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EEN NIEtm SEIZOEN.

In de'z'omermaanden ison's kaderblad ni et verschenen - de

herfst is, zelfs royaal' ingetreden nu dit dubbele nummer als

eerste varihet 'seizoen 1957/1958 verschijnt.

Het is de bedoeling dat de "Puntjes op de I" nu weer elke

maand het licht zal zien. Hetbiijkt dat het blad gelezen en ge-
.'.: .

b.ruilit.,vordt- we ~ville,n ~rachtenn?g .meer.aan de behoeften van

de raads lieden in ons Ver.bondte voldoen. tn .dit nummer treft U

een gevarieerde inhoud; we zijnblij daarin ook weer alsmedewer-

ker de geestelijke raadsman van het ~umanistisch Thuisfront te
" ." . '\ .

kun~en begroeten,. die in. dit zi9hyoort~urend uitbreidende werk

thans zijnvolledigetaakh~eft.

De centrale ge~stelijke raadsmand'Angremond was door .de

leiding yan enke~escholi~gsweken ditmaal bezet; zijn artikelen

over het werk van de plaatselijke raadsman worden in hot voleonde

nummer voortgezet.

De geestelijke verzorgingsarbeid van het Verbond is gekomen

in een periode van uitbouwen verdieping; van allen die zich hier-

aan geven wordt naast de directe arbeid een hoeveelheid denkar-

beid en bezinning op de achtergrond van het werk geäist.

Hopelijk zal dit kaderblaadje er in de komende winter in sla-

gen daarbij enige hulp te bieden. Vanzelfsprekend st~at de redactie

daarbij open voor de wensen die onder de raadslieden leven - men

make die bekend !

-O-{l-'O-
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ONZE BEELDENGALElliJ.

De "honger" naar een gesprek met waarde in geesteHjke zin.

In een kamervan,een arbeiderskamp hingen twee arbeiders
opst'oéleIi vlak bij de brandEmde l{achel. Ze soes'den wat na een
dag van arbeid en toen de raadsman na het aankloppen de ,deur
opende " zag hijéé'nvan de mannen de geste maken van weglopen
naar de aangrenzende slaapruimte.

Kennelijk wenste hijgeen gesprek, maar ~.ijzag geen kans om
er ongemerkt tussen uit te knijpen.

_ "Jammer, dat ik jullie kom storen, mannen, il{ga dadelW{
.verderf als :ikniet gelegen kom, want ik kan besibegrijperi;cdat
men er behoefte aan kan hebben om eens rustig niets te doen. Ik ••
,kom dan'nog wel eens terug, als dat 'beter past". '

"Zo is het nu ook weer niet, we vinden het wat prettig als
U komt, maar .•~'...•.'.•.•" ,vas h'et'antwoord. '

"Ik begrijp het best: om samen een diepergaand gesprek te
voeren moeten we ons in geestelijke ,zin wi lIeD.en ..•'.kunnen in-
spannen. En als dat eens niet mogelijk is, dan kan een gesprek

j. , beter niet begonnen worden. Dat kunnen we maar beter rondliit
zeggen en dat zou {k nooitlnvalijk nemen."

"Ja, maar dat kun je toch zo maar niet doen?"
"Waarom niet? Bijmij zeer zel{erwel, omdat ik weet, dat een

gesprek, ,dat niet aanslaat, waardeloos is."

En nu gebruikte ,de raadsman het 'volgende beeld:

,;i,',!'Jullie hebt allebei nog jonge kinderen. Hebben
die 's morgens ook wel eens een toer met de morgen-
boterham? Ze hebben geen trek. Moeder maakt zich na-
tuurlijk ongerust, vindu het ellendig en zou het eten
er wel met geweld inwil1en stoppen. En zo kan het
ontbijt,een misere worden, die de sfeer in het gezin

-',;", die morgen vol.1wmen bederft. En ,'marom dat eigenlijk?
Heel vaak is de tegenzin in de boterham een gevolg
van een toos,tand van onbehagen bijhet kind', van een .'
zekere nervositeit. Ali het kind zich dan tot eten
,dwirigt of er toe wordt gedwongen, da~ is er veel kan~,'
dat het eten teruggegeven wordt en het eten dus een
yolkomen nutteloze daad, is geweest.
. ,-.Veel juiste'i-is het rustig af te wachten tot de
trek tot eten komt en dat moment komt in elk normaal
"geyàl vroeger' of later.'Het kindvoelt dan a~n,'dat
de ouders d~ situatie begrijpen, komt tot vertrouwen en
rust en is juist daardoor wellicht' eerèer in staat'tot
het opnemen van voedsel."

Het beeld wekte de belangstelling en schiep tegel~Kertijd een
gunstige situatie voor een goed gesprek, waaraan door beide ar-
beiders actief werd deelgenomen. Er werden gedachten onder woorden
gebracht, ,'oorbeelden gezocht. De tegenzin, clieaanvankelijk be-
stond, ,vas op~ehevello --,,-,- .
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Ik moet wel aannemen, dat er een gelijksoortige situatie bestaat
"bijhet opnemen van geestelijk voedsel, en dus ook b~ het gesprek, dat
nu eens niet gaat over ~6etjes en kalfj~s, maar dat van de deelnemers
geestelijke inspanning vergt.

Evenmin als men het kind tot eten dient te rnvingen, evenmin moet
de mens gedwongen worden tot zulk een gesprek, als de "honger naar het
geestelijk voedsel", dat er in wordt aangeboden ontbreekt. In dat geval
zou er z,elfs tegenzin en onwil ontstaan en dus een volkomen negatief
resul taat-bereil::tworden. ;

RaadSwan D. Hack.

-0-0-0-

BENOEMINGEN.

Tot geeste lijkraadsman voor de arbeiderskampen werden benoemd:

Brakél C. architect, Kloppersingel 125,
Geerts W. directeur H. GerheLrdstraat 207,

sociale zaken,
Vlolthuis M.J. hoofd van een .Dorpsstraat 36,

school,

Haarlem.
Zaandam.

Oude-Niedorp •

Tot geestelijk raadsman voor,de inrichtingen van Justitie werden
benoemd:

•
Becker
Helder

Ris.
Tot

L.H. schoolarts, Fred.Hendrikstraat 106, Utrecht.
J.H. waterschaps- Beukenlaan 10, Alkrnn.ar.

ambtenaar,
A. procuratiehouder, Randwijcklaan 7, Amstelveen.

plaats elijkgeestelijk raadsman(vrouw) werden benoemd:

Engers-
Franken
Rogge

A.L.
G.

huisvrouw,
zonder beroep,

Beckummerstraat 50,
Asterstraat 9,

Hengelo-O.
Hengelo-O.

