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HOE V' 'E EL?' ? ====================

Hoeveel?

De vr~ag die overal wordt gesteld.
Er zijn gemeenschappen die begonnen zijnals de leerling van' de

tovenaa'r'.U weet wel,'Walt Disney werd erdoor geïnspireerd voor zijn
:.mee sterstuk FANTASIA.

En waarom ook wij humanisten niet? De bezem die aldoor maar water
haalt is allang in twee~n gebroken, maar hijweet niet van ophoud~ri.
Nog steeds gaat de ledenwinst door in de Gemeenschappen die ook niet
weten van ophouden nu ze eenillaalop dreef zijn.En zo gaat het 001<: met de
financiële actie.

De eindstreep komt dichterbij! Nog enkele weken en dan treden we aun
bij de finish op 18 februuri te Amsterdam .

Er kunnan zich nog zeer merkwaardige verrassingen voordoen in deze
wedloop vun de JUBILEU},I-ACTIE.

Voor zover de cijfers bekend zijn,meldt ons het Centruul Bureuu de
volgende Stund:

Ledenwinst tot en met 16 junuuri 1956

Gemeenschappen: Gemeenschappen: Gemeenschappen:

Algemeen 43 Groningen 24 Rotterdam 31
Alkmuar 12 Den Haag 51 Schiedam 7
Almelo 2tl IIaurlem 57 Sneek 8
Amersfoort 15 Heerenveen 16 Soest 6
Amsterdam 201 Den Helder 4 Utr()cht 24
Apeldoorn 12 IIengelo-O 9 Vuendam/IH lclervank 1
Arnhem 7 Hilversum 15 Velsen lG
Assen 4: Hoogezand/Sappemeer 1 Vlaardingen 24
Beverwijk 14. Larcn/Bluriculll 3 Vlissingen 4
Breda 4 Leeuwarden 32 Vo orburg/Rijswijk 53• Brunssum/Heerlen 13 Leiden 9 Wageningen 17
De !ft 3 Lochem 2 Wussenuar 4
Deventer 1.9 1Iaastrieht 2 Winterswijk 1
Doetinchem 6 Meppel 2 Zaanstreek 2
Dordrecht 3 lIusselkanaal/ Zandvoort 27
Drachten 3 Stad sl"lll u.a1 1 Zeist 5
Eindhoven 3 Naarden/Bussum 11 Zutphen 2
Emmen 5 Nunspeet 3 Zwolle 20
Gorredijk 0 Nijmegen 9'""'
Gouda 2 Oss 2

Kweekt nieu\\'cloten aan de stam van het Practisch Humanisme!

-0-0-0-
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BENOEMINGEN PLAATSELIJKE GEESTELIJKE RAADSLiEDEN.

•Beetsterzwaag.

Enschedé.

Voorburg.
'2e Exloërmond-Dr.
'Winkel-N.H.
Beverwijk.
Ape ldoorn. '
Amsterdam-W-TT.

Van Boelenslaan 5,

Opwijckstraat 24"
Zuiderdiep 358,
West Friesedijk 50,
Kees Delfsweg 56~
Langeweg 8,
Slauerhofstraat 38-1,

Tot Gewestelijk Raadsman werd benoemd:
D. Dijkstra ,

De volgende benoemingen en herbenoemingen van P.G.R.'szijn goedge-
keurd in de Hoofdbestuursvergaderingen van 29 october.en 26 november 1955:

G. Brettschhet"d~r',' ,Wag'elerstraat 16,
Mevrouw A.L~~. deert~-
Bogerman,
R. I sraë Is,
N. Peetoom,
A. Sluis,
J.E.J. Veldhuysen,

. TI. Jonker,

Wij heten de nieuw benoemde raadslieden van harte welkom en verwachten
dat allen in hun Gemeertschappen het werk van het practisch humanisme zul-
len opbouwen of er verder uitbreiding aan zullen gévèn.

'. \
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TIEN RADIOLEZINGEN EN HUN GEBRUIK IN DE KA1WEN. I .

