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GEWOONTE EN TRADITIE.

door prof.dr. F.J.J. Buytendijk. X)

"De vroegere eenvoudige gemeenschappen van Europa vertoonden het
grondschema' van familiale structuur. Voor iedere jonge mens was het
daarom gemakkelijk om uit het waardensysteem en de be,trekkingen van het
gezin over te stappen in. die van het arbeidsmilieu •.,••De g~wo6nten ver-
anderden, toen zoal~ altijd, al naar gelang van de omstandigheden •••..
De tradities werden onnadenkend beleefd als de 'uitdrukkin~ ~an gemeen-
schappelijke waarden •..."

"Dit nu is veranderd .... De actieradius van ieder individu is zo
groot geworden dat overzicht 6n inzicht ontbreken. Men zou bijna kunnen
zeggen, dat de mens van de twintigste eeuw alleen nog maar zeker is van
zijn twijfel en onzekerheid."

Spr. vraagt zich af, wat nu de functie van gewoonte en traditie
is in onze samenleving.

"Gewoonten en traditie hebben iets gemeen: herhaling. Zijheeft
echter voor ieder van beide een andere betekenis, want gewoonte ont-
springt aan het leven <ler natuur': de tradi tie echter aan het leven van
de geest."

"De herhaling in het door de geest bepaalde zijnbedoelt uitslui-
tend de tegenwoordige stelling van dit zijn." (Spr. wil hiermede zeggen,
dat de tru,ditionele handeling beoogt een duurzame waarde in het heden op
te roepen).

X) Voor Radio Bremen werd onder bovenstaande titel door prof. Buytendijk
een rede gehouden, waarvan de vertaling in het septembernummer van
Dux verscheen. Verbondsvoorzitter Yan Praag maakte voor onze lezers
bovenstaand uittreksel.
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Een goed voorbeeld van traditie vormen volgens spr. de feest-
dagen. Dat z~n niet zo maar rustdagen, doch veeleer dagen waarop
een duurzame waarde "gevierd" wordt.

"Het leven - en wel: het geestelijk leven van de gemeenschap -
kan zich tegenover de wegvloeiende t~d slechts handhaven doordat het
voortschrijdt van feest tot feest."

Wanneer "wij" (zegt opr.) de zondag vieren, "dn.n rijst de vrn.ag,
wat de zondag dn.n eigenl~k moet overleveren, doorgeven en terugbren-
gen, opdn.t h~ z~n volle zin kan vervullen."

"Het is de geest vn.n de oorsprong die het hart vn.n de mens be-
weegt, wanneer hijbemint. De oertrn.ditie van onze gemeenschap is de
liefde." •

Z~ wordt, aldus spr., gevierd an.nhet altaar der kerk en aan het
huisaltaar.

"Hoe gemakkel~k worden de levende traditionele gebruiken van het
gezin tot dode gewoonten zonder inhoud ...•. En toch moet met nadruk ge-
zegd worden, dat gewoonten de sluimerende zaden der traditie kunnen
z~n, die, wanneer z~ in de donkere aarde van het mensel~ke l~den z~n
neergelegd, tot nieuw leven gewekt en vruchtbn.ar worden."

"Het oude Indin.anse opperhoofd heeft gelijle God gaf aan ieder volk
een lemen drinkschaal. Deze is broos - en zo heeft God het gewild. In
de geschiedenis zijnveel waardevolle schalen gebroken, en daarmee. gin-
gen uiterlijke levensvormen en trn,ditiGnele gebruiken en voorstellingen
verloren. De stukken van de schaal kunnen niet gelijmd worden. Dat leert
ons de geschiedenis van onze t~d. Maar w~ hebben uit Gods hand een nieu-
we schn.al ontvangen, niet een lemen en broze, maar een in het vuur van
de liefde, het l~den en het offer gesmede drinkschaal, die de t~d kan
~verleven. Z~ heet: w~. Z~ stelt niet slechts de overlevering van een ••
volk tegenwoordig, mn.ar de geestel~ke traditie der ganse mensheid. In ~
de geschiedenis der mensheid werden vele tradities tot ge,voonten, en
men noemde vele gewoonten traditie~, waarvan men de beperkte waarde
dient te erkennen. In de beslissingen van onze t~d geloven w~ echter
aan de absolute waarde van de traditie der .liefde, die zich uitdrukt
in het w~ en die iedere gewoonte respecteert, maar niettemin de beperkt-
heid daarvan erkent en haar zo nodig overwint."

-0-0-0-



...

3

VERSLAG ZIElilllffiEZOEKERS(STERS)-CONFERENTIE OP 29 OKTOBER 1957.
IN HET ERAmmSHUIS TE UTRECHT.

• Om half elf kon d'Angremoncl 35 bezoekers(sters) uit 19 gemeenschap-
pen welkom heten."Onze verte~enwoorQigsters uit Arnhem en Leeuwarden, die
toegezegd hadden te kaDen, waren jalnmer genoeg door ziekte ver~inderd,
evenals Zaandam. l'IevrouwS.C. Siclwnga die zich bemoei t met het sanatorium-
wèrk, was eveneens aanwezig. De conferentie stond onder leiding van dlAn-
gremond en Mevr. Treurniet-Wiersma en we mogen vaststellen dat deze bespre-
kingen aan een grote behoefte hebben voldaan. Wij kwamen tijd te kort, zodat
het noodzakelijk zal zijn om in het voo rjaar "..eentweede centrale conferenti e
te houden. Uen was zeer verheugd dat we iri ons eigen huis mochten vergade-
ren en ieder was enthousiast over het Erasmushuis en de gehele verzorging,
die we die dag ondervonden.

Acht jaar geleden werd eveneens in Utrecht onder l~iding van Lips,
Mevr. van Gorkum en Mevr. Heroma een eerste landelijke conferentie gehouden
over ~it werk en onder deze bezoeksters waren er verschillenden die er toen
ook biJwar"en.

In 1956 vonden drie gewestelijke ziekenbezoek-conferenties plaats en
als we nu de vers lagen bekijl~en,zien we betrekkelijk weinig voorui tgang voor-
al in de mogelijkheden voor het ziekenbezoek in inrichtingen. Des te verheu-

•
gender is het dat onze mensen het niet opgeven, zich voorlopig beperken tot

de eigen kleine kring en in verschillende gemeenschappen" belangrijk werk doen
voor de binding van eigen leden. O.i. moet de intense bemoeiing met onze ei-
gen leden ook centraal blijven staan en op deze manier zal het ook mogelijk zijn
om bij de uitbreiding van ons werk over voldoende en verantwoorde helpers(sters)
te kunnen beschikken.

