeft de bedoeling duidelijk weer) tot een psychiatrisch-sociale
diagnose te komen; althans tot een voo~lopige. Op grond daarvan 1vordt dan
een plan. gemaakt tot hulpverlening. Dat plan kan zijneen advies of een
behandü1ing. Het advies kan inhouden een min of meer concrete ..raad of een
ye~wij~ing.Behandeling houdt in in een langer contáct vooral door middel
van hcit gesprek proberen de ander in staat te stellen op een andere wijze
met z'n probiemen om te springen of nog lie~er deze'op te lossen. Afhan-
kelijk ~an de problematiek van een geval wordt d{t vaker of mind6r vaak
weer in de stafvergadering besproken.

Hichtliinen vaIi de Nà.t. Federatie.

Uit dezewerkwijzo is het ook mogelijk wat nader af te leiden op welk
terrein deze bureaux zich bewegen. De door ~et Rijk ~n het Praeventiefonds
gesubsidieerde bureaux volgen de richtlijnen die door de Nationale Federa-
~(jievoor de Geestelijke Volksgezondh6id voor deze bureaux zijn gegeven.
(Hiertoe behoren algemene, protestant~e, katholieke en humanistische
bureaux. De katholieke bnreaux werken tengevolge van hun voorgeschiedenis
op een iets andere wijze dan de andere. -Bijhen wordt b.V. het spreekuur
veelal gehouden door een huisarts. - In dit artikel is het meest aange-
houden bij de praktijk van de humanistische bure~ui). Die richtlij~en zeggen:
het d~ei der.bureaux is het op de hi~ronder aangegeven wijze verlenen van
hulp ter individuele behandeling van moeilijkheden op het gebied van huwe-
lijks- en gezinsleven of ~ndere lev~nsproblemen.

De nader aangegeven 1vijzebevat dan in de eerste plaats, dat de moei-
lijkheden een team-specialistis'che benadering vereisen. Bovendien scheiden
de .richtlijnen deze bureaux af van instellingen voor maatschappelijk werk,
zielszorg en voor ui tslui tend 'sexuologische vo.orlichting enerzijds, van:
YOOT- en naz6rgbureaux en medisch psychotherapeutische instituten ander-
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zijds. Tevens van medisch opvoedkundige bureaux en sociaal-medische con-
sultatiebureaux voor alcoholisten.

Tot de team-leden moeten in elk geval behoren een psychiater en een
psychiatrisch-sociaal werkster. Vorder mogelijk zijn o;m. een p~ycholoog,
een arts, een geestelijlte.. -. , . ,', '

D~i~:()mschrijvingen,beperken (of mi sschi en kunnen we neutraler zeggen:
bep~len). he~ ~erkterrein van de,L.M.Bureaux. De mensen, die door ons ge-
holpen kunpen ,worden, .moeten.begrijpen,(of kunnen leren begrijpen), dat wij
ze alleen ,kunnen helpen voor zover.,ze ,bijzichzelf. willen nagaan, wat hun
e~g~n~a~dèeriri.de situatie is en~ot,welke consequenties dat leidt~ Dit
is ,vellicht,wat extreem geredeneerd~ maar ter verduidelijking, dunkt, me,
heel bruikbaar. De moeilijkheid, W:l,arvoorde sociale werksters komen te
st,aan b.v. pij9-û huwelijksmoeilijkheden, is, dat do cliënten komen met veel

"m,~e:ro'ogvoor de fout~n,enproblemen van de partner dan voor',de eigen moei-
lijkheden;'.met'de verwachting" dat met magische krachten .door het bureau
de i~~k ~el~n het reine gebracht zal worden. In plaats van ,die m~gie '
vindt men slechts ecn sociale werkster (die met heel wat minder magie om-
kle~d ~s ~ap de arts of de geestelijk raadsman), die stelt, dat de eigen
problem~tiek van de cliänt er ook wat mee te maken he~ft en die besp~eekt,
dat'betalin~ voorhet,werk van het bureau gevraagd wordt. Vele mensen'
lm~'mentoeh ,wel inzien,' dat deze vorm van hulpverleninG mogelijkheden biedt.
M~ar dit geldt niet voor iedereen. Bovendien scheelt het veel of de mensen,
dienaar onze' bureaux verwezen Tlorden, door de verwijzers wat reëel inge-
licht zijn. Iedereen vindt het gewoon bij rechtskundige advie s-bureaux geld
te'betalen,'maar als men het bij ons niet verwacht, werkt het vaak teleur-
stelIend ..Toch valt de zin van de betaling meestal goed dui delijkte maken
en,yindt men het prettiger niet liefdadig bedaan'te worden, maar zelf-
standig van diensten gebruik te kunnen~aken.

Voor alle zekerheid m~g nog wel verfuèld wbrden,dat het feit, dat we
trachten onze cliënten te confronteren met hun eigen problematiek natuur-
lijkniet betekent" dat we niet voldoende oog hebben voor de probleinn;tiek
van de hele situatie en in huwelijksmoeilijkheden'b.v. ~oor de moeilijkheden
van de andere partner. In verschillende gevallen houdt het bureau contact
met beide huwelijkspartners, waarbij vaak indien mogelijk elk der echtgenoten
een eigen sociale werkster krijgt.

Gaven we hierboven enige beperldnr:;van het werkterrein aan, die de
richtlijnen veroorzaken t.o.v. het soort mens en , dat voor hulp zoelwn, bij
deze bureaux zal voelen', ze'geven stellig ook het een en'ander, aan over
de soort moei lijkheden, die het burel1u behandelen kan. De moei liJ1(heden '
mo~~en nl. liggen op het gebied, dat eeh psychiatrisch~ sociale werkster
met een te consul~eren psychiater naast zich kan best~ijken.Da~ b~tekent,
dat het zal gaan om moeilijkheden in de verhouding met anderéri; ~aarbij de
psychische structuur van de cliänt een belangrijke rol speelt. (tet z~r c

duidelijk zijn, dat van 'psychiatrische zijdeg~ote wal;Lrdegehecht yrordt l1an
deelname Vl1n de psychiater aan he~ team om te voorkomen dat niet'ond~~kend
zou worden, wanneer cliënten beter nc.ar een psychiater verwezen kunnen
worden) .'