-0-0-0-

Verschenen is een voorlopige lijstvan boeken en brochures, welke
'thans bij het Centraal Bureau voorradig zijn.De definitieve lijst, die
in verschillende rubrieken is ingedeeld en waar bij elke ui"tgc.veeen
korte samenvatting vn.n de inhoud is gegeven, verschijnt'binnen afzien-
bare tijd."

-0-0-0-



CONFERENTIE VOOR ZIElCElfflEZOEK (ST )ERS OP 29 OKTOBER OM HALF ELF IN HET.

ER~SbmS~UIS, OUDE GRACHT 152, UTRECHT.

"P onze lande-
zijhun werk
ervaringen het-

eigen
lango
niet

geval onze
ziekte van
leelon, die

Ongeveer een jaar ~eledenvonden de eerste conferenties plaats van zieken-
bezoek(st)ers in Zutphen) GroninGen ,en Haarlem. W~ spraken toen reeds af) dat
de tweede bijeenkomst zo mogeliJ1elandelij1czou zijn.En dit gebeurt dus nu op
dinsdag 29 oktober.

Wij weten dat er in verschillenue gemeenschappen op dit gebied heel veel.
werk wordt verricht dankz~ ~6n ~f:~eer ~ntho~siaste mensen en door allerlei
gelukkige omstandigheden daarbU. Van de ervaringen van deze vrienden(innen)
zullen anderen veel kunnen leren en 6p de gunstige ~mstanaigheden kan men soms
een beetje jalours zijn. Want het is nog steeds een grote ui tzondering in ons
land als de directie van een. ziekenhuis ons de namen van de buitenkerkelijke
patiënten ter hand wil stel:j.en'of bij patiënten, die opgeven bui tenkerkelijk te
zijn, informeren wil of zijdan misschien bezoek zoude~ wensen van he~ tiumanis-
tisch Verbond. W~ moeten er meestal tovr~den ~ee z~n) indien we buiten de be-
zoekuren om patiënten mogen bezoeken, die er zelf om vragen.

Maar w~ verwachten) dat in vele gemeenschappen in ieder
zie1ce leden thuis bezocht zullen worden, tenminste indien de
duur is. Di t zelf.d.egeldt 00~i: voor invalide en zeer bejaarde
meer aan onze bijeenkomsten dee 1 lmnnen nemen.

Al deze ziekenbezoek(st)ers nodigen w~ uit aanwezig te zijn
l~ke bespteking. rr kunt van onze werk(st)ers dan zelf horen hoe
doen en wat zijproe ies doen, terwijl wij ook benieuwd zijnnaar Uw
z~ positi~f of negatief. .

En dan zijner ook nOG vele gemeenschappen waar het bestuur meent, dat z~
aan dit werk niet kunnen beginnen, omdat ze daar de mensen niet voor hebbcn ~
omdat ze bijvoorbaat al weten dat ze in hun gemcente toch geen toew.ng krijgen:
tot het ziekenhuis ter plaatse. A[LD' deze l<1atste gemeenschapsbesturen zou ik
toch willen vragen om nog eens goed rond te kijken of men nog. niet iemand kan
vinden, die tenminste belangstelling heeft voor dit praktische werk. -Uiteraard
zijnbij dit werk meer vrom'/en betrolc1-:endan mannen. Het moet allemaal. QP de dag
gebeuren, maar gelukkig vinden we hier on daar ook gepdnsioneerde mannen, die
voor dit werk zeer goód gos~hikt zijn.

De conferentie staat onder leiding van D.d'Angremond on ondor~etekcn-
de. Om 10 uur kunt U al terecht, terw~l wo om half olf officieel willen begin-
nen. w~ denken uiterl~k om half vier klaar to zijn.De ~eiskosten zijnvoor onze-
rekening, maar wilt U zich Qan wel zo spoodig mogelijk opgeven bijMevrouw A.
Treurniet-Wi ersma, Erasmusweg 137, Den Haag. Te 1.32.28.12. TI krijgt dan nog nader
bericht. Maat mogen we ook vn,n U, een schrifteliJl(verslagje_ ontvn,ngen over het.
werk d~t U in 1957 hebt gc~n,an? Wijkunnen dan van te voren een overzicht geven
van de stn,nd van zaken. Ook deze verslagen gaarne sturen naar Mevr,. Treurniet.

Landel~ke Commissie Praktisch Humanisme
Zie1(enbezoek.

-0-0-0-
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GEESTEIlJKE'VERZORG ING VAN MILITAIREN.
,', ...

Ik heb de redactrice van "De,Puntj,esop de I", toegezegd dat ik
voortaan regelmatig iets zal schrijven over ,de geestelijke,verzorging
van militairen en omdat jo nu eenmaal een gegeven woord é1an een vr,ouw
niet zo licht mag verbreken begin ik dus thans, niet zonder ,bezwaard
gemoed, a an de inlossing van deze belofte. U zult dus deze rubriek
met een zekere rege lmaat zien te:r:ugkeren.,Naar de aard van de schi-:lj-
ver zal de opzet min ,of meer te hooi ente gras zijn. Ik ben ni6izo'n
liefhebber van schema tisering en ik zal dus, schrijven wat. me, zo al in-
valt, vandaag over een interessant geval dat ik heb meegemaakt, mor~en
over de achtergrond of de methodiek van het werk, overmorge~ over een
belangwekkend artikel dat ik heb gelezen in de bladen van de godsdiens-
tige geestelijke verzorging., Ik hoop op deze wijze soms enkele gedachten
te lanceren die voor onze geestelijke verzorgers in de verschillenQe
"branches" de moei te van het overdenken waard zijn.Mocht U bij dat over-
denken kritiek voelen oplwmen, maak dan vooral van Uw hart geen moord-
kui~. Als de schrijver van 'deze rubriek iets van deze lcritiek zou kl,lnnen
leren dan is cr althans iemand die enig nut heeft van al dat geschrijf.

Voor vandaag zou ik ietè willen zegge~ over het karakter ~an d~
geestelijke verzorging van militairen, ~en aantal opmerkingen die,6.i.
ook gelden voor de geestelijke verzorging op andere terreineri.Voor ~~n
van de volgende keren heb ik een interessant artikel bewaard uit G3
(het blad van Waalheuvel, het Katholieke Vormingscentru'm voor militairen)
waaruit, men een aardige indruk krijgt hoe de Katholieke visie is op het
gebi~d van periodieke onthouding en voorbehoedsmiddelen. Waar vele, gees-
telijke verzorgers in hun werk met deze problematiek te'maleen,zulle,Il
krijgen, lijkthet me interessant eens kennis te 'nemen van de Katho.lieke
visie. Misschien verbind ik er trouwens enkele Humanistische gedachten
en opmerkingen aan.