In de gemeenschappen Hengelo en Zutphen krijgen onze bezoeksters
alle namen op van de buitenkcrkcl~ke patiënten - in beide plaatsen doen twee
dames het werk. In Hengelo hebben wc tevens de gelegenheid, danlrzijde mede-
werking van de directeur, om 66n keer in de drie maanden een lezing te mogen
houden in het ziekenhuis, waar ue lopende patiënten bijkunnen zijn en liggen-
de zieken haar via de huisradio kunnen volgen.

In Utrecht ontvangen cnzo ziekenbozoeksters van de administratie van
het Stads - en Academi f3chZiekenhuis dG namen van de bui tenl~erkelijkepatiënten,
terwijl in het Diaconessenhuis en Ooglijdersgasthuis de patiënten bezocht mogen
worden buiten de bezoektijd, indien dezen er zelf om vragen. Utrecht telt 6
ziekenbezoeksters.

In Den Haag krijgen we ool~ in het Ziekenhui s De Volharding alle namen
van de buitelliterkelijkepatiënten, terwijl in de andere ziekenhuizen dit voor
elke patiënt aangevraagd moet ,vorden. Misschien komen er meer mogelijkheden
in het Bronovo-ziekenhuis; om over voldoende bezoeksters in dat geval te

/
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kunnen beschikken, zal samengewerkt worden met onze bezoeksters uit Voor-
burg-Rijswijk,die tot hun spijtte "cinig werk hebben.

In Arnhem wordt bij ~e opname nog steeds gevraagd, indien een patiënt(e)
buitenkerkelijk is, bi' men bezbek ~enst van het H.V.

In Leéuwarden.wordt bij opname in het Diaconessenhuis, indien men op-
geeft geen godsdién~t-tehebben, gevraagd of men bezoek wenst van het B.V.
Àan één ziekenbezoeker en één ziel(enbezoekster is het nu toegestaan om deze
patiënten na het bezoekuur te bezoeken zo vaak men dit nodig vindt. Deze
regeling lijktmij persoonl~k de meest wenselijke, indien het zo ~esmeerd
loopt als in Leeuwarden. Men zou daar niet anders wensen.

In al10 andere gemeenschappen waar ziekenbezoeksters(ers) zUn, moet men
genoegen nemen met de enkele ziekèn, die om ons vragen of eigen leelen, waar-
van men weet, dat ze ergens verpleegd worden. Dit vindt plaats in: Zwolle,
Rotterdam, Beverwijk, Doetinchem, Amsterdam, Enschede, Emmen, Zaandam, Vel-
sen, Deventer, Apeldoorn, Haarlem, Voorburg, Groningen en Leeuwarden. In
Dordrecht en Vlaardingen hoopt men spoedig te kunnen starten. In Assen en
Amersfoort is men nog erg ontevreden-omdat er6fniets 6£ weinig gebeurt.

Naast dit speciale ziekenhuisbezoek worden ook enkele bejaardentehuizen
bezocht en patiënten in verschillen~c sanatoria. ••

Maar ook de eigen leden wor~en in verschillende gemeenschappen niet
vergeten. Uit d~ vele cursussen over ons praktisch werk is meestal een werk-
gioep voortg~komen die beschikb~ar is voor al dit soort werk. De leiding
berust vaak bijde plaatselijk geestelijk raadsman of -vrouwen deze groep
komt op gezette tijden bij elkaar om nieuw werk te bespreken, ervaringen uit
te wiss(den enz. Vooral waar veel ziekenbezoek mogelijk is, zijnwerkbespre-
kingen buitengewoon vruchtbaar.

In de gemeenschap Apeldoorn vinden wc in het verslag vermeld:
"Wat het we:-k onder de bej aarden betreft, kan iJcU mededelen
dat we een lijsthebben aangelegd van de verjaardagen va~ le-
den boven 70 jaar. Op zUn minst ontvangen ze op die dag een
felicitatie. Of ze worden bezocht, 6f Gat ze een aardigheid-
je ontvangen, han~t ~eheel af van de omstandigheden.Sommi-
gen zijnnog zo'vitaal e~ geheel in vriendenkring ~pgenomen,
dat èen bezoek min of meer overbodig is; anderen daarentegen
die wat vereenzaamd zijn, stellen het zeer op prijs.
Er is in Beckbergen ook een s<"natorium, waar gedurende ln.nge
tijd een lid werd verpleogd. Onze goestel~k raadsman had mcer~
malen- een ern~ti3 gesprek net de directeur om toegane te kr~-
gen tot. an'clerobuiiienlwrkelijke_patiëntûn die cr lagen, maar
zonder succos.D~_directcur zorgde zelf wel voor de geeote-
1"1 1-' d' ( I) ",..lJ{e e1 1ng , .

In Amsterd.am el~Den llû,agworQen onze zi01(0, bej aarde en eenzame leden
tegen de kerstdagen verrast met con feestel~~ geschenkje enz.

Naast een algemeen overzicht vun het work in de verschillende gemeen-
schappen, hebbon ziekenbczoeksters veel verteld ov~r hun ervaringen en er
haJ voortdurend een lovendige gedachtenwi~soling plaats over de vele pro-
blemen, die bij dit werk naar voren komen. Enkelen vertelden op welke manier
ze hun e0rste volkomen vreom2e pati~nt benadBrden en naast zeor geslaagde
bezoeken, vertelde men soms ook eerlijk wolki fouten men hae gemaakt.

Verschillende problemen die we nog graag dieper hadden willen bespre-
ken, _konden niet meer aan de orde konen. Maar we hadden allen het gevoel
die dag hard gewerkt te hebben. Van de 35 deelnemers waren de vrouwen - 30 -
in de meerderheid- muarze hadden wat te vertellen! Zoveel en znbelang-
rijk, zo vlot en zakelijk, dat de mannen zeer wijs gezwegen hebben. Maar we
waren toch blij dat ze er waren en wc hopen, dat ook het mannelijl~clement ho;:
dit ~~rk zeker niet zal ontbreken.

A. Treurnict-Wiersma.
-0-0-0-
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GEESTELIJIill VERZORGING VAN MILITAIREN.

,Ik had deze keer gaarne een uittreksel gegeven uit enkele artike-
len uit het Katholieke blad voor 1iilitairen G3. Daar ik echter het twee-
de artikel nog niet in ctn bezit heb moet dat wachten tot een volgende
keer.