Levensbeschouwelijke grondslag.
Heeft het zin deze burel1ux op levènsbeschouwelijke g'rondslag te orga-

niseren? Uit het feit, dat cr een humanistische centrale.~tichting Vl1n de-
ze bureaux bestaat, mag ,men allicht afleiden, dat we menen dat het zin
heeft. Maar wal1r de ver~uiling (een kwaad,dat ~án het goed v~nhet be-
staan van zuilen niets' af doet) in Nederlarid zo"vo'órtschrijdt,'lijkt het
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juist ons voortdurend weer te bezinnen op de vraag of h~t op een ~e-
paald gebied noódzakelijk is op levensbeschouwelijke basis'werk te ver~
richten. "

In de eers te pln.E'ots'willen we 'dan noemen,' dat het vo Or de mensen,
die zic'h'tot ons wenden, van belang is, dat ze weten, w~ar wij staan.
Wie bij ons komt, kn.n weten welke grondstellingen gehuldigd worden in
d~ beschoti~ingen over de me~s, en ovei huwelijk, sexualiteit, opvoeding,
om maa~ een' aantal ieb{e~en' te nbemeri.,Daarbij {s h~t opvallend (en ,
prikke'lt het om er '.naar te lev.en), hoezeer men van ons verdraagz'aamheid
verwacht; 'hçezeer'andersdenkenden, die om'een of andere reden ons bu~eau
pie£ere~en, verwachten, dat we in geen geval "zending" zullen ,bedrij~en
en hen :LIl; hun, anders-gelo\,:enzullen n.anvaarden.

Ten tweecle menen we, dat ook al huldigen we het principe, dat> het
,er om gaat d~ cli~nt z'n eigen weg te laten vinden, het,~ormatieve ~lement
'toch,altijd een rol speelt. (Als men denkt over het principiöle verschil
in opvatting over onanie in de humanistische el~in de katholieke levens':' .'

,bescho~wing, dan lijkt het me daaraan duidelijk te demonstreren~ hoe met
een zelfde methodiek ~ ril; de cliënt de eigen ,reg te ln.ten'vinden,- ver-
schillende wegen bewandeld wbrden.Een van ~ richtlijnen voor de sociale
werkster is, dat zijde ~li~nt de re~titeit voor ogen moe~ ~ouden. De' "
realiteit is, dat voor dekntholieke, cli~nt onanie doodzonde is. Ook de
niet-katholiek kan dat stellen, maar het heeft voór Qe cliänt ~atuurlijk
een andere uitwerking, n.ls hijweet of voelt, dat de sociale werkster het
er niet mee eens is. OmGekeerd ia de reali teit voor de léatholie'ke S .1'1.

dat,onanie doodzonde is, ook als het gedaan wordt door een niet-katholiek.
Mij dunkt, dn.t men n.an dit soort problemen ziet; dat er een grens ligt aan
de mogelijkheid om op elk gebied iemn.nd vn.n een andere lcvensbesèhouwing
te helpen. Dat men veelal die grens te snel trekt, is ook iets om op be-
dacht te zijn). Hoewel de bemoeiingen va6 de L.M-bureaux zich vrij sterk
afspelèn in de psychologische s~eer, kODen er toch re~elmatig p~~ktische
bemoeiingen bij, d~e beter gere~liseerd kunnen worden, al~ hetbui~au
is ingebed in de eigen beweging. '

Geestelijk raadsman.
Dit is dan ook wel het moment om nog eens nader in te gaan op'de •

functie vn.n de' geestelijk raadsplan in het bureau. Gezien de opzet van deze
bureaux als werk verrichtend op het psychiatrisch-sociale, terrein mag
men niet verwachten, dat het praktische werk, ,dat de geestelijk raadsman
uit te voeren heeft van zeer grote omvang is, zomin als dat met het direc-
~c werk van de psychi~~er het geval is. Zijn grootste belang heeft hij
als team-lid"wa~rhij naast een algemene nog een specifieke taak te ver-
vullen heeft.

De algemene taaIe ligt bij het stellen van de psychiatrisch-sociale
diagnos'e. De visie, die de geestelijk raadsman op de cliënten heeft, kan:
meehelpen het beeld te verduidelijken.

De specifieke taak valt, dunkt me, onder teverclelen in een aantal
punten:

1. het eeven van de levensbeschouwelijke visie op een probleem, en
eventueel het geven van zinrijke formuleringen;

2. de weg te wijzen in de humanistische beweging;
3. (en dit wordt het laats~ genoemd, omdat het niet zoveel voorkomt)

de levensbeschouwelijke problemen met cliënten bespreken.
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Vri,jwilligers .
Hebben onze bureaux behoefte aan vrijwilligers? In be~)erkte omvang

zeker; hoever zich d~t kan uitbreiden is nog niet duidelijk. Wij zoeken
soms gezinnen, waar kinderen voor langere of kortere duur kunnen ver-
blijven tussen de middag; wij zoeken soms vrij patroons; wij zoeken soms
mensen, die in een gezin, waar wij de problematiek b0spreken, eens wat
gezelligheid willen gaan brengen. De taak voor dergelijleevrijwilligers
is een heel noeilijke, omd~t men bij gelijktijdigcontact van de cli~nt
met de sociale werkster heel goed moet kunnen aanvoelen, wa~ men zelf
wel en niet kan aansnijden. Een intensieve samenwerking van sociale
werksters met vrijwilligers maDJet echter veel mogeliJ1e.

Als we aan een uitbreiding denken van de hulp van vrijwilligers,
denken we ook aan gevallen voor wie de methodiek van de sociale werkster
niet geschikt is, die voor vrijwilligers alleen te moeilijk zijn, maar
waarin met wat hulp van het bureau vrijwilligers een stuk mens elijke soli-
dariteit kunnen bieden.