Als ik 'in bijeenkomsten van het Humanistisch V~rbond spre~~ over
de geestelijke'verzorging van militairen wordt va~kde vraag gesteld of
het niet de ,taak is van de Humanistische gees~elijk verzorg?r om dG men-
sen met wie hij in contact komt (in mijn geval dus militairen) te ov~r-
tuigen vl1n de juistheid van de Humanistische levensovertuiging en,'nog
een stapje verder, hen duidelijk te maken dat toetreding als lid tot het
Humanistisch Verbond of de Humanistische Jongeren Gemeenschap overweging
verdient. Daàrmede is dan de vraag geste ld in ho,everre de'gees telijkever-
zorging een propagandistisch karakter mag of moet hebben. '

Om maar meteen mijn eigen mening kort en bondig te formuleren: M.i.
mag de geestelijke verzorging geen enkele propagandistische intentie oe-
zitten. Sterker: wie uit is op propaganda is daardoor'niet of minder ge-
schikt voor Humanistische geestelijke verzorging. "

Ik begrijp dat deze stelling enige toelichting behoeft. Er is een
principieel verschil tussen godsdienstige (ik bedoel de Katholieke en
rechtzinnig Protestantse) geestelijke verzorging en de Humanistische.
De godsdienstige geestelijke verzorging gaat uit van een ~ priori n.l.
dat uiteindelijk het geloof in God het alleen-zaligmakende is in deze
wereld. Dus weet de godsdienstige geestelijke verzorger reeds bijvoorbaat,
zelfs zonder dat hij de mensen nog kent met wie hij stral(s te maken zal
krijgen, dat hij zal moeten trachten het Godsgeloof in hen te wekken of te
versterken. Daarom is deze verzorging altijd apostolisch (wat profaner
uitgedrukt: propagandistisch). Wie beweert dat hijhet best kan stellen
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zonder geloof verkondigt in deze zienswijze niet slechts een andere me-
ning maar een dwali-ng. Waar dwaling tot verdoemenis kan leiden, behoort
de oprechte geestelijke verzorger op de "redding"van de dwalende uit te
zijn.Met de beste bedoelifigcn! Natuurlijk zou een dergelijke opvatting
nóg niet behoeven te leiden.toteen per sè willen overtuigen van de noocl-
z.ak'elijkheidom bepaalde dogma I s en kerkverbanden te aanvaarden maar met
he.t stellen van het Goddelijk karakter van bepaalde dogma' s en kerkverban-
den volgt hetèén vanzelf uit het ander. De godsdienstige geestelijke ver-
zorging is in wezen uit Op bekering. Ze erkent in principe niet dat een
mens anders zou kunnen of mogen zijndan gelovig. Dat men in de praktiJl{
h~t versch0nsel van de ongeloviGheid wel moet aanvaarden doet niets af
a~n hei principe. .
, .'De Humanistische geestelijk verzorger kent een dergelijk ~ priori niet.

Hijmeent niet bijvoórbaat dat een mens gelovig.ofniet-gelovig behoort te
zijn;Het Humanisme is n.l. niet een vooropgesteldelevena- of wereldbe-
schouwing maar een bepaalde levenshouding ~.De levenshouding van de mens •
die met vallen en opstaan zelf zijngeestelijk en zedelijk leven ontdekt.
D~ leven~houding van de autonome mens die tracht t~ geraken tot ontdekking
~n vervulling van eigen innerlijke mogelijkheden. Dat geldt in het Humanisme
niet alleen voor de mens in het algemeen maar ook en-juist voor i~dcre
individuele mens. Daarom is Humanistische geestelUke verzorging niet het
wekken van geloof of ongeloof, niet het overtuigen tot waarheden, dogma's of
leerstellingen maar het wei:ken van de bereidheid om het erns,tig te nemen
met eigen leven, om te zosken naar eigen innerlijke mogelijkheden en de ver-
vulling daarvan ..Het Humanistisch. geloof of vertrouwen schuilt da,arin dat
wij overtuigd zijndat een mens die zo zijn leven tracht in te kleden waar-
devol en zinvol leeft , zelfs clanals hijp.aar onze pers'oonlijkeo.pvattingen
dwaal~. Een mens di~ serieus in God gelooft is voor de ongodsdiepstige
Humanist niet een verlorene maar een andersdenkende dlc op zijnwijze tracht
door. te stoten tot de kern va,n het leven. De Humanist behoort in dit op-

.zicht eigenlijk niet te spreken van juiste wegen en dwaalwegen hoewel hij
in subjectieve zin natuurlijk zijneigen weg als juist beaamt.

Hot is in deze geest dat de Humanistische geestelijk verzorger de men-
sen tegemoet behoort te treden. Hijheeft de bereidheid om de ander te hel-
pen zichzû lf te zijnof te worden. Om het dlfidelijkuit te spreken: wanneer •
de Humanistischegees.te~ijk verzorger bemerkt dat de ,ander slechts in een
godsgeloof. zichzelf als waarclevolen zinvol kan zien dan zalÓhij die ander
behoren te helpen om tot een zo g6ed mogelijke fundeifng varr'd&t geloof te
geraken. In bepaalde gevallen zal zulk helpen moeten hetekenen het verwij-
zen naar anderen die beter kunnen helpen. .,' "

Ik meen dat in deze houding van een geestelijk verzorger gcenva,n ie
voren vastgestelde propagandistische neigirig aanwezigibeho6rt te zijn.
Het is zeer do vraag of de Huma,nistische weg die wijzelf bewandèlen ook de
weg is voor.ieder ander. De m~ns en,m~t n~me de jonge mens die'zich wendt
tot een geestelijk verzorger doet dit in groot vertrouwen dat-deze het bes-

.te met hem voor zal hebb~n. Dit vertrouwen mag 'niet worden be~c~aamd. Dij
doen dat echter als we met propagandistische bijbedoelingen ons werk ver-
.richten. .. .

Natuurlijk zijner op dit gebiei drog~edenen mogelijk.'.Zokan men zeg-
gen: het is de.opdracht van de mens om zichzelf Humanistisch te.ontwikke-
len, iedere mens heeft dat in wezen in zich en dus breng ik hem inderdaad
tot zijneigen innerlijk a,ls ik tracht hem Humanistisch te maketi.'Dat is de-
.zelfde drogreden die de godsdi~nstiie geestelijk verzorgei'tegen'het eerste
deel van mijn betoog zal iIibrengen. ~ijbeweert' n ~1.' het mee.st innerlijke
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van iedere mens is het om.in God te geloven, dus breng ik de mens tot
zichzelf als ik tracht te bevorderen dat hij zich openstelt voor het ge-

:loof; Beide drogredenen gaan uit van ~ priori die in wezen de menselijke
vrijheid te na komen. De Humanistische geestelijke verzorging is m.i.
niet uit op "bekering". De Humanistische geestelijke verzorging tracht de
medemens te helpen zichzelf te zijn los van de vraag welk levensbeschou-
welijk resultaat dat zal hebben bij die medemens.