Ik mag nog even terugkomen op mijn artikel van de vorige keer. liet
is mogelijk dat daar nog reacties op leomen maar tot op dit ogenblik heb ik
ze niet gehad. Dat is toch wel jammer. Ik heb de vorige keer getracht
om een beschouwing te leveren van principiële aard. Het lijkt me zo nut-

• tig dat juist over deze zaken een gesprek ontstaat omdat ik er lang niet
zeker van ben dat er ten dien aanzien eenstemmigheid heerst in onze krin-
gen. Mag ik dus nqg eens een beroep noen op de lezers om mijn vorige ar-
tikel kritisch te lezen en er, zo IDo~elijk,op te r~ageren?

•

•

•

Deze keer dan eerst enkele gegevens over het Humanistisch Thuis-
front die wellicht ook voor anderen interessant zijn. In 1952 gaf de
minister van Oorlog ons toestemming om een z.g. militair vormingscentrum
te openen. In zo'n centrum worden clriedaagse bijeenkomsten be legd voor
militairen die daarvoor uitzond~ringsverlof kunnen bekomen. Van Katho-
lieke zijde is er het vormingscentrum Waalheuvel te Ubbergen(Nijmcgcn), van
Protestantse zijdeBeukbergen te Huis ter lieide. In 1952 hebben wij dus ons
centrum geopend in "De Ark" te Nunspeet.

Er was ons echter een belangrijke restrictie opgelegd door de minister.
We zouden n.l. slechts 12 bijeenkomsten per jaar mogen houden met ieder 30
deelnemers zodat wc maximaal 360 militairen per jaar mochten ontvangen.
Dit in tegenstelling tot Waalheuvel en Beukbergen die een onbeperkt aantal
mochten ontvangen wat in de praktijk neerkwam op 5000 militairen per jaar.
Op deze basis hebben wij thans dus vijf jaren gewerkt en het is bijzonder
verheugend te kunnen mededelen dat de minister ons dit jaar heeft bericht
dat wij onze ca~aciteit mogen uitbreiden tot een ontvangst van mnximaal 3000
militairen per jaar. OngetwijfGlclmogen we dit zien als oen nadrukkolijke
erkenning van de betekenis van ons ~ork. liet spreekt dus vanzelf dat over
deze mededeling van de minister in ons Thuisfront vreugde heerst •

Vreugde echter die, zoals zO vaak in het leven, niet geheel zonder
zorgen is. Het zal n.l. niet zo'n eenvoudige taak zijn om te groeien tot
een deelname van 3000 militairen per jaar.

Wie zich daarover verbaast moge bedenken dat onze wervingskracht aan-
zienlijk kleiner is dan die van de Katholieken en de Protestanten. Er
blijft n.l. èén zeer belan~rijk verschil tussen è.eKatholieke en de Protes-
tantse geestelijke verzorging enerzijds en de Humanistische anderzijds gele-
gen in het feit dat de Katholieleen en Protestanten hun geestelijke verzor-
gers (aalmoezeniers en veldpredikers) in iedere kazerne hebben die daar
in hun wekelijkse lessen geestelijke verzorging een veelvuldig mondeling
contact hebben met de militairen. Van dit contact zijn wij geheel verstoken
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tot op dit ogenblik,. ~~tgeen be~ekent dat wij ons werk moeten verrichten
langs de weg van de schriftelijke bekendmaking. Tot dit do el hebben wij,
met goedkeuring van de minister affiches en folders gestuurd naar alle
kazernes en in de ~e~ste kazernes zijn dez~ t~~echtgekomen op'de publi-

.'~~tiebord~nen op de leestafels. Men begrijpe echter dat dit geenszins op-
weegt tegen een regelmatig mondeling contact. .

Daar komt nog bijdatwe door dit ontbreken van contact in de kazernes
weinig of geen rekening kunnen houden met belangen van bepaalde kazernes,
zodat. het nogal eens voorkomt dat de zich aanmeldende militairen geen toe-

,stemming krijgen van hun commandant op grond van dienstbelang.
, Dit alles plaatst ons voor moeilijkheden zodat het inderdaad niet

eenvoudi g zal zijn om de ons toegestane capaci tei t ui t te bui ten. Ik kan
echter thans reeds mededelen dat op grond van onze (papieren) actie er
een bilarigrijkvergrote belan~stelling van de zijdevan de militairen is

,ontstaan voor ons vormingscentrum en dat wij op grond daarvan in 1957 on-
geveer 25 bijeenkomsten zullen houden in plaats van de vroegere 12 en dat
w~ dat: aantal in 1958 hopen uit te breiden tot ongeveer 50.

Misschien kunnen de geestelijke verzorgers van het Humanistisch Ver-
bond ons ten deze eniae hulp verlenen door ook in de krinaen waarin zij
werken de aandacht te vestiaen op ons vormingscentrum. Hoe groter onz.e
bekendheid is hoe groter ons aantal deelnemers.

Een andere vraag is: wat gebeurt er nu eigenlijk in zo In vormings-
.centrum?

Het kortste arii~oord op deze vraag is: geestelijke verzoraing in col-
lectieve en individuele vorm.

: Wat de individuele verzorging betreft onderscheidt ons werk zich
waarschijnlijk niet van de andere vormen van Humanistische geestelijke ver-
zorging. Jongelui di~ ons vormingscentrum bezoeken wenden zich vaak met
hun. individuele problemen tot mij en dan heeft er dus een gesprek plaats
onder vier ogen. lIet komt nogal eens voor d.atmilitairen die op "De Ark"
zijn geweest zich pas later met 6~n of ander probleem tot.mij wenden. Ik
probeer hen dan op tezoekell en ook dan ontstaat dus een gesprek.

Ditmaal wilde.~k liever nog iets zeggen over de z.g. coll~6tieve
geestelijk~ ve~zorgirii. In mijn artikel van de vórige keer heeft men kun-
nen lezen van welke principitile instelling we uitgaan bij dit werk. De
kunst is nu om een pralctische vorm te vinden die zich verdraagt met deze
inst.elling.

Om dit te bereiken gaan we in ons vormingscentrum (in te~e~stelling
tot Waalheuvel en Beukbergen) niet uit van inleidingen. Immers inleidin-
gen betekenen altijd dat de leiding van te voren voor een groot deel be-
paal t waarover het ge sprek zal gaan. Dit lijkt me onjui st voor werkelijke
geestelijke verzorging. D'Larbijbehorende deelnemers hun problematiek in
de allereerste plaits naar voren te brengen. Er is een duidélijk onder-
scheid tussen geestelijke verzorging en algemene ontwikkeling. Bij h~t
laatste is het zeer wel mogelijk dat de leiding een "leerplan" ontwerpt
waarbij dan natuurlijk rekening kan worden gehouden illetde veronderstelde
belangstelling van de a.s. deelnemers. Bij geestelijke verzoraing gaat het
niet om het bijbrengen van kennis maar om het verwerven, van meer inzicht
in eigen levensproblematiek. Soms is daar kennis voor nodig maar die
blijft toch altijd secondai~.