Discretie.
Een enkel woord over de discretie. Gelieerd als we zijn aan het

medisch beroep, wordt het belang van de discretie geweldig hoog geschat.
Vooropgesteld moet nu,tuurlijkworden het belang van de cliënt. Onze er-
varing is, dat de cliënten ons standpunt over de discretie erg waarderen.
Slechts als men volledig van ons op aan kan, kan men zijnvertrouwen
schenken. En daarom nemen we liever het risico door anderen wat over-
dreven gevonden te worden op dit punt, dan aan het vertrouwen van onze
cliënten afbreuk te doen.

Bekendheid.
Deze bureaux zijnnog niet ingeburgerd, hebben noe geen algemene

bekendheid. We maken er ook weinig propaganda voor, omdat met het huidi~e
aantal beschikbare krachten (er is een groot tekort aan psych.-soci~&
werksters en ook aan psychiaters) maar een beperkt aantal gevallen te
behandelen "is. Bovendien zijn deze bureaux nog in ontwildceling, ook wat
methodiek betreft, zodat een rustige uitbreiding de voorkeur verdient.
Toch zouden we wel willen, dat meer mensen bekend waren met, de mogelijk-
heden om op dit soort bureaux over moeilijkheden te spreken. En dan hopen
we vooral, dat de mensen zullen komen, als de eerste symptomen van moei-
lijkheden zich voordoen en niet pas, als het helemaal mis gelopen is.

E. Vrind-van Praag.

-0-
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BUREAUX VOOR LEVENS-EN GEZINSMOEIU~EN.

Bureau voor Levens- en Gezinsmoeilijkheden te Amsterdam:

Hemonystraat 18-1,
telefoon 71.24.46,
spreekuren: maandagmiddag 1.30 uur - 2.30 uur

dond~rdagavond 7.30 uur - 8.30 uur

Bureau ~uor Levens- en Gezinsmoeilijkheden te Haarlem:

Duvenvoordestraat 62,
telefoon K 2500-19.034,
spree,kuur :,woensdagavond 8 - 9 uur.

Bureau voor Levens- en Gezinsmoeilijkheden te Utrecht:

Oude Gracht 152,
telefoon K 3400-29.563,
spreekuur : dinsdagavond van 7 - 8 uur

Bureau voor Levens- en Gezinsmoeilijkheden te Eindhoven:

Anna Paulownastraat 1',
telefoon K 4900-61.102,
Spreekuren le en 3e dinsdag van de maand van

2e en 4e woensdag van de maand van

-0-

7.30 ..,.8.30 uur
2.00.- 3.00 uur
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DE PLAATSELIJKE GEESTEliJKE RAADSMAN (PGR)

onder de loupe (IV).

In het septembernummer van De Pu~tjes op de I werd een opsomming
gegeven van de vele "werkgebieden" van de P.G~R. Deze werkgebieden
werden in een aantal punten aangeduid.

Het is duideltk dat het arbeidsterrein van de P.G.R. geen scherp
afgescheiden grenzen kent; in punt 3' (zie Puntjes op do I september
1956) werd geattenueerd op het : . .

verl~nen van steun in geestelijke moeilijkheden; over
moeilijke gevnllen - zo nodig - overleg plegen met de
gewestelijke raadsman of met de C.G.R. Het gaat daarbij
ui et uitslui -tend om geestelijke nood, ook "gewone" zor-
gen vra~~n de aandacht.

Punt 4 ging over de:
behartiging van nazorg en gezinszorg voor de daarvoor
in aanmerking komende gevallen uit de arbeiderskampen,
gedetineerdèn, Thuisfront, sanatoria, enz. in overleg
met de betrokken topraadsman,

terwijl punt 6 wees op:
bemoeienis met gevallen die de raadsman bereiken van
buiten de Verbondskring; het gemeenschapsbestuur dient
te zorgen voor gepaste publici~eit.

Punt 3 handelt dus over de aard van het steun verlenen, vanaf
"gewone" zorgen tot grote noden, terwijl de punten 4 en 6 enige gebie-
den noemen vanwaar een beroep op de raadsman(vrouw)kan worden gedaan.

Het werk van de P.G.R. verkeert nog in een "experimenteel" sta-
dium, is nog te jong om thans te kunnen vaststellen, wie zich - in
hoofdzaak tot de raadsman ,.•"onden;ook is nog geen peil te trekken met
wat voor soort moeilijkheden zich men bijvoorkeur tot hem wendt.

Overzien we "wie" komen en "waarmee" men komt, dan vn.lt aller-
eerst op, dn.thet merendeel der cliänten niet-leden zijn.Men is op
het Verbond opmerkzaam gemaakt door het luisteren nn.ar de radio, door
familie of kennissen (leden), een enkele maal door een bestuurslid
va.n een gemeenschap. (op het"verwijzen" komen we nog terug).

Het overgrote deel der cliënten is buitenkerkelijk, in een enkel
geval nog behorond tot een lrerkgenootschap.

De moei lijkheden wn.arvoor men om raad komt zijn:huwelijksstrubbelin-
gen, opvoedingsperikelen en aanpassingsproblemen.

Geen enkel geval ligt analoog, ieder is anders gekleurd, heeft
andere aspecten, vraagt andere aanpak; hiervoor "richtlijnen" ui t te
stippelen lijkthaast ondenkbaar. Dat wil niet zeggen dn.t de P.G.R.
voortdurend moet nagaan, wnt in de literatuur over ons werk valt te
leren; veel te weinig wordt gebruik geml1akt van de bibliotheek, welke
voor n.lle medewerkers Vl1n praktisch humanisme beschikbaar is.