Het is daarom dat wij in het Vormingswerk voor militairen menen
juist echt Humanistisch te werken als we er ons zorgvuldig voor hoeden
om propagandi stisch op te treden. Het is een beetj e onze trots dat .som-
mige katholieke en protestantse deelnemers ons later schreven:. Juist door
dit bezoek aan het Humanistisch Vormingscentrum zijnwe. steviger in onze
godsdienstige schoenen komen te staan.

-'Een geheel andere zaak is het natuurlijK o.lseen jongeman vo.n uit
zichzelf tot.Humo.nistische zienswijzen komt. Dan kan het zelfs de plicht
zijnvan de geestelijke verzorger om zo 'n jongeman op weg te helpen.

Het zou stellig interesso.nt zijnom bovenstaand betoog duidelijker te
maken aan de hand van een aantal concrete voorbeelden zoals .die zich voor-
doen in ons Vormingswerk en in de individuele verzorging. Maar daar zal,
als dez~ rubricik inderdaad regelmatig gaat verschijrien,nog ~elegenheid
te over voor zijn•

.Voor deze keer moge ik het er bij laten. Het geheel nog ~ens over-
lsz~nde,vraag ik me af of er fouten zijngeslopen in dit betoog. Als dat

'zo is; ~il iemand dan zo vriendelijk zijnom me er op atterit te maken? Het
zou Jammer zijnals ik een geheel leven in dwaling en misverstand zou moe-
ten ro'nddolen.

Ir. Lips.
•

Cor~espondentie:
Madoerastraat 15
Amersfoort

-0-0-0-
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'DE VIUJHEIDVAN DE GEVANGENE.

0, .• ::

:.;", ,,:"

; :". ":', .l' door J.R.M. van Ratingen.

.. Iniedere gevangene kan men een groot cn diep verlangen naar vrij-
,hei.ei beluisteren. Het woord "vrijheid" h.eeft voor hem een ,bijna magische
.k1ank •. H.et,.,open~' een wereld, die ui t.stijgt boven het tegenwoordige be-

'," staan" het ,is een ideaal, een hoogste goed. Meestal kan hij niet. precies
ze'ggf'Jn,'wa:{ hij verwacht en nooit zal hij d'eze begeerte in exacte begrip-
pen kunnen' definiëren. Bij de ene ,zal het verlangen sterker schijnen dan
hij de,andere; ~ij spreekt er gemakkelijk over en zijn gedachtenleven is er
van'vervuÏd; dè. ander heeft zich aan zijn gevangeniswereld gewend en 'Zich •
o,r~rg~'gey.Em aan een leven, dat zonder de belemmeringen en'verpl~chtingen

" .van' de yr;ije samenleving bui ten voortvloeit. Bij deze laatste zal men zijn
." b~.geertenaarvrijheid eerst in een dieper contact kunnen ontdekken;' in
~ ~eip pontact,.waaripmen de gevangene als een volwaardig mens ac~epteert.

: \". Voor de'o:.>pervllLkkige toeschouwer vormt het vrijheidsverlangen van
de gevangene geen probleem. Ieder mens doet. graag op zijn tijd dat, wat'
. hij. wil en c1:aartoei's de gevangene nu eenmaal niet in staat. Hij wil graag

, ",verdor pröfi terel1: val1 het leven, zoals hij ook vroegeJ;. ged~afJ. heeft, ,en
;".; omdat., dat; nu'niet direct mogelijl{is, verlangt' hij naar de vrijh'e;i.Cl~Nu'wo-
"~I' ten. wij.doorBuytendijk I s studie over "De begeerde vrijheid" ,c1at:men' dit

verlangen zeer nauwkeurig moet beluisteren, als men het werkelijk in zijn
volheid wil bestuderen. De vrijheidsbegeerte is een algemeen mensel~k pro-
bleem. In ieder mens leeft het verlangen, dé zwaarte van zijn bestaan te
ontvluchten; het is een vlucht voor zichzelf om zichzelf te kunnen wor-
~ Het leven van elke dag, de drul~ van gewoonten en verplichtingen be-
leeft ieder mens als een onvrijheid, als een onderworpen zijn, tenzij hij
dit leven steeds opnieuw vrijwillig weet te aanvaarden en het daardoor
transformeert tot volwaardig menselijk bestaan. Of de mens hiertoe in
staat is, hangt enerzijds af van de mogelijkheden, die in zijn lev?n be- •
~loten liggen, m.a.w. daarvan, of hij de potenties bezit om tot'6en der-
gel~k volwaardig bestaan te geraken. Anderzijds zijn hiervoor de situatie,
waarin hij is verwikkeld, het milieu en de omgeving mede bepalend. De mens
kan tot een levenswijze worden ged,vongen, waarin de aanvaarding van zijn
situatie, het uitstijgen boven deze vorm van bepaald-zijn alleen nog maar
in principe mogelijk is. De begeerde vrijheid wordt door de verbeelding ont-
worpen vanuit de doorleefde situatie en juist in deze verbeelding leert
de mens zijn werkalijkheid kennen. Indien wij dus het vrijheidsverlangen van
de gevangene willen beluisteren, dienen wij te onderzoeken, op welke wijze
hij zijn gevangen-zijn beleeft, wat het gevangen-zijn voor hem betekent, en
vooral, hoe hij zijn vrijheid in deze situatie ervaart.

(Artikel voorkomend in de bundel "Persoon en Wereld" onder redactie van
Prof. Dr. J.H. van den Berg & J .. Linschoten.
Uitg. Erven J. Bijleveld te Utrecht 1953).
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Buytendijk heeft uiteengezet , op welke wijzen de meIlS zijn vrijbeid
kan beleven,. en wdkede verschillende fazen zijn üide ohtwild(elfrig
van deze vrijheidsbeleving., IedcI:eenervaart op zijn tijd een bijna 'oh-

. weerstaanbar~ drang om e.envoudig, te 'doen, wat hij'wi1, 'omzich: van
niets 'of nï'emtl,nd iets aan te trekken. Men wil ,:revolteren' tegen de be-
staande orde, men ervaart de wereld als weer,stand' en be'lemmer'irig' v'an .
eigen verlangens,. Soms doorbreken wij deze weerstand, doen wijwerkeHjk
~at w~willen en beleven dan onze vrijheid. Maar dit i& de vrijheid ~~n
de willekeur en de plotselinge inval en tevens de vrijheid vah' het ver-
zet, van de revolte. De beleving van deze vrijheid is nog. eeh primitie-
ve wijze van vrijheidsbeleving, die wij in zijn zuiverste vorm vinden bij

. het kleine' kind; dat o'ntdekt "neenfl te kunnen zeggen tegen zijn w.ereld.
(liberté de caprièe et de r6v'01te)' . . .' . '.