: Ret was cen goede gedachte van een tient~l radiolezingen een
'herdruktelatep verschijnen en deze voor gebruik en ter ondersteu-
ning .van ons geestelijk.werk. in de arbeiderskaJilpen en elders; zowel

."gebund~ ld als in..losse exemplaren, beschikbarul:'te- ste llen.
Onze raadsliedev hebben bereids van elk dezer lezingen een aan-

ta~.oJ;ltvangen.'"Humanistische Gedachten", luidt de titel, waaronder
deze,:lezingenzijn verscbenen en het is deze brochure, die wij hier in
~en.i~eks .artikelen:denken,te bespreken. Onze opmerkingen.kunn~n m{s-

;<~chien de raad~~ieden van nut zijn, door op bepaalde gedachten eens
extra .de..aandacht.te vestig~n. Een enkele maal gaan we de inhoud in.
verkort~ von\!.1veergeven. Deze is dan ge.makkelijkvast te houden ida t
biedt w~l errigvoprdeel bij gesprekken. Wekt in sommige. gevallen-op
.to~ vlug:herlezen van bepaalde passages en.maakt, naar we menen, het,
ee~en a~der:beter hanteerbaar. We zullen voorts meerdere rnalenkun-
ne~wijzen:opgesp~eksthema's, waarbij enkele herdrukken in aanmerkini
komen te .wordenuitgereikt.Het zal duidelijk zijn,dat zonder dit ge-
spreksverband in het algemeen deze lezingen niet worden uitgedeeld .
.In~eer bepaalde ..geva~len kan daarva,n slechts sprake zijn.Wjj hopen
aan concrete voorbeelden dit duidelijk te maken .

U kçnt .dus,de.,ü:pzet,
: .,'" ~

.Het.is n~a~ we menen ,dikwijlszo, dat in een gesprek de jui~te
gedachte ni~t .paraat is. Even later is die er wel, doch te laat..Wel-
nu, ;deze paraatheid, handigheid, lenigheid van geest, of hoe :ookaan
~tç:;~~{4~n, wilien we proberen enige steun .te geven en tevens ~e be-
~oraeDen door nog eens de bijzondere aandacht te vragen VOQr deze le~
.~ing~n: Die wel ni~t speciaal voor onze raadslieden werq.e'ngehouden
of gebundeld, maar die voor ons toch zeker van betekenis zijn.

Natuurlijk hebben deze. "puntjes op de i I s" niet de pretenties
.,iets te wi llen zeggen ~nzake. dç methode, waarop Ute werk gaat; .noch
willen we ~ijzenop de onderwerpen van gesprek, die aan'ode orde die-
nen :tekomen. Wij.wi llen alleen attenderen op" ~n ,daardoor meerdere.
aanda~ht. oproepen. voor vragen , opmerkingen, cQ,nclusiesen oorde le.n,
die wijvinden in deze bundel. En die ons kunnen aansporen tot nadere
bezinning. Een bezinning die wij immers allen nodig hebben en ook
voortdurend betrachten.
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Wij beginnen met de lezing die tot titel draagt~

lIIKBEN NIKS".

Zoals het antwoord luidde op een vraag: "Wat ben je eigenlijk?".
Vrienden, wat zegt U van deze vraag? Uw ervaring zal, naar ik ver-
wacht, overeenstemmen met de onze: vragen stellen is 0 zo moeilijk.
Herlees de mijne maar eens, "wat zegt U van deze vraag?". Ook het ant-
woord is moeilijk. Maar de vraag zelf! Ik geef U een ander voorbeeld.
Aan een kind van ongeveer zeven jaar stel ik deze vraag: wat is een
stoel, of wat is een zaal, of een zool, of,wat is een berm? (Ze zaten
in de berm). Neemt ,eeriszelf de proef; het kind mag wel i~ts ouder
wezen ook; en, geeft U zelf eens een antwoord. U ziet, hoe moeilijk dat
is. Eigenlijk is het onmo~elijk, nietwaar? Toch worden deze vragen wel
aldus gesteld çloor onderwijzers, die het dan nog moeten leren, zullen •
we maar rekenen.

Wat is hier de kwestie. De vraag is fout.H~t kind kan deze vraag
in deze vorm niet beantwoorden. Wel deze: wat doe je d'r mee, Ilf:waar-
voor wordt die gebruikti of: waar vind je die, enz. Derhalve, zo'n kind
geeft wel een' omschrijving inzake de functie,' of de plaatsvn.n voor-
komen; geen eigenlijke definitie. Wel vaak een "d8e"~d~f~nitie. Wat dee ,
ik er mee. En' dus geen zijns-oordeel: wat 'IS het.'