Enkele voorzichtige adviezen hopen we in een volgend artikel te
bespreken, waarbij wij cr van uitgaan, dat van alles-beheersend belang
is, dat de P.G.R. zich "gedragen weet door echte, belangeloze toewij-
ding aan de medemens, die .in de raadsman - ondanks al zijn tekort-
schieten en gebrekkigheid - de oprechte helper weet te herkennen".
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Ds. P. Smits schrijft'in een Wending-artikel (nr.lO-ii) het vol-
gende over deze belangeloze toewijding:

"een heel ander~ opvatting van dienen heeft het
moderne 11U~anisme waar dit zich tenvolle ontplooid
heeft tot een eigen complete levensbeschouwing. Men
kan.d~ze opvatting nog het beste typeren als de
individueel-ethische 'Visie. Het hUillunismewijst de'
utilistische dienstopvutting af op grond van de eer-
bied voor d~ mens als redelijk-zedelijkwezen, uls
schepper van en deelhebber aan geestelijke waarden.
Naur' humanisti sch besef is alleen dat zedelijkhan- .
,delen dienend'handelen, dat geleid wordt door deZe
eerbied voor'de persoonswaarde van de enkeling en
dat gericht is op de copcrete muatschuppelijke ver-
werkelijking VUil deze persoonswaarde ..:... In elk
geval: uitgangspunt en eindpunt van deze humanis-
tische dienstopvatting is de mens en de "mensheid"
in de'mens. Vandaur dat we (aldus Ds.Smits) deze
pers6nalistisch~ ~pvutting hebben getypeerd als in-
dividueel-ethische visie. "

(wordt vervolgd).

-0-
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Per abuis stond {n het vorige no .
van de "Puntjes" niet vermeld dat'
het Mevr. Vos-Verme~len uit Zutphe~
was die reageerde op'het artikel van
Mevrouw Treurniet. Th~ns is weer Mevr ..
Treurniet aan het woord.

OP ZIEKENBEZOEK.

We hebben dus' gemerkt dat we b'ijons werk voortdurend te kamp'en '
hebben met de moeilijkheid dat "men"- dit zijn patiënten, doktoren,
verpleegsters, ziekenhuisdirecties enz. - ons niet kent: Dikwijls weet
men nauwelijks dat er zo iets bestaat als het Humanistisch Verbond, maar
wat we zijn en wat we doen is volkomen onbekend. ~anneer we langzamer-
hand de gelegenheid krijgen hier eri:daar in het land iets te presteren
eriiet~ ti mogen doen voor buitenkerkelijke patiänt~n die behoefte hebben
aan onze bezoeken, wanneer men in de praktijk ziet h~e wij onzci taak op-
vatten, dan' zal op den dUur waarschijnlijkveel onverschilligheid of on-
begrip plaatsmaken voor belangstelling en begrip. Daarom moeten wij in de
eerste plaats onze leden en geestverwanten steeds opnieuw vertellen dat
iedere zieke, die verpleegd wordt in een ziekenhuis, sanatorium of rust-
huis door ~6n van onze ziekenbezoeksters buiten de bezoekuren om bezocht
mag worden. Dit is vooral van groot belang wanneer de zieke in een in-
richting verpleegd wordt buiten de eigen woonplaats. Mij is slechts 6~n
geval bekend waar de directie een dergelijk verzoek van een pati~nte ge-
negeerd heeft. Wel is het dus zo dat de patiënten of hun familieleden
dit bezoek zelf aan moeten vragen. Uit ervaring weten wc dat veel mensen
die werkelijk snakken naar enig contact dit beslist niet zelf zullen vra-
gen en daarom draaien we voorlopig nog vaak in een kringetje rond. Maar
gelukkig hebben onze medewerksters in Hengelo, Utrecht en Zutphen wel
mogelijkheden om meer buitenkerkelijke zieken te benaderen en wij hopen dat
jui st zijin deze rubriek vaak aan het woord zullen komen om ons, te ver-
tellen van ~un praktische ervaringen. Is er weinig of geen ziekenbezoek
in ziekenhuizen mogelijk in Uw omgeving, dan zijn er tocll nog wel andere
werkterreinen. In de eerste plaats moeten wijvoldoende aandacht be-
steden aan onze eigen leden, waar dikwijls nog alles aan mankeert. Vooral
in de grotere gemeenschappen weet men dikwijls heel weinig of niets af
van onze leden. Het is werkelijk noodzakelijk om in het bestuur iemand te
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benoemen die speciaal optreedt als contactpersoon voor'de leden.
Is de gemeensch~ klein, dan zullen dit 66n of meer bestuurders zijn,
maar is de gemeenschap wat groter, dan zullen b.v. wijkhoofden deze taak
over moeten nemen~ Zijmoeten enige keren per jaar hun leden bezoeken.
Soms gaat dit samen met het innen van de contributie of persoonlijk hun
wijkleden uit te nodigen voor een belangrijke bijeenkomst. Bij sommige leden
is men gauw klaar omdat verschillende mensen nu eenmaal niet gediend zijn
van dergelijke bezoekjes - behalve wanneer ze toevallig misschien ziek zijn.
Maar de meeste l.eden zijn erg dankbaar voor zo t neontact, vooral wanneer
ze heel weinig in staat zijnbijeenkomsten te bezoeken. Bij deze bezoeken
ontdekt men dus een aanin,l bejaarde, invalide, zieke of eenzame leden en
men komt al gauw te weten of genoemd lid het prettic; zou vinden, wanneer
het wijkhoofd of een ziekenbezDekster(er) eens vaker zou komen. We moeten
dit wel pertinent weten, want vanzelfsprekend is het niet. Op deze manier •
is'het dan mogelijk om b.v ..v66r de feestdagen in december deze geestver-
wan'ten een gezellig pelcje te sturen verzorgd door een groepje leden. Zo'n
'blijkvan ~edeleven wordt op hoge prijs gesteld want deze mensen voelen dan
dat ze er tocl~ "bijhoren".