-Een tweede' wijze VD,nvriiheidsbeleving vinden wij in de' macht en de
'v~eugde, die ~en d~~rl~eft ~ijhet overwinnen van ~enmoeilijkh~id, die
de inspannirig waard is. De ,v-eerstand van de ,vereld wordt nietilleer als

, louter 'nég~tief geiien; zij heeft een positief aspect gekregen.:Het gaat
nu niet meer om het doorbreken' of -verwijderen van de ";veerstand,Ïnaar om
een overwinning die de weerstand respecteert. Dit is de 'vr~jheid, die de
alpinist beleeft, als hij de top van de berg heeft bereikt;'het is. een
yrijheid,die de eigenwaarde verhoo~t. (iibert6 duvainqueur) ..'

Als derde vorm ondel'scheic1tBuyte'ndiJ1{ de doorlèefde vrijheid van
keuz~ (libert~ de choix)~ Onze houding ten opzichte van de omringende

'wereld is daarbij volledig positief.' Wij iien bepaalde 'waarden, hebben
eerbied v06r de dirigen oci ons heen, maar preferereri het een boven het
ander. DebetrekkeI iJ1{heid (relativiteit) van onze vrijheid ,vordtgeac-
cepteerd. Wijvoelen ons g,~bonderidoor de situatie,"dle o'ris bepaalde keu-
zemogelijkheden laat, maar deze gebondenheid bezwaart ons'niet .. Deze
vorm van vrijheid is zeer nauw verweven met de hoogste vrijheid, ,die wij
kennen, n.l. h~t. vrijwi llig .aanvaarden van een verplichting Cu bert~ .
morale"liberté d,'engagement)., Wijverstaan de eis, die ,de situatie 'ons
stelt en aanvaarden de verplichting, die er in ligt besloten. Wij nemen

. de verantwoordelijkheid . .op ons, volgen nie.t de eigen wi.llekeur, maar'
onderwerpen ons .aan het beroep, dat de were ld op 'ons doet. Wij zeggen.
dus "ja", d.w.z. wij geven aan de situatie. haar :eigen betekenis. en ver-
vullen de zin ervan. Hier overschrijdt de mens de 'gebondenheid van zijri
bestaan; hi{'gehoorzaamt, niet uit dwang en angst , maar uit eigenbe,ve-
ging. Di t is de vrijheid van de belangeloze liefde. Gehondenheid en vrij-
heid zijn samengevloeid en identiek geworden. De 'mens is vrij van zichzelf
en LEEFT zijn bestaàn als volwaardig menselijk. ' .' .

Wanneer wij nu de vrijheid van de gevangene onder' deze vier apsec-
te~ gaan bestuderen,. dienen wij voorop te s~ellen, dat geen enkel vol~
waardig mens oo'i t 'geheel: vrij of onvrij is • Nooit wordt iemand totaal
g'edéte'rmineerd door de situatie, waa-rin h,ij verkeert . Weliswaar kunnen
vele mogelijkheden van handèlen opgeheven zijn, maar zolang de mens nog
mens is, he~ft hij ook steeds de potentie' om zijn situatie op zijn eigen
'yijze te transform~rcn. Hij kan over zijn gebondenheid r.efJ.cctéren, kan
er afstand van nemen, kan een imaginaire wereld scheppen. Nooit vloeit
ui t een uitwendige omstandigheid het verlies van de menselijke vrijheid
met noodzaak voort. "Immers" .,zo zegt Buytendijk, "de ..innerlijke vrijheid
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der intentie blijft, zolang de mens er is'l.Mens-zijn impliceert vrij zijn.
llPour que quelque chose du dehors pût in'ed~terminer (aux deux-'sens du
mot), il faudrait que je fusse une chosell, zegt Merleau-Ponty. (Hoewel
elke zaak buiten mijmijkan bepalen (in twee betekenissen van het woord),
ik moet een keuze maken.)

Anderzijds is een mens nooit geheel vrij. Er bestaat geen absolute
vrijheid, steeds is hij gebonden door de wereld om hem heen. ~ij kiezen
onze wereld, maar de wereld kiest ons. De mens i~ gebonden door de ver-
plichtingen, die zijnbestaan hem oplegt.

De mens in de gevangenis kan dus nooit door deze situatie geheel
en al van zijndiepste vrijheid worden beroofd. Steeds behoudt hij de moge-
lijkheid boven zijn situatie uit te stijgen, het onderworpen zijn te trans-
formeren in een vrijwillige aanvaarding. In principe zijn deze mogelijkheden
voor de gevangenen dus even groot als voor elke mens. Het inde gevange-
nis zijn zou men dan kunnen zien als een toevalligheid, een bijzonder geval
van de.beperking van onze vrijheid, die ons steeds door de omstandigheden
wordt opgelegd. Het feit, dat de gevangene zozeer vrijheid begeert, zou
dan alleen een gevolg zijnvan het minder-kunnen-doen, wat men graag wil.
Doch in de gesprekken met deze mensen bemerkt men, dat dit vrijheidsbege-
ren bijvelen toch van een dieper gehalte is. Het blijkt, dat voor de ge-
vangene de mogelijkheden om tot een volwaardig, zinvol mensel~k bestaan
te komen door zijnsituatie in vrijheid te aanvaarden, veel geringer zijn
dan voor de mens in de vrije maatschappij. Het schijnt, alsof het' gekozen
worden door de situatie zo ingrijpend geschiedt, dat er weinig mogel~k-
heden voor een eigen keuze overbli~en. '

Wanneer wij deze veronderstelling nader willen onderzoeken, dan die-
nen wij te beseffen, dat het nooit mogelijk is precies te bepalen, in hoe-
verre een mens in een concret~ situatie vrij kiest. Mens en situatie zijn
in een voortdurende wisselwerking. Vrij-zijnimpliceert een telkens her-
haalde dialoog met de medemens en de dingen om ons heen; er is steeds
een ontmo eting, een voorbijgaan, een verandering van het uiterliJ1{en van
het innerliJk. Individuele verschillen zullen steeds een belangrijke rol
spelen, evenals de objectieve vorm van het gevangen .zijn.Wij zullen. dus
alleen enige algemene kenmerken kunnen geven van de wijze, waarop de ge-
vangene zijnvrijheid beleeft.