En wat antwoordt onze ondervraagde, bovenbedoeld? Hij zegt! ik 'ben
niks .'Verge'lijktU eens deze beide antwoorden: een'stoel is om op'te
zitten; en: ik ben niks. In beide antwoorden vindt U het resultaat van
een zoeken naar iets, wat kan passen bijhet onderwerp; e~ enig verband
mee houdt: ~toel - er op zitten; ik - ja, daar past van de ~ele te kie-'
zen woorden, katholiek~ gereformeerd, doopsgezindt vrijzinnigi enz; geen
enkel. Blijft over: niks. Immers, de ondervraagde is dit niet, dat niet'
en al het andere ook niet. Dus voot hem ~lthans re~~ alleen: nike~ Zijn
kennis - resultaat van zijnbezinning - rei-kt niet verder. "Meneer,. zn.l
hij zeggen, d'r blijkt niks over te zijn; ik vul in "niks!", Let wel,. zijn
kennisgebied, ook omtrent zichzelf was uitgeput. Evenals dat van het
kind. •

Zo gezien is het antwoord nog zo gek niet. Evenmin als dat van het
kind. Maar het is ons antwoord niet.

Vrienden, in gesprek met iemand die dit antwoord geeft, zou ik e~
d~ voorkeur aan geven, hem te zeggen, dat ik "er in kan k~menll, dat hij
het aldus zegt. Om daarna zijn antwoord nader te bBkijken~n te anclyse-
ren. Dbor b.V. met hem na te gaan - misschien aan de hn.nd van enkele
meer bepaalde vragen - hoe wij staan tegenover eenvoudige gevalletjes,
zo uit het leven gegrepen van hem (haar) met wie wij in gesprek zijn. Zo
vroeg ik o.a. a~n'een bezpeker, die mij in mijn kwaliteit van G.R. thuis
bezocht: lIhè,waarom 'Vroeg je mij zo even of ik bezwaar had, dat je een
sigaret ging opsteken?". Aanbovenbedoelde"nihilist" zou ik graag vra-
gen willen stellen, 'die éveneens betrekking hebben op zijnmomenteel ge-
drag, op zijnhouding van dat ogenblik. Waarin, naar ik meen, wel altijd
ie~s valt waart~ nemen, dat wijst op enig menselijk gedrag. Echter - de
keuze moet "raak", zijn.Er spreke iets uit van zich schikken naar de an-
der, van vriendelijkheid, van behulpzaam ,Villen zijn.Arbeiders zetten
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voor mij een stoel neer: "Ga 2'. itten, meneer". Openden bijvertrek voor mij
de deur: "pas op meneer, de stoep, ft is donker!" •.

En dan zijnwe meteen aan het ,volgende 9nderw~~p uit de lezing. (Zie
daarvoor blz. 7 "AlleeIi"m~ar'anders")~:Waartegen zoals het daar staat
ik geen bezwaar heb. In een lezing nl. zijnwij alleen aan het woord. Kunnen
we alleen maar prikkelen tot nadenken. In een gesprek moet deze prikkel-
werking ogenblikkelijk een reactie tp.weegbrengen in de luisteraar; en wel
de juiste, nl. de rea6tie, die het ons tezamen mogelijk maakt het gesprek
op'gang te zetten en vol te houden. Het stellen van goede vragen is daa,rolll
zo u~termate moeilijk.

En daarom is het speechje op blz. G en 7 als zodanig goed, maar niet
hanteerbaar in een gesprek. (Ten overvloede: dat wist de spreker natuurlijk
ook wel!). Vooral als wijbedenken, dat onze gesprekspartner begrippen als
levensovertuiging, cosmisch gebeuren, eerbied en verwondering, universum,
microbe in de cosmos, minder vlot hanteert (geestelijk) dan zijn schop, bijl
ertha~er, (lichamelijk). En ook minder ge&akkelijk dan zijnvocabulair, waarin
wij liefst ook ehi~szins thuis dienen te zijn.