Buiten de leden-kring zijner vele langdurige zieken, die thuis ver-
pleegd worden. Dezo mensen kUlll1enzich op den duur vaak veel eenzamer
voelen dan degenen die llietlotgenoten ineen ziekenhuis of sanatorium
liggen. Het hangt van de plaatselijke omstandigheden af of men b.v. via
het bestuur van het Groene Kruis of van het Rode Kruis (afdeling Welfare
of lectuurvoorziening) bepaalde bui tenkerkelijke zieken zou kunnen bena;-
deren. Misschien is het mogelijk bij een prettige samenwerking liet genoemde
organeno~ door mid~el van een keurig, eenvoudig foldertje deze zieken
eerst schriftelijk te benaderen en hen daarin de weg ti wij~cn voor even-
tueel verder persoonlijk contact.

Misschien lukt het verder om begrip te krijgen voor ons werk bijde
directeur van een verzorgingstehuis, een bejaarde~tehuis oi rusthuis.
Ook in deze tehuizen vindt men vele eenzame bejaarden, die dolblij zijn
met con extra bezoekje van onze kant. Wij kennen een verzorgingstehuis
waar verschillende bejaarden van onze medewerkers met hun verjaardag e
post krijgen - de enige keer in het gehele jaar, want hun familie is hen-
langzamerh~nd vergeten.' Ze ~ijnook al zo lang in het v~rzorgingstehuis.

A .T.W.

-0-
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ZI~~BEZOEK IN HET HmWU{ISTISCH VERBOND IN 1956.

i

Onderstaande korte opsomming geeft een
beeld van de groei van dit werk in 1956.
In het volgende nummer het vervolg .

. 1

•

•

In bijna alle gemeenschappen wordt incidenteel ziBkenbezoek gebraoht
aan leden en'geestverwanten.

Voor zover~bekend wordt in 20 gemeenschappen het ziekenbezoek echter
min of meer georganiseerd door daarvoor speciaal aangewezen leden, meestal
vrOuy:en.'

In het laatste, kwartaal van 1956 hadden drie conferenties plaats met
de ziekehbezoekcrs(stcrs) nl.in Groningen, in Zutphen en in Haarlem. Zij,
werden bezocht door resp. 7, 15 en 9 personen uit resp. 4, 5 en 8 gemeen-
schappen •

In Zutphen en Hengelo beschildcen onze bezoeksters over de namen Vl:\,n
alle buitenkerkelijke patiënten - in Z. werd het bezoek eerst alleen door
Mevr. Vos gedaan, thans heeft ze hulp van Mevr. Jansen. In Hengelo werd het
tot b~gin december door de dames Engers en Ovezall gedaan, maar Mevr.O. is
vertrokken naar Delfzijl. In Z. heeft men drie dagen per week van 2 - 3 uur
toegang, in Hengelo elke bezoekster een morgen of middag. In Z..brengt men
samen 8 à 10 bezoeken per week, dus ongeveer 400 bezoeken per jaar.

In Hengelo bezocht iedere bezoekster ongeveer 75 mensen in~O bezoeke~
sedert maart 1956. Verder wordt é~n x per 3 maanden een bezinningsbijeen-
komst in het ziekenhuis gehouden, verzorgd door ons lid Doets. Behalve in
Utrecht en Arnhem (daarover later) moeten de ziekenbezoeksters in de ande-
re gemeenschappen afwachten tot zieken o~ hun familieleden het E.V. vragen
om depatiänt te bezoeken. Behalve een enkele uitzondering wbrdt ~iekenbe-
zoakin dat geval buiten de officiële bezoèkuren om toegestaan. "
'.' .In Groningen kwamen 8 aanvragen voor het'Academisch Ziekenhuis binnen
die ~erden verzorgd door 4 ziekenbezoekers(sters). ' .

.In Voorburg-Rijswijk zijn 5 ziekenbezoeksters die 10 bezoeken brachten
in een ziekenhuis in Voorburg of Den Haag .

In Leeuwarden werden in het eerste halfjaar 1956 d~or 5 ziekenbezoekers
'(sters) û zieken in 3 zie,1cenhuizenbezocht; in het tweede he.lfjaar door 9
ziek~nbezoe~ers(sters) 12 zieken in 2 ziekenhuizen. In het Parkherstellings-
.oord'mag hetH.V. 1 x per week een uur komen. In het Stadsziekenhuis 3 x
pei week een uur en in het Diaconessenhuis 3 x per week. In,dit laatste
zieicenhuis is na bespreking goedgevonden dat men bij de adm-inistratie een
6i~ier heeft, waar men in aantekent of een.zieke bezoek wil hebben van het
U.V. Bekeken wordt om patiënten die bui ienkerkelijk zijn ~n niet- direkt be-
zoek wensen, een eenvoudig visite-kaart ja te geven van het TI.V.,.zodat
ze di't late r nog eens kunnen overdenken.

In Den Haag werden in ziekenhuizen door 5 ziekenbezoeksters ongeveer
12 leden of geestverwanten bezocht.

(wordt vervolgd).-0-

Bij alle bovengenoemde gemeenschappen werden de ihuisliggende zieken
voor zover bekend niet vergeten, evenmin als de bejaarden. In Apeldoorn,
D~n Haag, Groningen en Amsterdam werden met vc:lrjaardagen cn/of. feestdagen
bloemen, fruit of een gezellig pakje namens het Verbond bezorgd. In Gronin-
gen werd di t jaar voor de vijfde.keer samen met Humani tas en de Hum.Werkge-
meenschap in de P.v.d .A. aan ruim 200bej aarden con feestpakküt bezorgd
v66r de kerstdageri.
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•GREPEN UIT DE RAPPORTJES VP~ EEN---------------_____ GEESTELIJK RAADSMAN IN DE .ARBEIDERSKAMPEN - 11.

In het,vorige artikeltje schreef il(, dat één van de middelen die
.de geestelijk raadsman ten dienste staan bij zijnwerk in de arbeiders-
kampen is: de georganiseerde praatavond.