Het is duidelijk, dat de vrijheid van de willekeur, de vrijheid van
de llcapricell(gril), in de gevangenis wordt beperkt. De gevangene kan
niet doen, wat hijwil en hijkan dat nog veel minder dan de llvrijemens".
Hij beleeft ~e wereld om hem heen als weerstand, als belemmeri~g voor zijn
invallen en kan deze weerstand maar zelden doorbreken. Hoe sterlrer de
belemmeringen zijn,b.v. hoe. strenger het regiem in de gevangeni s is, des
te meer zal hij'dewillekeur, de "libertinage", begeren. En des te gemak-
kelijker zal hijverv~ll~n tot ~ppositie en verzet. Elke ervaren gevangenis-
ambtenaar met enig psychologisch inzicht ,yeet dit .In de revolte (op-
~tand) beleeft de gevangene op primitieve wijze de begeerde vrijheid, die
hem door strenge maatregelen ontnomen is. En met het verzet is nauw ver-
bonden het machtsgevoel, het vrijheidsbewustzijn van de overwinnaar, dat
Buytendijk als tweede' vo:rm van vrijheidsbeleving noemt. De weerstand heeft
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immers ook eenposi ti ef accent. men is trots op zijnverzet, het gevoe I
van, eigenwaarde wordt versterkt. De gevangene wil zich niet laten dwin-
gen, hij wil zijnvrijheid bewijzen. Deze oppositie, 'dit revolteren, is geen
vrije keuze,'het is een regressie, een "vervallen", in een gedrag, dat op
primi tieve!"ijze als vrijheid wordt beleefd, maar dat in fei te onvrijheid
is. Het vr~beidsbe,mstzijn van de overwinnaar in een meer zuivere vorm
ken't de gevangene zelden. Het gevangenis-leven als zodanig eist geen in-
spanning,: er is geen moeilijkheid, die overwonnen moet worden; er wordt
niets geëist, dat inspanning waard is. Alleen degene, die zich geheel
aan zijnwerk kan geven, zal deze vorm van vrijheid soms ervaren.

De vrijheid der keuze en de daarmede zo nauw verbonden morele vrij-
heid: is de gevangene in staat deze te beleven, zoals een volgroeid mens
in de vrije maatschappij dat kan?

Het stellen van deze vr~ag impliceert (sluiti~) een waardebeoor-
deling van:hetgevangenissy~teem; Immers de vrijheid der keuze en de ze-
delijke vrijheid zijn de hoogste vormen van vrijheid, zijz~n ten nauwste ver-
bonden met de menselijke waardigheid, zijvormen deze waardigheid. Een be-
knotting van deze vrijheden zou een aantasting van het mens-zijn als zo-
danig betek~nen.

,Alvoreás deze vraag te beantwoorden, moeten wij ons eerst ve'xdiepen
in h~t doelvan'hetgevan~enissysteem.

•

" "

'. "
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-0-0-0-

(wordt vervo'lgd) •.,
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.;' '. •TIEN RADIOlEZINGEN EN HUN GEBRUIK IN DE KAMPEN, TI.

Er dreigt ge~~ar v;n de onkerkelijkheid, tenzij •••.• !-

Het aantal buitenkerkelijken neemt onrusbarend toe, zo begint dit,
artikel. Het geeft daarna enkele cijfers < 't ,Is goed deze ,bij de hand te
hebben. Dl1t ze g'een duideliJl~ beeld geven is algemeen b~kend: het ao,~-
to,l hui tenkerkclijken is' D,o,nZienlijkgroter en neomt nogvooridurend toe.
Velen, die geheel bui ten de l(erken leefden, gaven meerder malûn op "NH",
wannoar no,o,~ de g~dsdienst werd gevraagd. Dat geschiedt nog wel. Hoewel
al ~eer en meer, vooral door de bekendheid met de beginselverklaring van
het Humanistisch Verbond, bij voorl(omenàe gelegenheid "geen" wordt inge-
vuld.

De lezing spreekt Vo,n "onrustbo,rend" en ook van een "gevo,ar" en
wijst daartoe op het negatieve van de begrippen onkerkelijkheid en buiten-
kerkelijkheid.

Er liggen - zo menen wij - bij een eventueel gesprek over dit" gevao,r"
en deze "verontrusting", enige voetangels en klemmen. Wijhalen nog deze •
zin o,an uit de lezing:

- Zelfs de meest verstol(te anti - christ niet, heeft hier reden tot
juichen, immers onkerkelijkheid en bui tenkerl~elijkheid zijn negatieve be-
grippen. Ze geven slechts aan, dat zij (die het betreft) zich van de kerk
on het Christendom hebben afgewend. Maar ze laten de vraag volledig open
óf en wn.t zij ervoor in de plaats hebhen gesteld.-

Bij dit lo,o,tste willen wij ons o,ansluiten. Ze geven dit slechts aan en
meer niet~ Maar steekt d6.6,rin iets verontrustends, of zelfs een gevaar?

Onkerkelijldtcid is een bepan,ld iets niet. Do,t houdt nog niet in, dn,t
de onkerkelijkheid "niets" is. Het iets niet zijn is op zichzelf niet ver-
ontrustend, noch houdt het enig gevaa,r in. Tenzij •.... men dat "iets" a,ls
zeer wn,ardevol, bijna, zou ik zeggen, als eis gesteld wil zien.

Dikwijls hoor ik iemand, die ik heel goed kon, zeggen: do,nk U ik rook
niet; of: ik gebruik geen alcohol en meerdere vn,n dit soort ontkenningen.
Negn,tief dus, tot-en-met. Ik zie dn,arin geen l'g':lvn,a,r" en ook niet iets
verontrustends. Ook al zou hier "de vraag volledig open gelo,ten worden 6f
en w6.t ervoor in~de plan,ts gesteld werd". Ook dit niet "iets" zijn levert
geen gevn,ar op. Of - het roken en het gebruik van ~lcohol moet n,ls wan,rde-
vol en onlllisba~r gezien worden. Als een "zo behoren te zijn" gesteld kunnen
worden.
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In mijn geboortedorp "behoorde" men omstrer-:!(s 1900 kerkelijk te zijn .
. Bij een voorkomende gelegenheid behoorde men, ook al was men geen"lid" van
enige kerk, op te geven NH. Dit niet te doen was "verontrustend". Het
niet-naar-de-kerk-gaan eveneens. Hij, die bij gelegenheden, waarbij in de
regel stevig gedronken ~erd, geen borrel gebruikte, werd niet voor vol aan-
gezien. De actieve dranl(bestrijder "behoorde" over zijn niet-drinken te
zwijgen. Hij stelde zich buiten de dorpsgemeenschap. En toen in meerdere

,dorpen in Z.O. Friesland van de onkerkelijken-geheelonthouders mGerderen
bij verkiezingen ldaarblijkelijk niet de candidaat kozen, die volgens de
traditie "behoorde" verkozen te worden, toen kwam het gevaar in de dorps-

,gemeenschap van het niet-dit en niet-meer-dat zijn!
In onze omgeving leven nog tal van herinneringen, verbonden aan de

door de tegenpartij gesuggereerde "gevaren" dezer combinaties op het ter-
rein van een groeiproces, dat met graagte als negatief en dus verontrustend
werd vnorg~steld.