•

•
••
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Wijbeginnen dus altijd tijdens de eerste zitting met aatl de deel-
nemers te vragen waarover ze willen praten. Dit leidt soms wel eens
tot enige verlegenheid onder ~e deelnemers omdat ze daarop niet hadden
gere~end. Dit is echter te overwinnen door de deelnemers de gelegenheid
te geven om in"kleine groepjes allereerst over dit punt met elk~arte
beraadslagen. Zo begint dan ook praktisch iedere bijeenko~stiri De A~k
met een onderlinge beraadslaging van de deelnemers over de"vraag: Waar
wi lleriwe het eigenlijk over hebben? Di t dwingt hen dus tot de beant-
woording van de allereerste vraag die bij de geestelijke verzorging gesteld
dient te worden, niet door de leider maar door de deelnemers: wat zijn
mijn problemen?

Na verloop van enige tijdkomen dan de kleine groepjes weer in ple-
naire zitting, waarbij dan mededeling wordt gedaan van de door de groepjes
voorgestelde onderwerpen. Deze worden als regel door de grote groep aan-
vaa.rd en in volgorde van behandeling geplaatst. Tot op dat ogènblik heeft
dè leiding nog niets ariders gedaan dan aanwezig te zijn ondanks het feit
dat er m.i. op dit ogenblik reeds een belangrijk stulc geestelijke verzor-
ging is geschieà n.l. de bewustwording van een collectiviteit op de in
die collectiviteit levende problematiek.

Di t is dus de start van de geestelijke verzorging in de b!jeenkomsten
in De Ark; ik wil graag een volgende keer verd~r gaan met de bespreking
van deze gang van zaken.

Ondertussen otltvang ik graag enig teken van de kant van de lezers
van het al of niet geinteresseerd ztn in het in deze rubriek behandelde.

ILJ .J .Li ps.

Correspondentie :
Madoerastraat 15
Amersfoort.

-0-0-0-
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AFSCHEID.

Omstreeks 1 juli 1957 heeft de buit9nkerkelijke geestelijke verzor-
girig in'de strafgestichten van het Ministerie van Justitie een ernstig
verlies g6leden door het vertrek van drie geestelijke,raadslieden.

In verband'met zijnbenoeming tot administrateur van het Centraal
Bureau van het Humanistisch Verbond verliet de Heer J.van den Dan
Amsterdam en dus ook zijnwerk in het hui s van bewaring a.an de Anstel-
v'eenseweg.

'..T~gelijkertijdging het ontslag in van de lieer F. van den Berkhof,
d{evan de oprichting van het Humanistisch Verbond af zich met zijnvolle
persoonlijkheid heeft gegeven aan het vele werk dat op het Centraal Bureau
werd verricht en die de laatste jaren tevens geestelijk raadsman was in het
huis van bewaring I te Utrecht. Hijheeft een andere functie aanvaard bui-
ten Utrecht.

De opvolgers van deze raadslieden zijnreeds in functie. In zoverre
betekent hun vertrek geen oriherstèlbaar verlies. Een groot verlies blijft •
h~n vert~ek desalni~ttemin. Op respect .afdwingende wijze hebben zijhun werk
verricht. Een woord van hartelUke dank vo~i de grote offers in tijd en
voor de waardevolle steun aan hun cli~nten verleend is zeker op zijnplaats.

Veel succes in de nieuwe werkkrin~.
In de derde plaats vertrok uit het corps van geestelijke raadslieden

de Heer J. Craamei uit Heiloo, die enkele jaren geesteltk raadsman was in
het huis van bewaring in Alkmaar. De Hoer Craamer, dio voor en in de
wereldoorlbg vela jaren op zee heeft doorgebracht,. neemt opnieuw het com-
marido over een schip op zich. Zijn liefde voor ~e zee was bekend, maar niet
minder duidelijk is in de afgelopen tijd zijnwarme belangstelling voor de
~cd6tineerrle aan het licht getreden. Ook aan hem grote dank ende beste
wensen. Zijn opvolger staat gereed zijnwerk over te nomen.

Van twee andere raadslieden, die hun krachten hebben gewijd aan de
gedetineerden, moeten we thans eveneens afscheid nemen.

In verband met huiselijke omstandigheden moet de Heer A. Overzee uit
Wassenaar het werk in de strafgevangenis te Scheveningen vaar~el zeggen.
Dat is jaI:Uller,in de eerste plaats vanwege de verdrietelijkheden thuis,
maar daarnaast omdat de Heer Overzee ~~n goed raadsman bleek te zijn, ge-
waardeerd door zijn cliëntGn on de directie van het gesticht. \'Tijdanken •
hem harteliJl{voor hetgeen hijvoor zijnmeusen heeft gedaan en wijhopen,
dat de omstandigheden thuis, ondanks de sombere voorui tzichten:, spoedig
beter zullen worden.

In Amsterdm:l heeft ontslag gevraagd de Heer J.J.G. Vri(>[lc.Ool{hijwas
daartoe door otJlstandighedengedwon[;en. De Heer Vriese behoort in de groep
van raadslieden voor gedatineerden tot de oude garde. In maart 1955 ont-
~oette hij in het huis van bewarinr; aan de Ooster Hanrlelskade in Amster-
dam zijn eerste cliänten en wanneer hij per 1 november 1957 zijnwerk ver-
laat kan hij zeggen, dat hijnet 90 gedetineerden contact heeft ~ehad. De
Heer Vriese is een merkwaardige figuur. Nuchter, gelijk dat een Hollander
betaamt, maar daarnaast vroliJl{,gul en vol humor. V{a,tdat laatste betreft
is hij een Amsterdammer in hart en nieren. De Heer Vriese heeft niet alleen
veel betekend voor zijn cli~nten, hij is bovendien in staat geweest zich in
de staf van de inrichting van een zeer gewaardeerde plaats te verzekeren.
Hartelijk dank voor het ongelofel~~e vele werk dat hijheeft verzet en voor
de'voortreffelijke wijze, waarop hij cln,theeft gedaan.