Zo op het oog lijkthet dat deze manier van werken eenvoudiger is
dan stomweg een onvoorbereide kamer binnen te stappen. Men heaft nu
immers een tevoren bekend onderwerp waarover gesproleen lean worden en
waarop men zich kan prepareren. Op de praatavond kan men een zekere
lijnvolgen met aan het eind een concrete uitspraak over het onderwerp
.dat men aangepakt heeft. Toch heb ik in mijnkamp m~ar drie praatàvonden
meegemaakt. De moeilijkheid zit dan ook in het organiseren. Het bleek:
niet zo makkelijk een groepje mensen op een vooraf vastgesteld tijdstip
bij elkaar te krijgen. Wie bijhet maken van de afspraak enthousiast was,
bleek op de avond zelf geen interesse ~e hebben of te druk met andere
dingen bezig te zijn (wat het. zeUde is), of inmiddels. uit het kamp ver- •
dwenen te zijn.Vele pogingen zijnhierop gestrand en 'lukte het eens, dan
was je tevoren altijd benieuwd hoeveel mensen aanwezig zouden zijn.

Op twee van de praatavonden was het onderuerp vrijwel gelijkluidend.
De data lagen ver uit clicaar en de kampbevolking was inmiddels geheel
vernieuwd. We begonnen toen ~et te praten over de toenemende onkerkelijk-
heid, die volgens de volkstellingen zciuzijn toe~enomcn van 5% in 1910
tot 17% in 1947. Spoedig zaten de a,rbeidcrs in een gesprek over de oor..
zaken daarvan, wRa,rbijnanst het noemen va,n een ont~roeien a,a,nkerkelijke
dogma's en het ontwikkelen v~n een ander wereldbeeld ook vaa~ve.el kri-
tiek werd geuit op kerk en geestelijkheid, bv. wa,ar het sociale wantoe-
standen in het verleden betrof.

Hierbij waren we al "p een zijweg aan~eland, en moest ce raa,dsman
ingrijpen om deze onvruchtbare en nega,tieve lui tiok tot een gesprel-:met
meer positieve wa,ardc om te buigen. D~t gebeurde da,nmet de opmerking
d~t het in on3 gesprek mindcr bela,ngrijkwas om te constateren wa,t b~
aan de kcr!(cn mankeeTcl::!,dan wel hoc wijzelf nu ovcr deze onkerkelijlcen
dachten. Stelde ik daartoe de vrl1a,gof die on!cerlcelijlcennu wcrke lijk
"niets" zijn, of ze f;eellmorr:.a,l'kennen, of ze slechter z~jndan gelovigen,
dan kreeg ik enigs'zins&a,rzelend "nee" ten'a,ntwoord. Als bewijsmateriaal
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komen ze dan nog even gauw met bet verhaal van Itdiefijne kerl~se boerenlt
op wier land ze werken, maar waar ze op hete zomerdagen (die, gelukkig
dan maar, niet vaak voorkomen) voor een fles water een kwartje moeten
betalen. ,Iedere zondag tweemaal naar de kerk blijki d~s geen waaiborg voor
vriendelijl:::ebehulpzaamheid, zo h:idt hun oordeel. Vr..agvoelt men daarnaast
dat er toch nog iets anders is, dat het mogelijk is ook vanuit een ander
gezichtspunt een verantwoord leven te leiden.

Ik bracht dan als een humanistisch standpunt naar voren ~e opdracht
van iedereen om werkelijk volledig mens "te zijn,,met ac6eptatie van veel
ongeweten en onverklaarde dingen. Aan de hand van vrac;en, antwoorden en
discussies bekeken we dan wat de mens eigenlijk is, wat hem ondersdheidt
van andere levende wezens, vooral ook wat hem tot geestelijk, zedelijk we-
zen maakt. Hierbij bleek het ,",elnodig te he Ipen bijhet onder woorden
brengen van de gedv,chten die bijhet besprel:::en7an deze vrij abstracte be-
~~ipp~n op kwamen. Ook om hierbij niet op zijpaden terecht te komen. Even-
wel over de conclusies dio tenslotte werden getrokken uit wat samen werd
besproken) was men het meestal wel eens. Men z~g de mens ook als geeste-
lijk en zedelijk wezen, die voor zichzelf en voor anderen verantwoording
heeft af te leggen van zijn daden en gedachten en tot moeilijke taak heeft
zijn 'ö';::ens-zijnltzo volledig mogelijk tot ontplooiing te brengen, de opdracht
die daarin ligt aanvaardend.

De derde praatavond, die enkele weken na de eerste plaatsvond, was
een gewaagde poging die met goeel succes werd beloond. Op weg naar het kamp
overwogen Schonk en ik of het mogelijk zou zijn een geîmproviseerde praat-
avond te houderi, dus zondei enige voorbereiding. De animo onder de kamp-
bevolking bleek groot. Een rondgang over alle kamers en de cantine lever-
de een twaalftal ;](dangstellenden op,'een derde deel van de gehelu kamp-
bevolking. Men liet zelfs het kaartspel liggen! '

Begonnen werd zonder enige notie van een onderwerp. Maar uit de
deelnemers kwamen al gauw vragen over het (toen pas verschenen) mandement
der bisschoppen en over de verhouding tussen mensen van verschillende
overtuiging. Het themét "verdraagzaamheid" werd toen als dankbaar object
aangenomen. 2:nhoever moet je verdraagzaam z~jn'?,Hoe mooi ljjlcis het niet
de andere mens niat alloen in zijn overtuiging te verdragen, maar ook te
respecteren. Maar tenslotte, is het niet een menselijke plicht m66r nog
dan een praktische overweging dit toch te trachten en op zijnminst de an-
der het recht op zijn overtuiging te laten'? Bij deze over het algemeen een-
vouuige nensen sloeg uit onuerwerp goed aan, vooral ook omdat zijdagelijks
geconfronteerd worden met deze moeilijkheid, met andersdenkenden samen te
leven in één !camp, op één Immer.