Intussen is ~ok dat slot voor ons nog een hele kluif, en dienen wij ons
te bezinnen op de vraag, hoe dit toch op de een of andere wijze aan de man
te brengen; daartoe leze men het nog eens over.

Wij komen er op terug.
Wanneer ik o.a. deze lezing zou uitreiken?
Natuurlijk na een voorafgaand gesprek en waarbij in de eerste plaats

dit "niks-zijn" ter sprake komt. Ook als er:gezegd wordt - vroeger vertelde
ik hier al van zulk een ontmoeting - "er zijn alleen maar slechte en heel

.slechte mensen". Of als er iemand hopeloos ontmoedigd ldaagt: "ft helpt
toch alleman.l niks,' wOat jullie ook doet", en: "laat de hele rotzooi in el-
kaar donderen".

Kortom: als we constateren een geweldige deukiri de logica; een af-
schuiven en ontwijken van moeilijkheden; hier denk-moeilijkheden. Een zucht
na"ar grootspraak, naar "zwetsen".

Wat alles tezamen betekent: een in feite kinderlij~e ~itweg van een
volwass~ne, die met zijnonrijpheid geen andere weg weet.' En daarmee temeer
accentueert, dat hijnog ln.ng niet volwassen is!

Onze tn.ak onder deze mensen is 0 zo moeilijk.
Raadsman Dijkstra.

-0-0-0-
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OVERPEINZING VAN EEN KA1IPBEHEERDlli.
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bnder bovBnstannde titel;gepft kamp-
b~heerder Th.J. Bruens vnn het kamp Oude

,,1'ongo.een ontboezeming in "Stemmen' van
eigen erf", het ma{1~dblq,dvan het,:perso-
n~~l van de DirectiB voor de Arbeids-
voorziening.
We laten giaag eens een kampbeheerder in
ons "DUW-tje" aan I t woord en nemen zijn
artikeltje hierbij over.

..

diverse, plue
ka.n men zeg-
de gehuis-

het kamp niet alleen te
onmiddellijke en hogere
voor hem zijn in soms

dat met staten cn lijsten in goede banen ge-
vereisen een nndere, ik kan met recht zeg-

," 'lIet een vari[lnt Op het bekendé gezegde ka.n men zeggen: "Lau.t me zion hoc
::jë jéin'een'gellleenschap gedraagt en ik zal zeggen wu.t je bent". Dat wil ik
a1'sbisis nemen YOOr éen beschouwing o,,'erhet leven vu.llu.rbeiders in de lmm-
'p'en;dus"maluièn, "die een gedeelte vu.n een week of lnngèr de tijd na.hun werk
in genieènsêhnp moeten doorbrengen. ' •

Wnt springt ~oor een 0plllerkznllletoeschouwer het eerst in 't oog? Dat is
(le onver~chilligheid. Het gróot doen tegenover elkanr',Het ..... : "m,t knn mij
het ~chelen. ~cn gèdeelte volhnrdt {n deze houding omddthet het zo gewend
i~, manr'dnt is hei'kliinste per~entnge. Een ander klein gedoelte meet zich
oon onverschillige houding nn~ omdat het zich dnnrdoor groter voelt. Het
grootste gedeelte is echter vnn goede wil on piob~ert zijnknmer een prettige
sfeer te geven. Het lukt vaak, ookméde door inmenging of overwich't van de
kampbeheerder... ' '

'Opmerkelijk Is :'dnt(q.euitzonderingen vanzelfsprekend buitengesloten) de
mens,en, die op h'~.twerk - ,of dnt nu l<1ndarbeid dnn wel wonin'gbouwis - laten
,,;e,~eggen,Ij goed" ,zij'r1.,:z,ichin do gemeens~hap i .,e.het kamp ook behoorlijli:
ged~ngeri. ~trubbelingen op het werk gevena.a.n sommi~en aanleiding dit op het
'Iik.i~p""te'w~eken. Het eten, 'op zichzelf al een kwetsbtiar punt;, wordt dan soms
als dankbnar object gebruikt om te criticeren waar tevens ~an vast wordt ge-
knoopt, dat ze he~ihu,is zo goed,hebben. Op 'zichzelf is die critiek in,ietzo
erg, doch z'o:ontaar'dt m~~r ,1.1 te vank in een sfeeT bedervende critiek en het
zijnveelal die mense,n" op wie he:tmeest'v,n.ltp.nn te merken, die, dnn de boven-
toon voeren.'''''''''