De Heer Ovorzee wordt opgevolgd door de Heer A.P. DosdiJl{uit Voor-
burg en de Heer Vriese door de Heer 3. Schabracq uit Amsterdam. Deze nieu-
we medewerkers hartelijk welkom.

-0-0-0-
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DE VRIJHEID VAN DE GEVANGE1'E, 11

door J.R.M:van Ratingen.

In vroegere t~den was ue gevan~enisstraf over het algemeen een
uitzondering. Doodstraf, verbannin~, galei-straf en marteling waren
de gewone straffen; verblijf in een gevanGenis werd alleen in bepaalde
gevallen opgelegd. Soms werd er wreed en willekeurig gestraft z6nder
vaste normen en zonder dat men zich in de persoon van de dader ver-
diepte. Eerst omstreeks de achttiende eeuw werden de straffen onder
invloed van allerlei factoren, o.a. de ontwiWreling van de democra-
tische gedachte, meer humaan en wer~ gevangenisstraf langzamerhand de
meest gebruikte methode. Het principe van vergelding en afschrikking
was i'nvroegere tijden - en het is dat voor een deel nog ..•de basis van
elke straf toediening. De misdaad moet worden vergolden en de dader en
het volk moeten worden afgeschrikt door zware straffen en strenge be-
handeling in de gevangenissen. Tegel~k moet de bestraffing van de mis-
dadiger ~ienen als bescherming van de maatschappij tegen verdere wandaden.

In tegenstelling tot deze opvattinG won de laatste tijd de menin~
veld, dat straf óók - en volgens SOLllilirrenalléén - moet dienen tot ver-
beterinG en opvoeding van de misdadiger. Deze op~atting vindt steeds
meer ingang bij de tegenwoordige strafrechts-theoretici. Uiteraard is
het hier niet d.e plaats de waarde van deze theorieën te beoordelen en
hun invloed op de huidige strafvol treklüng nauwke-:urigte bepalen. Voor
ons betoog is het ~oldoende te constateren, dat tegenwQordig de gevange-
nisstraf. ook zoveel' mogeliJ1{is gericht op de verbetering en de verdere
opvoeding van de gevangene.

Het zo juist genoemde verschijnsel van het steeds meer op de achter-
grond raken van de vergeldings- en afschrikkingsidee heeft talrijke ver~
nieuwingen in het gevangenissysteem gebracht. De afschuwelijke toestan-
den in de gevangenissen, die nog in de negentiende eeuw bestonden (men
leze b.v. Dickens ,."Pickwick Papers") y,rerclenlangzamerhand steeds meer
veranderd. Men heeft de celstraf ingevoerd, omdat men meende dat absoluut
eenzame ops luiting de be ste wijze was om de gevangene tot inkeer te bren-
gen en hem te verbeteren. Op andere plaatsen moeten de gevangenen zwij-
gend in gemeenschap werken. Arbeiû is ve_r;plicht geste ld. Het regiem is
humaner geworden (hoewel de indi~iduele gevangenisambteriaar er nog wel
eens ou~e opvattingen op nahoudt) en over het algemeen is de idee, dat
de ~ens in de gevangenis ~eter moet worden en niet slechter, steeds meer
verbreid. Toch weet de insider, dat de gevangene - ondanl{s alle prijzeTis-
w~ardige verbeteringen en hervormingen, die ook in ons land de leatste
-jaren zijn ingevoerd - niet wordt verbeterd door zijnverblijf in de gevan-
genis. SI-Lti..W' s bittere essay over het gevangeniswezen, dat hij schreef na
de eerste wereldoorlog en dat begint met (~e scherpe veroordeling: "Im-
prisonment as it exists to-day is a wo1'se crime than any of those comoit-
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ted by its victims" (gevangenschap zoals ze vandaag bestD:at is een
erger misdaad dan welke ook door haar slachtoffers gepleegd) heeft ook
voor. onze tijd:zijnwaarde nog niet verloren. Bij tal lozen is immers nog
altijd.de eerste gevangenisstraf tevens een aanloop voor hun verdere mis-
dadigerscarrière. Voor velen is de gevangenis niet meer dan een soort
doorgangshuis; het gewone leven wordt even afgebroken en na terugkeer in
de maatschappij weer voortgezet op het punt, waar het werd a~gebroken. Ve~l
bekeringen en verbeteringen in de gevangenis blijken dikwijls hun betekenis
te verliez~n, wanneer de gevangci~schap ~ordt beäindigd.

Zo zou men nog meer punten kunnen noemen. Dit alles doet wel eens de
vraag rijzen: Is het geen bijgeloof, dat beroving van de vrDueid de mens ge-
schikt kan maken voor diezelfde vrijheid? Kan vrijheidsberoving ooit de mens,
die misbruik heeft gemaakt van zijnvrijheid, verbeteren?

Met het zoeken naar een antwoord op deze vraag keren wij terug naar
ons onderzoek van de vrijheid vin de gevangene. •

Een mens verbeteren betejeent bern die hoogste vorm van vrijheid, de
zedelijke vrijheid, doen ervaren en hem juist d,Lárdoor te leren de vrijheid
van de inval en van àcwillekeur in te perken.

Zoals wij hierbove-n re'eds zagen, is het essentiële van de morele vrij-
heid het vrijwillig aanvaarden van de verplichting, die de situ~tie ons
oplegt. Inplaats van eigen willekeur te volgen, gehoorzaamt de menS uit
vrije'wil. Hij aanvaardt de situatie en de verantwoordelijlcheid, die deze
hem oplegt, en over~chrijdt aidus het bepaald zijndoor dez~ situatie.

Is de gevangen'e, evenals de mens in de vrije maatschappij, in staat
deze hoogste vorm van vrijheid te realiseren, aangenomen dat hij een vol-
waardig mens is en dus niet gestoord is in zijn i'kunnen-willen" en "willen-
kunnen"?

Meri leze de vele autobiografieän van gevangenen, b.v. Dostojewski's
flAus einem Totenhausefl, 'men spreke met de gevangenen over hun leven en
men zal bemerken, hoe de meesten van hen dit leven ondergaan als iets
vreemds en zinloos, als een dood-zijn,.terwijl men leeft. HEin jeder fühl t,
dass er bei sich nicht zu Hause ist, sondern gleiehsam auf Besuch, zegt •
Dostojewski. Men voelt zich een automaat, die af en toe in werking wordt
.gesteld. De gevangene heeft een zeer beperkte vrijheid van h:euze,'er wordt
voor hem gekozen. Hij gehoorzaamt uit dwang en angst, maar kiest deze ge- .
hoorzaamheid niet zelf. De objectieve verplichting van de situatie is te
weinig doorzichtig voor hem, de situatie doet geen beroep op hem, zijheeft
geen. diepere betekenis. .