Vraagt men ziclr af wat het direct resultaat van dergelijke praatavon-
den is geweest, dan is het illoeilijlc(als altijd trouwens bijgeesteliJ1cwerk),
hierop een concreet antwoord te geven. Het is me gebleken dat er wel over'
werd nageboomd de volgende dag onder het werk of op de kamer, maar het
meeste moet toch geschieden bij ieder mens persoonlDK; een gedachtengang
moet gestimuleerd ,'loreien, vage denkbeelden moeten vastere vormen aannemen.
Of een praatavond op deze ~anier vruchten heeft afgeworpen verneemt m~n
niet zo mak~wlijk. Dit maakt het werk van de geestelijke raadsman wel moei-
l~cer en onbevredigender, maar daarom nog niet minuer nodig en zinvol~
Trouwens, de praatavonden hebben wel contacten opgeleverd met enkele men-
sen die bij een volgend bezoek aan het kamp onze aandacht vroegen voor hun
pers oonlijke,moei lijl~heden.Dit alleen al nmakt een praatavond waardevol ~
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Ook bijeen persoonl~k gesprek vraagt men zich wel eens af wat de re-
sultaten zijn. Zoals na het gesprekje in de al duisterende zomeravond bui-
ten, toen een jongeman me vertelde hoe hij door 'een reeks van teleurstellin-
gen a~hter elkaar, ~ntmoedigd was geraakt en zijnzelfvertrouwen had verloren.
Welke mens kent niet zulke momenten, en heeft zich niet daar bovenuit moeten
werken? Bovendien bezat de jonge~an de lichamelijke en geestelijke kwaliteiten
,nodig om zich be~er levensomstandigheden te scheppen, w~l. Dit werd hem dan
'duidelijk in het vertrouwelijke gesprek dat we hadden. Enige tijd later was hij
uit het kamp verdwenen, hijhad elders een betere betrelddng met ,goede voor-
uitiichten gevonden.

Had ons gesprekje hem de laatste duw gegeven om weer eigen lot in eigen
hand te nemen?'

Raadsman:A. Dekker.

-0-

•
R'ectificatie:

In het vorige nUlilmervan "De Puntjes op de r" publiceerden we de namen
van de geestelijke raadslieden die door' het Hoofdbestuur werden herbenoemd.
In deze lijst zijnenige onj~ishcden blijven staan. We geven daarom in dit num~
mer nog eens de volledige lijstvan Geestelijke Raadslieden voor de Arbeiders-
kampen per 1 januari 1957.

-0-
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UIT DE BELEVENISSEN VAN EEN RAADSMAN.

Vlootschouw.-
- H~lo Brasil, hallo Drasil, hier Zonnemaire. Over! -

Buitengaat~ dansen de schepen op de golven en ~ukken aan de zware
ankerk~ttingen. Zijwaarts van het landhoofd ligt de gTootste zn.ndzuiger die
ooit werd gebouwd. Een capaciteit van meer dan 7200 pl\:.Een machinekamer
om voor een mensenleven in zoek te raken; hutten, eetzaal, co~nandokamer,
die slechts met gereinigd schoeisel mogen worden betreden. Een cacofonie
van motoren, gierend, zuchtend en stotend in allerlei toonhoogten. Logge
zandba-kken langszij die door het monster in 15 minuten worden leeggezogen.
Een persleiding die over de pontons op het water de weke zandmassa' meer
dan 9 km ver het land kan instoten.

Nederlanders maken dijken.
Onze redenering was vrij simpel.On dat watervolk beter te leren kennen,

moet 'je ze zien in hun werk, dus morg'enochtend aan'boord oUl,dit-waar te
maken. Weet een raadsman veel van getij en windkracht!
- Hallo Zonnemairè, hallo Zonnemaire, hier de Brasj,l. De motoivliet haalt
,Uw-passagiers op. Over! -
~ Begre~en Brasil, over ert sltiiten. -

De dikke drel{van glimmende zeeldei waarover we ,mnkelen is een aanflui-
ting voor onze persoonlijkheid, en bespottelijk voor onz~kleding. Broeks-
pij~enomhoog gekruld langs witte benen cinde~ te nette jassen, en zo ~ol
broze waardigheid spitsroeden lopen langs 1 t potig dijkvolk, als voorspel
vOor tt ~rgste.' .

Dat ergste wordt de vl~t waar It schuim overheen spat. En de l6gge
zandbak waarop we dansende worden "gelostll

• En de Brasil, waar bovendeks
tussèn de stalen spanten wind en water vrij spel hebben metondntgro~hde
mannetj es dio'met slagzij clomachinekamer binnenvallen op zoek naar scheeps-
volk; met v66r allei: warmte en een droog bestaan~ ' .
'Die machinist heeft niet~ van een ~eleerde in een maanrak~t. M~ar elk

gezoem in het hart van de,Brasil dat wegvalt, hoort hij onmiddellijk. Op-
leiding: 5-jarige U.B.S., machinistenschool. Uitrusting: een khaki-overall
met olievlekken. ~obby: techniek.

De kok menen we te kennen. Jan de Hartog beschrijft zo'n type. Een die
tergend langzaam op~espaardoeierdoppen over derailing wipt om het volk
van een ande~e schuit te jennen. Als de knappe kokkin van Zonnemaire per
mobilofoon de schepen ~froept om haar baas aan tafel te noden, ontstaat er
een soort beurtzang buiten dienstverband:
- Hallo Amazone, hallo Amazone, hier .

Dag schaije.Over! -
-Blijf in je kombuis, ik kom niet over. Hallo AlllltZOne.-

Niet over, ook goed. Dag zwartje! -
Terug met de vlet die ons letterlijk entert. Twee sprongen op de cadans

van. de golven, één ran.dsman die een douche neemt langszij tot de stuurhut
hem opneemt, een ander die bovenop houdt wat hijheeft~ zo wordt de ~al be-
reikt. Een gevoel vart een stel honden die het water nog hebben af te schud-
den vergezelt ons tot in de warme directiekeet.

Begin er eens aan dit volk te waarderen vanuit Thv geciviliseerdheid!
- Hallo Nederland, hallo Nederland, v66ropkomend tijschuiten verhalen
voor It te laat is. Eten komt later wel. Over! -

Hallo Zonne~aire, hallo Zonllemaire, komt in orde. Over. -
- Oké Nederland, over en sluiten maar~ -

-0-
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NIEUWSUIT EN 011 DE KAUPEN.