En nu 'na een halve eeuw menen wij het een en ander zO te mogen stel-
:len:dat hèt' geloof voor mijn buurman waardevol is, kan voor mij evenmin
e'en reden zijn om het sein op "gevan.r" te zetten, a.ls wanneer hij mij na
enige tijd !(omt meedelen, dat hij "onkerkolijh:" heeft opgegeven, toen hem

"na~i' zijhgb~sdiehst werd gevraagd. Evenmin is er enige reden tot juichen;
'htibgstensk~n er ~nige verwondering ontstaan.

Over ne'gatieve begrippen hoeven wij Jllaar niet zo dadelijk verontrust
te zijn. Lees in vo-rband dan,rmce eens weer na wat Prof. Ten IIave in de
reeds 'eer'der aangehaalde brochure "Echt en onecht in Geloof en On[;eloof"
zegt op blz. '6 e jv. '

Wi~ zal er irigenomen zijn mot of juichen over onecht Geloof en onecht
Ongeloof? V~or!echt Geloof en echt Ongeloof kunnen humanisten zowel als tal
van kerkelijken eerbi ed opbrengen,

, .. Tot slot' willen 'wij nog een opmerking maken over wat de lezing noemt:
"twee belangrijke eigenschappen", Hiermee wordt bedoeld het bezit van de
rede en het 'besef voor zedelijke waarden. Waarop dan onmiddellijk volgt: "dit
zedelijl( bewustzijn, of eenvoudiger, zijn geweten, doet hem, de mens, het ver-
'schil erkennen tussen wa.t 'goed is en wat kwaad".

Verder worden'e~ enige eigenschappen genoemd, die "naar het inzicht
van elkeen de mens sieren" en die "naar humanistisch oordeel, wortelen in
di t geweten". Ook lezen wij nog di t: "11ens zijn in de eigenlijke zin van het
woord betekent 'dus: .gehoorzamen an.n de zedelijke wetten ons door het ge-
weten gesteld":'

Di t woord It geweten", aldus gebruikt, levert weer moeilijkheden wanneer
wij het zullen hanteren temidden van mensen, die 0 zoveel moeite hebben met
goed luisteren en nog meer met het gebruik van woorden, die aangeven wat
bedoeld wordt, en tegelijk een algemeen aanvaarde inhoud bezitten,

Ik wil met een,korte.opmerldng over het "gewetenlt volstaan. Er is in
ons een normbewustzijnd.i.beri bêtrekken op waarden; er is een beleven in
verhouding tot theoretische normen als waar en onwaar; tot zedel~ke normen
als,goed en slecht en tot esthetische normen als schoon en niet-schoon.
Hier is nog sprake :van een geweten, waarmee dan de humanist iets anders
bedoelt dan de "gelovigelt , die het ge,veten ziet als Gods stem.

H~rlees nu de zin (7e r~gcl van boven) van de radiolezing:
-Het redelijk inzicht legt zich niet vast op een eens en voor altijd

gegeven b.v. geopenbaarde waarheid, maar staat principieel open voor de
verwerving van nieuwi waarheden. Het is daardoor ondogmatisch en dynamisch •

.Zou zo 'niet eveneens ons geweten - ons rede lijk en zedelijk normbesef
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Yl1neendynUJllisch lwrl1lder zijn? Dn.t wil zeggen: door de jl1ren gegroeid
zijn tot een "normbewustzijn" dl1t bepn.lend is voor ons gedrl1g? Een gedrn.g,

',' dl1t ni,et gelciq. wordt door eon vu,n de geboorte u.f Vl1st stl1u,nd of inge-
.~ch,l1pen'" stuurinrichting".

In onzelmmpen zu,l dit wel een vun de moei lijlrste onderwerpen ter
bespreld ng opleveren., ,

En hiermede beäindigen wij dun deze l1rtikelenreeks •. Het Wl1~,onze .be-
doeling, dl1l1rmpe ~nk'ele lezingen ui t de serie "Het Woord vun de Heek", onder
d~ bijzondere ul1nd~cht, te brengen. Er tegel~~ een opwekking u,l1n te verbinden

_.,.ze te gebruilren l11s l1l1nleiding - ool~ u,ls inleiding:" tot een' gesprek en een
ernstige gedl1chtenwisseling.,.

Wijmerkten dl1t reeds eerder op; en tevens di t ~ onze kri ti oIr.ml1g ni et
. gezien worden l1ls gericht op de streldüng Vl1n di t gesprol,en, woord op zon-

" .:' ,dugochtend. WeLtter overd8n!~ing via de radio wordt gegeven, verricht een
an'dere functie dl1n die weU:c wij toekennen l1l1ndl1tzelfde woord, gepll1utst
temidden van ons gehoor in de kl1mpen. Het verdient dá~r dn.nook veell11 in
B,en'andere vorm gegeven .te worden •. Een n.lgemene begripsl1anduiding in de •
radio-uitzending moet door ons, om verwl1rring te voorkomen, in de, regel n.n.n
ge'v'uld; nader omschreven worden.

1'lij h'ebbcn (u't zo voor en na, J:lOt voorbeëlden toegelicht. De "overden-
king" was clnl1rbij vn.n.k nog liLng niet ui tgeput. Die wilden wij eigenlijk bok
n.lleen mal1r op gn.ng brengcn. De groep wn.n.rin dit eventueel geschiedt zn.l er
een eigen .vorm n..tLr)hebben te geven, en dat ook doen.

Of wij deze geschriftjes zullen uitreiken? Ik weet het .niet. Zo.z~nder
meer ~cige~ wij' dal1rl1n.n geen grote wn.n.rde toekennen. Ons eigen woord ~e~kt

',.' directer; voorn.l wanneer het zo "onopzettelijl{". zo "toevallig'"voortvloeit
i.:' ,.,iÎit de.situat'ie, ,w:1arin wij, 'l11 pratende gerake~: ik ben niks; ~vij zijn te

dom; ze bedriegen je toch n.lleilln,n.l..... . . . ".
: j;i~'.' ..Ecn gesprek' is vn.n zo geheel andere l1ard. dl1n Den voorc,f l,ln,ar gemal1kt

,stuk voor een :"0upersoonlijk" gehoor .
.~~: .Sl1men kee~den wij onll1ngs terug van' een bezoek n.an een kn.mR, mijn vriend
" '- 'ook,GR,-.-en.ilc. In eep gesprol~ op de .kl1mor werden wij door een jongeman,

eenwn.t late puber, breedvoerig ingelicht over de (althans volgens hem) ge-
,:r.l1ffineerdgemene wijze wacurop cen nogl11 in trel, zijnd 8p(Jl gespeeld' wordt.