Men heeft gemeend, de gevangene te kunnen verbeteren door hem in vol-
strekte 'eenzaamheid op te sluiten, van de veronderstelling uitgaande, dat
deze situatie hem t6t zelfkennis zal brengen, tot overweging van zijndaden
en tot verbetering van zijnmentaliteit. Doch de gedachte, dat celstraf als
zodanig een duidelijke betekeni s voer hem zou hebben en het ,subjeet een on':'
ontkoo~barç verplichting zou kunnen opleggen, bleek reeds spoedig een fic-
tie. De gevangene ontwijkt de situatie) want het appèl, dat van haar uit-
gaat, is inadekwaat (niet overeenkomstig het doel). '

Men heeft de gevangene gedwongen tot arbeid in de hoop, dat hij nu
zijnverantwoordelijkheid zou leren en.zijn verplichtingen zou aanvaarden.
De ervaring bewijst, dat slechts een enkeling hiertoe in staat is en dat
de meesten ook op deze manier niet tot een beleven van zedel~ke vrijheid
komen.
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De mens in de gevangenis leeft niet meer zijn eigen leven ,hij wordt
voor een 'groot'deel geteefd.liet systeem maakt hem tot'~en machine, tot
een d:lngj,dat geen eigen wil meer heeft. Hij is nooit alleen. Zelfs ,in
,de cel kan hij op elkoge'nblik "bekeken" worden door het ,kijkgat in de deur;'
(Somm:lgen'ervaren dit [ÜS het ergste van hun gevangenisleven).De gevan-
gen~ i~'rioo'italleen, maai toch zeer eenzaam; het contact met hen aan wie
hij in liefde isgebonden, is gering of opgeheven. Alle verantwoordelijkheid
'te~'o~zichte ~an hen is h~m ontnomen. Hij staat totaal buiten hun leven, het
interesseert hem nog wel, maar hij in niet meer in staat tot een meebeleven,
alleen nog maar tot een verwonderd of kritisch beschouwen. Deze zinloosheId
brengt hem er toe zichzelf en zijn situatie te ontvluchten en hij doet dit
op verscheidane manieren. 'Sommigen vervallen in de oppoRitip.,in het verzet.
Zijbeleven hun wereld louter als weerstand; het verlangen naar de vrijheid
van de willekeur en van het verzet ver,~lt hen geheel. Zij ondergaan hun
straf trots of met ironie of met steeds herhaald gewelddadig verzet, maar'
zijaanvaarden haar niet. Anderen ~ervallen in een sleurbestaan; ~at ier~
vuld is van verveling. Zij ontwijken zichzelf en'hun situatie in een zinloze
onderworpenheid aan het systeem. Zij laten zicll leven en hun zelfwerkzaam-
~,~~;d,~,~SlH~ept,.,"ye~en vluchten in,.het verleden, zijdromen van:vergane tij-
den. De hoofdpersoon in Camus I roman: liL! étranger" leert al spoedig, dat de
herinnering een goed hulpmiddel is om de tijd in de gevangenis ,te doden.
"J Iai compris alors, qu run homme qui n Ia~rai t vécuqu lun ,s,euljour pour-
rait sans peine vivre cent ans dans uno pi'ison. 11 aurait assezde'souve-
nirs ponr ne pas s'ennuyer'l (Ik heb dan begrepen, dat eeilmens die slechts
een enkele dag zou hebben doorleefd zonder moei te hOIl.'derdjaar in een ge-
vangeniszoukunnen leven. Hij zou genoeg herinrieringeh hebben 0111 zich niet
te've!'veleri).Anderen fantaseren over ,hun toekomst en ontwerpen een ideaal-
beeld van hun tóekomstige vr~heid. Voor al deze mensen is de tijd in:de ge-
vangenis alleen maar als het ware een brug tussen het verleden '~n d~ toe-
koms~.Bet ~eden is uitgeschakeld en wordt overgeslagen. Zijvervdllen in
een oneigenlijk bestf'.•an van 'dromen; sufheid, doffe berusting ofprï'lnitief
verzet; een bestaan, dat vervuld is van de zwaarte van dé onvrijheid.
Slechts een enkeling slaagt erin ook zedelijk vrij.te zijn in de''gevangenis.
Hij ontwijkt de óorifrontatie met zijn situatie niet, hij overschrijdt ~U~ be-
staan, 'doordat hij zijn straf weet te aaIlVaarden als een werk~ljJ1(e'boete.
Hij kan" ja" ,zeggen en zijn" ja" word't niet gegeven door het 'verstand, maar
door het hart. ,Alleen de 1iefde immers kan de basis zijnvan deze vrijheid,
zoiL!s Buytendijk herhaalde l\jl{heeft be-t.oogd. .

Men zou kunnen tegenwerpen, dat deze bestaanswijze van vele gevangenen
riiet een gevolg is van het gevangenissysteem als zodanig, maar van het
.feit, dat ~eze mensen niet tot echte morele vrijheid in st~at zijn ten ge-
volge van hun onvolwaardigheid als mens, dat dus vanuit hun bestaan zelf
en hun levensgeschiedenis deze onvrijheid is ontstaan. Dit zal inderdaad
bij'een aantal mensen het geval zijn.Doch het is kenmerkend, dat juist deze
mensen zich het best op hun gemak voelen in de gevangenis; voor hen bete~
~ent het feit, dat zijgeen verantwoordelijkheid noch verplichtingen hebben,
dat er geen eisen aan hen worden gesteld, een grote innerlijke rust. Voor
hen is de gevangenis een schuilplaats, een bescherming. Maar voor deze
mensen is de gevangenis niet bedoeld; zijmoeten worden genezen of eisen
ee'n speciale opvoeding. Ui t de reactie van deze mensen kan men echter af-
lezen, dat de morele vrijheid inderdaad in het huidige gevangcnissystcem
praktisch niet aanwezig is, dat er geen voldoend~ app~l uitgaat van de
situatie en dat het boven beschreven verval in een oneigenlijke bestaans-
wijze zeer nauw is verbonden met het systeem als zodanig.
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Vanpsycho-analitisc4e zijde wordt -, op geheel andere basis - het-
z91fde b~toogd door; E. Jacobson in haar s tudi e over vrouwelijke politieke
gevang~nen. Deze ~ensen, onder w~e zich veelmeer normalen bevonden dan
,bij een grocp,~an communej:cli,nquentell, verto'onden een duide lijlw "regres-
sie vallc het instinctleven", wat tot uit,ing kwam in allerlei infantiele
en puberale' gedragswijzen . Dus ook .hic'r ~vindt men een vervallen in een on-
eigenlijke.leverisvorm, een aangetast zijn vin de morele vrijheid, m.a.w. cen
degradatie ,véln demc?selijkebestaanswijze.