Zoals gewoonlijk in d~ winterperiode, is kamp De Slikken aan de
Wadderizee gesInten. Er is daar op het wad in de winter moeilijk te werken.
Het vorige jaar voor het eerst heeft men geprobeerd het werk gaande te
houden en draaide een kamp het gehele winterseizoen door. Het expöriment
is echter blijkbaar niet gcslaal1'd. Rn,adslaan Alblas' is nu tijdelijk 'op non-
actief.

Ook de kampen Slootdorp en De Terp in de Wieringenneor, waarin oogst-
arbeiders waren gehui~ve~t, zijn weer gesloten. Raads~an Peetoom~ die ge-
durende enige tijd deze beide kampen verzorgèe, heeft dus eveneens zijn werk
J~oeten onderbreken. Het kamp De Terp is intussen met Hongaarse vluchtelin-
gen bezet. ~

' Op Schouwen-Duiveland zijn drie l~ampen' ontruimd. De kampen Den Osse en _
Noordgouwe zullen worden overc;eplaatst na,),1' Eellevoetsluis, ,waar zij, de
eerste kampen ten' behceve V<111het Del ta-plan zullen zijn. Het kamp Stoof-
polder is voor Hongaarse vluchtelingen beschikbaar gesteld. De lcamers van
dit kamp zijn door de inwoners en het gemeentebestuur van Druinisse omge-
toverd in bijzonder geriefelijke huisk2-1iWrS, w2-arin de ,Hongaarse gezinnen
zich zeker zullen thuis voelen. RuadSJlH1nv.d. hulle, die aanvallkelijk kamp
Noordg6uwe en daarna Stoofpolder verzorgde, heeft zijn werk nu naar kamp
Oosterland verlegd. Raadsman vo~. Vli~t, die altijd nog aanzienlijk meer
kampen had dan er. avonden zijn in een weeic, is door deze wijzigingen in staat
zijn werk in de andere l{al1lj)enmet. grotere reGelmaat ~te doen.

Op Walcheren zijn de arbeidors van ,het zwak bezette kamp Biggekerke
aan de bezetting van lcamp Aag'~ekerke toegevoegd. In kamp Biggekerkezijn
Hongaarse vrijgezellen ondergebracht. De raadslieden Schermer en De Pries-
ter zullen afwisselend, in perioden vu,n drie maanden of een half jaar,
het eni~e nu op Walcheren overGebleven arbeide:::,slcalilp Aac;telwl'lce verzorgen.

Naast de genoemde lcampcn De Ter}), Stoofpolder' en Biggekerke zijn nog
verscheidene andere tel' beschildéinc; staande' lcalilpen met Honga<irse vluchte-
lingen bezet, o.a. 't Zinkskc er.. Sluis 12 in De Peel. •

In het land van Vollenhove werd ka~p Lakeweg opnieuw bezet. Het 00rdt
dodr Raadsman Sied~rs verzor~d. Raadsman V~rhoevenne~mt in De Kikk6rij
w~ar voor Raadsman De Vries, die door ziekte v6rhinderd is.

Van ~ee raadslieden noeten,we lier afscheid nemen. Raadsman De Vroome
uit Alkmaar moest om een complex van redenen van verdere,medewerking afzien.
Zijn kamp werd _uI enige tijd door Raadsme.nPeetoom verzorgd. Rau(.sman Wasse-
naar uit Steenwijk moest het werlc door ve rhui z inl1', naar Be l1!.1.ekoJllverlaten.
Kort voor zijn vertrek was juist krunp be Pi~broek gesloten, zodat geen
di~ecte vervanging nodig was. I

Wij danken de bei de' scheidende raads ~i ed.en ook hie r r..og eens harteliJ1c
vöor het vele werk dat zij enige jaren achtereen in hun kGmpen hebben ge-
daan.

,-0-



17

UWST VAN GEESTELWKE RAJillSLIEDENVOOR ARBEIDERSKJ~EN.
(per 1 januari 1957) Telefoon

Beetsterzwaag 05126- ~06

WarffumAlblas F • .11.. CronJ~straat 2

Berman Dr. A. J. Roostealaan 46

Bos Drs. J. Patrijsstraat 58

Doets J. lIauvestraat 64

Dijkstra D. "Sinnewente"

Hack D. Zeeweg 6

Eulle C.J.v.d. P.D. de Vos straat 1

Loon D. van Wilhelminastra~t 88

Olink H.A. Malvastraat 11

Eindhoven

Nijmegen

Arnhem

Renesse

Zierikzee

Goes

Arnhem

276

04900- 4031

08800-31026
kant.-21244
uren
08300-27604

124

01100- 2218

08300-25041
kant.-30584
uren

Peetoom N.

Priester E. De

We stfri esedijk 50

Calandstraat 16

Winkel-N.n.

Vlissingen

02244- 245

kallt.-uren
01180- 2015

Si eders J .

Schonk C.H<

Schermer A.J.

• Smid J.J.

Singel 37

Bouwerstraat 14

P.J. Troelstralaan 23

Scheldekade 12

Vli ssingen

Deventer

Assc.n

'ferneuzen

lw,nt.-uren
01184- 2752
06700- 5331

kant. -ur en'
05920- 2610
01150- 2329

Verhoeven Dr.lr.B. Waterkant 83 Ens - N.O.P. 05275- 520
kant.-uren
05292- 2441

Vliet P.W.v.d.

Vries J. de

Vries Tj. de

Nwe Boogerdstraat 41

Gentsestraat 3

Nachtegaalstraat 37

Zierikzee

Hulst

Heerenveen

te A' dam'
020-122.5,96

62
kant. -uren
01150- 2621

Wulp A.v.d. Arnaudinaplcin 45

=================

Geldrop(post
Eindhoven)

04900-62062
~-_:kant.-uren
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