:;;"Zo .gn.at het ove'rn.l" ,verzel~erc1e deze ,jungeman. En over eigen .spel-taktiek
, behoc'fden wij niet in twijfel te verkeren.. ' •
.'. ,Zo 'n geval voorlopig mal1r 1l1te'n rusten besloten wij beiden.,.:

Is nog Iiiet genl1derd tot het hoofdstuk: "Geweten"! -

.... lln.adsml1n D• Dijkstrn. •

, -0-0-0-

NIEUWS UI T EN Oll DE KAMPEN.

I~ de zomermaanden worden er elk jal1r in de grote landbouwgebie~en
velè I1r~eiders v~~ elders. an.ngetrbkkcn. Deze worden dn.n gehuis~est i~de
z.g. oogstlmmpen, WI1a.rze vn.n juni tot eind november verblijven. Sommige
lmmpen :zijn korter, andere wat langer in gebruik. Waar mogelijk wordt vn.n
bestan.ndeRijkskam,pen gebruik gema.ald, z0l11s we dit al jc,ren kennen vn.n de
kam~en Slootdor~ en De Terp in de Wieringermee~. In l1ndere gevallen wor-
den tijdelijke verblijven ingericht door dezelfde instl1ntie,' die de Rijkslmm-
pen beheert, ~.l. de Huisvestingsdienst van het Directoran.t voo~ de Ar-
beidsvoorziening. Dit jaar voor het eerst zijn ook de arbeiders in deze
verblijven in de geestelijke en culturele verzorging betrokken. Er Wl1ren
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4 van zulke verblijven, n.l. te Nieuw-Vennep en te Hoofddorp in de Haar-
lemmermeer; te Spaarnwoude bijHaarlem, .en te RhooJ;lop IJsselmonde. Boven-
dien werden de Rijkskampen Slootdorp ~nMedemblik"~oor oogstarbeiders be-
zet.

Het kamp slootdorp werd als vanouds door Raadsman Peetoom verzorgd.
Het is inmiddels weer gesloten.

Het kamp Rhoon is voor rekening van Raadsman VBn der Vliet gekomen,
die daarvoor.,een.kampop Schouw.en-Duiveland - het .kamp .Oosterland - , aan
Raadsman van der Hulle oyerdroeg. De laatste verzo:rgt daardoor nu twee
kampen.

Vo6r de overige kampen werden nieuwe Raadslieden aangestild.
Voor kamp Medemblik is dit de Heer M.J.Wolthuis uit Oude-Niedorp. De

Heer Wolthuis was eigenlijk voor kamp DG Terp bestemd. Dit kamp is echter
dit jaar niet in gebruik genomen. Raadsman Wolthuis woonde redds verschei-
dene van onzeraadsliedenconferentie~ b~en was ook op onze landelDke con-
fercnti~ op De Ark. f;ijnkamp ..is intv.sscn weer gesloten.

Vo6r kamp Spaarnwoude ~e~d de Heir W. Geeftsult Zaandam als Raads-
man aangesteld ...Do Heer Geerts was vroeger reeds raadsman voor een kamp
in het Land van Vollenhove. Hij woonde toen in Meppel. We zijnverheugd hem
weer in het werk voor de arbeiderskampen.te hebben kunnen, betrekken.

Kamp Nieuw Venne~ wordt verzorgd door d~ Heer C. Brakel ~it Haarlem.
Ka~p Ho'ofûèlorp,dat het laatst geap'end ,verd, kwam onder è.everzorging

van de Heer H.P. Brits uit Driehuis.
Wij heten de nieuwe raad~lied~n van harte ,,,elkomin de kring der gees-

telijke ~aadslieden voor de arbeiderskampen,~n ~enseri hen vruchtdragende
arbeid toe. '

In het Land van Vollenhove werd het kamp Eind van Diep door de trek
van A.W.' arbeiders naar de Li.ndbomi ges loten. Raadsman Dijkstra kwam daar-
door op:non-actief.

Raadsman De Vries, die lange tijd d60r ziekte ~ijnwerk in kamp De Kik-
kerij moest onderbreken, heeft zijn taak weer opgevat. Daardoor kreeg Raads-
man.Verhoeven , die voor De Vries had waargenomen, weer vrijaf. rle wensen
Raadsman D?V~ies ~e~u~.~?~~~~herstel van zijngezondheid .

Op \'!alcherenis het laatst overgebleven kamp, n.l. kamp Aagtekerke,
opgeheven. Het werk van wederopbouw na de oorlog en daarop volgende her-
ver1{aveling is er grotendeels gedaan. Het zal, in verband met de bestedings-
beperking, door streekarbeiders worden voltooid. Hiermee is een periode in
de geschiedenis van ons geestelijk werk afgesloten. We begonnen op Walcheren
met 10 kàmpen'."In 'de loop" der jaren werden ze geleidelijk ,v;oorde huisves-
ting van arbeiders overbodig. De Raadslieden De Priester en Schermer, die
het laatste kamp afwisselend verzorgden, kwamen op non-actief. Zijvinden
wellicht straks weer een taak 'in de Delta-kampen.-,.:,",

Door de terugloop van het ,aantal kampen in Zeelrmd ,~as ook Raadsman
Smid al geruime tijd op non-actief~ V~orzover dat te overzien valt zal hij
ook niet meer terugkeren in hot werk voor de arbeiderskumpen. Hij is namelijk
benoemd tot beheerder van De"Ark en bestuurs-assist8nt in algemene dienst
van het IIumanistisch Verbond. rlewensen hem met zijnbenoeming van harte
geluk. Zijn afscheid uit het werk in de urbeiderskanpen is ecn weerzien op
een andere belangrijke post irihet Verbond.

In De Peel tenslotte zijn de arbeiders van kamp Dsselstijn naar kamp
Sevenum overgeplaatst. Raadsman Van der Wulp is zijnmensen gevolgd.
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B-O E KEN E -N B R 0 C H URE S,

Z 0 j u i s t ver s c h ~ n e n:

1. Modern Humanisme
Dr. J.P. van Praag

2. De idee van de Openbare School
Dr. J.C. Brandt Corstius

3. Humanisme en Rede
Een-serie opstellen

4~- Onze kinderen tussen Hum~nisme
en Christendom

A.J. Groenman-Deinum

5. Humanistische Weekkalender 1958

6. Extra nummer "1Iens en Wereld"

f. 1'.75

f. 0.60

f.2.25

f. 0.75

f. 2.50

•
DE VOLLEDIGE LIJSTVAN ONZE UITGAVEN KUNT U AANVRAGEN BIJ:

CENTRAAL BUREAU HU1~NISTISCH VERBOND,
OUDE GRACHT 152, UTRECHT, TEL. 030 - 10163
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