, ,

Wij zièn dus~d~t de doorsneè gevangene weinig of ~ecn'mogelijkheden
heeft: :d(j'meest menselijke vormen van vrijheid, de vrijheid d'er keuze en de
morele vrijheid, werkelijk te helcven, omdn,tde situatie van'l1etgevangen-
zijn geen diepere ,betekenis voor hem 'heeft. Dezin va.n de: hem opgelegde
straf," die vaak reeds we'iiüg doorzichtig is voor degene;' die-'hi:l.:a:r oplegt,
verliest nog meer haar appèl, doordat de geva,ngene wordt ond6rlvórpen aan
een dwang..,-systeem, waarin geen verantwoordelijkheid van hem' ,:{ordt gevraagd.
In principe blijf,t hij als JiJCns de mogelijkheid 'bezi tten bov'e'n zijn si tllatie

'uit, te stijgen - nooit is iemand volledig door ,zijn ui te:dijke omstahdîglwde~
bepaald, - doch in feite hlijkt deze mogelijkheid slechts vOor een enkel bij-.

,,'zonder gelukkigen begenadigd me:lS aanwezig te zijn.

De vrijheidsbegeerte van,de gevangene is dus steeds een zeer complex
ver'sc'hijnsel. 'Men,zal er altijd in t.erugviJ?-dcn: de begeerte ,naar d~ yrijh.3id
v:an "de willekeur, raar de "libertina,ge"; het verlangen ,oJU te kunnen doen

,wat men wil. Doch men zal, in,àien,men'deze begeerte nauwkeurig beluistert,
~hljzee~, velen een ve~l dieper ~eriangen terugvinden: de drang naar een vol-
"~~a"rdig menselijk bestaan, de b~hoefte om zijn volledig mens'-zijn te kunnen
,'oi1tJ?1ooi en, het v~rlangen naar bevrijding ui teen, oneigenlijlü!, minclenvn,a::.'-
di ge, hestaanswijze ; waarin men meer' "ding" dan werkelijk mens is.

'Het-ligt niet op ons terrein ons af te vragen, of de bescherming van
,de maatschappij h~t opleggen van gevangenisstraf verèist, al, of niet op
ba~is van de vergelding. Del is het zeker, dat m~n voor een beslissende
keuze staat: tussen "de sfeer van macht, angst en Op zijn hest dressuur,
die de specifiek menselijke waardigheid miskent-" of IIde sfeer van ,het ":
lief~e~61 bekommerd zijn om de naaste, gebouwd op de beginselen van onze
.cultuur." Aan de ene zijde staat de gevangenis als een plaats, waa,r men

, mensen opbergt met behulp van macht, angst en dressuur; aa.11'ie andere zijd.,
,staat de gevangenis,als een plaats van boete en schulduitqelging, vnn in- '(
'keer en omkeer op een wijze, de mens waardig. Ki est men de "laa'tste mogelijk-
heid, dan is naast een groot, maar verstandig vertrouwen)n ~e mellsel~jke
hat~ur e~n diepe en grote ,liefde vereist voor de gevallen'm~ns; een be-
langeloze'.,zuivere liefcle, "de warmte van, het onnadenkend, hart."

1 .' -,0<; .' - '_.
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B2NOEMINGEN.
, ,

Het, Hoofdb~st~~r 'benoemde tot geestel~jk raadsman voó1" de inrich-
tingen v~n justitie:

J.M.T. Blommestein
L.P. Basdijk
E. Schabra,cq
S. de Vries

Ta.ndarts; BTeekerij62-b,
Leraar Paecl. Overbur,ykade 109 ,

",.~'. ' -. b ' '.':'

',Dir. buurthui s ,Aalsmeerweg 81-:-11,
Gep.opz. Haansberg 112,

,Stn.at~mijnen,
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1[an.stri ch'.t.
y'~orburg •
Amsterdn.m. ,
Brunssum •.
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DE EENVOl.JDIGE AANPAK.

RaELdslieden voor de arbeiderskELmpen zullen -
al naar de samenstelling VELn hun kampbevolking -
steeds min of Jlleernaar een eenvoudige aanpak bij hun
gesprekken op de kamers moeten stroven. Dat heeft de
schijn, dat de raadsman in een a~beiderskamp het daar-
door gemakkelijk heeft. Het tegendeel' is echter waELr.
Het is zeer beslist moeilijker om over de vragen van
het leven in eenyoudige taal en in eenvoudige termen
te spreken dan inop zichzelf moeilijke en abstracte
tELal.

Raadsman Hack van kamp Elkeizee geeft hieronder
een voorbeeld van een eenvoudige aanpak, die blijkbaar
niet zonder succes bleef. O~ een kamer bleek weer
eens hoe moeilijk het mensen vaak valt om zich in el-
kELur en elkaars motieven in te denken. Men veroor-
deelde elkaar en anderen al te gemakkelijk. De raads-
man heeft toen een voorbeeld uit zijn eigen ervaring
ter discussie gesteld. Hij beschrijft het als volgt:

Zate~dagmiddag. Volzomer!
Heet, een stralende zon aan de blauwe lucht.
Twee bureQ werken in de tuin achter hun huis. Of liever, Pieterse werkt en
Jansen probeert het te doen~' Het lukt hem niet.
Schrikkelijk warm heeft ielt. De hitte beheerst zIn denken en .... z'n doen.
Visioenen van een gemakl~eljjkestoel in ele schELduw en een koele dronk werken
remmend op zIn prestaties in de zonnige tuin.
Meneer Vlugmans loopt in de doorgang achter de tuinen en ziet beide mannen
aan het werk. ZIn cO~llentaar laat niet op zich wachten!
- Jansen, mln lieve man, jij schiet ook niet hard op! Nee, dan Pieterse, die
kan d'r mee voort! -
Jansen is een kalm en beheerst mens, maar de ontactische uiting van Vlug-
mans heeft hem onaangenaam getroffen. Hij reageert er niet dadelijk op.
Ook Pieterse heeft de opmerking VELnVlugmELns gehoord.
- Hoe kun je dat zo zeggen, Vlugmans, zie jo dan niet, dat ik op dit uur
van de dELg net in m'n tuin wat schaduw heb! En dan, de ene mens kan beter
tegen de hi tte dan de ander. Moet je maar es komen 'cLl'shet niet zo warm is,
dan kan ik niet tegen buurman Jansen op! -
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Na het stellen van dit voorbeeld heb ik de discussie over drie
vragen laten lopen:
1. Wat denkt U van VlugmanG?
2. Had U de beheersing getoond van Jansen?
3. En vqoral, hoe vindt U de reactie van Pieterse?

-Het'werd een bijzonder aardit; gesprek. Vlugmans was naar aller oor-
deel een misselijke vent, Jansen naar veler smaak te tam, maar Pieterse
een jofele ke~el.

Het gespreI>:leidde tens lotte tot een/;lgemeen en werkelijk aanvaa.rde/;e 1
conclusie, die ik met de volgende woorden zou kunnen samenvatten:

'Daden van een mens, van mensen, bevolkingsgroepen en zelfs va.n
regeringen en volken worden zo vaa.k be- en zelfs veroordeeld, zonder
dat,men zich de moeite geeft zich in hun "klimaat" te verpla.atsen,
zich in hun levensmilieu en omstandigheden in te denken en in hun ge-
dachtenwereld in te leven.
Ik heb het ma.ar aan de menscn zelf overgeInten om dit op het eigen •

levcn te betrekken. Een preek, wa.arin ik terugkwa.m op het gesprek va.nuit-
gang, wa.arin zijzich immers zelf schuldig hadden gema.akt aan een te gemak-
kelijkeveroordeling van anderen, he,b ik achterwege gelaten.

Het voorbeeld van Vlug~a.ns, Pieterse en Jansen heb ik ma.a.rop pa.pier
,gezet,•o'mdat'het, 'juist doo'r zijneenvoud, tot een goed gesprek leidde. Het
is bijmij'uit de toevallige situa.tie op,de I~amer voortgevloeid. Een situa-
tie, die overigens nogal eens voorkomt~ M~ar het is ook zonder zo'n situa-
'tie eed goede a~nloop voor een gesprek.

, ,

-0-0-0-

NIEUWS UIT :SN OM DE KAMPEN.

Raadsman D. Hack.

Sinds het vorige "nieuwsIr zijn'cr weer enige oogstkampcn bijgckomen,
Zo werd kamp Slootdorp voor de tweede manl in dit seizoen geopend. TIet
wordt.door ran.dsman Peetoom verzorgd. In Numansdorp en Slikkerveer werden
verblijven voor oogstarbeiclers ingericht :waarvan raadsman Van der Vliet de •
verzorging op zich nam. Het'kamp te 'Numànsdorp is intussen weer gesloten.
Ook kamp Hoofddorp in de'Haarlemmermeer viel weerdichtl zodat rn.adsqa.n
Brits op non-actief kwam.

Op Schouwen-Duiveland werd het ka.mp Oosterland gesloten, waardoor
~aadsman Va.n der llulle,,die twee ka.~pen verzorgde, zich weer tot 66nkamp
kon bep~r!~en.

In De Peel nu:m raadsma.n Doets om çrga.nisatorische redenen het !mmp
Sevenum over va.n ra.l1dsma.nVl1n der Uulp.,

-0-0-0-

BENOEMING.
Door het Hoofdbestuur werd benoemd tot geestelijk raa.dsman in de 11l'-

beiderskl1mpen:
H.P. Brits, leral1r fu.G. Nijverheidsonderwijs,
Wl1terlandweg2 te D~iehuis-Velsen.

-0-0-0-
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UIT DE BELEVENISSEN VAH EEN RAADSMAN.

De Kruik.

Reizende van Schouwen naar de meer bewoonde wereld door
het noordelijk deel van Brabant, komt U omtrent Steenbergen
langs een molen. Seffens daarneven is 't gangetje waar-ic ge-
woond heeft. Tussen twee kroegjes, gelijk er meerderen zijn in
deze streelr.

De Kruik, stroper en moordenaar, volgens de onverbidde-
lijke wetgeving vastgesteld. En ongewild verraden door zijn enige
vried, Merijntje.

De meesten van ons kennen het bock van A.M. de Jong waar-
in deze bewogen menselijke geschiedenis is weergegeven. En rei-
zende door dit land van Mcrijntje, bevangt ons opn~euw een ge-
voel van sympathie voor de wonderlijke menseliJl{Oband tussen die
twee vrienden; een gevoel van afkeer voor de grensjager, die
"zin verdiend.e loon" kreeg, on neiging tot voroordeling
van Jannekcc, de helleveeg, die do Kruik tot de wraak bracht,
welke hem tot misdadiger maakte.

Vanavond ontmoette ik oen bouwvakarbeider, afkomstig
uit dezelfde stroek. In een kamergesprek dat handelde over
het menselDK gedrae en ons oordeel hierover ontvouwde zich
een discussie uit eigen levenservaringen.

Brabanders zijneeboren vertellers, en hier verrees een
pleitbezorger voor een stukje menselijke geschiedenis, zoals
dat nog voortleeft onder hen die de Kruik hebben gekend. Die
nog kennis hebben aan zijnfamilie, en menen te weten dat de
Kruik zelf nog 108ft.

Onze bouwvl11ü1rboider :,8 con belezen man, met begrip en
ook waardering voor de streekroman van A.M. de Jong. Maar won-
derl~k, ook goed thuis in'de sagen van Parsival en Siegfried;
een hobby voor het bouwen van scheepsmodellen; en om bij te
blijven met de ontwikkeling V:1n zijndochters, auto-didact op
het gebied van machineschrijven volg9ns schriftelijke cursus
voor tienvinger-systeom. Tenslotte een vraagbaak voor iedere
mede-vakgenoot inzake problemen bij de vlakke meetkunde. Heeft
alleen lagere school, maar liefhebberij en ~aaie weetgierig-
heid.

- De Kruik -, zegt-ic, was primitief, ~aar t6ch een mens.
Hij had z'n fuiken, had dat kereltje en verder niemand; geen
mens. Dat jong heeft hem nagelopen tot Breda waar-ie in de cel
zat, ~n buiten geroepen: Kruik! Kruik! -

Als U ooit door Brabant komt bij de Zeeuwse wateren in 't
land van Merijntje, hebt compassie met de Kruik, want hijwas ook
maar een mens, zelfs al wist hij geen bliksem van mythologie of
vlakke meetkunde waardoor wij de neiging hebben zijn streekgenoot
in een hogere klasse te waarderen.

d 'Sec-uyl.
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