Va.n~e inak o~ een kamp:v<1~100 of voel<11 meer personen van
ma.ge, die niet voor vneantie, dn.ur~ijn"in goede banen te houden,
gen dat dit geen sinecure '{Si ènwnt de huisvesting zelf, èn wat
vc sten. betreft ..'

Het eerste is dood materiaal,
houden kan worden. De gehuisvesten
gen, individuele anndacht.

Wat voor de een als een grove overtreding der kampreglementen aangerekend
kan worden, kan voor een ander als een onbedachtzaunilieid worden beschouwd. Dat
wil niet zeggen, dat er mot twee maten wordt gemeten; geenszins, doch uiterste
voorzichtigheid in het beoordelen van overtredingen wordt dan 'ook in acht ge-
nomen.

De kampbeheerder op wiens 'schouders de taak rust,
heh~ren, manr ook te leiden, wordt bijgestaan door zijn
superieuren die met hun advies en richtlijnen een steun
moeilijk te nemen beslissingen.

BR1JENS.

-0-0-0-
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lUUW~ELKERZEE VIERT FEEST.

blijvende wrok vergeten we ten
de d~eken. Bij'pret hebben m~g

; i'

Simpele aanleiding:' het éénjarig bestaan ~ Maar in een goede gemeen-
schap zal elke aanleiding tot feest een reden zUn zich met elkaar te ver-
heugen; waarom niet?

Bij een fikse, ruzie, zo weg-ebbend in
leste de aanleiding, en toc~ moet die uit
je he~ rustig vergeten.

Er is in de feestelijk versierde cantine, met'bl~emenop.de lang~
rijen ~afeltjes" de dartele deining die op de i~egrim werkials'het zout
op de slak. Dekampdominée uit zijnverbondenheid met de kampbevolking in
'een hartelijke toespraak, en de humanistische raadsman lucht zijngemoed in
de volgende woorden:

Vrienden .van kamp Elkerzee, ik begin met de kamp-commissie harte-
lijkte dan~en voor de uitnodiging om met mijnvrouw het feest bijde
,herdenking van het é6njarig bestaan van het kamp bij te ~on~ri. Wij
beiden vinden het heel prettig hier nu te zijn,want Uw fees~ is
~och eigenlijk ook zo'n beetje het onze. Nu is het de goede gewoonte
,om bij zo,'n gelegenheid toch even een paar woorden te spreken en ik

.wil dat 00][ graag doen, al heeft de vorige spreker reeds zoveel ge-
zegd, da~ ik heel gemakkelijk in herhalingen zou kunnen treden en
dat is.bar vervelend. Maar hijheeft gezegd, dat hij de kampleider
~elukwens~e met het feit, dat hij een jaar lang met zoveel geduld'
en oVergave zijnwerk verrichtte, en hij feliciteerde ook jullie al-
Ion met de goede verstandhouding onder de kampbewoners.
En dat .wil ik nu wèl herhalen, want ooIemijheeft de prettige sfeer
in kamp Elkerzee zo a,angena,amgetroffen: de rustigeka,meraa,dschap~'
.tussen U onderling en de toewijding va,n de beheerder. En' niet a..l--..'
ie6~de beheerder, maa,r bet hele gezin Elgersma leeft ZQ mee met
'het 'kampgebeu:-en, da,thet va,nzeH spreekt, dat julliejë'met dit
gezin ~erbonden voelt. , ,
Mijnheer Elgersma, een Immp beheren en er tevens leiding a'a,~geven
zoridef dat dit a,ls dwa,nggevoeld wordt, .dat is niet iedereen ge-
ge~eri, en dat is .een oprechte gelukwens wa,a,rd:Ma,a,rhoe ,~i~ht ka,n
het sa,menwonen va,n zoveel mensen aa,nleiding geven tot.,ona,a,ngena,me
v~rhbhdingen en botsingen. De goede sfeer in een ka,mpis,inhoge
mate a,ih~nkelijkva,n een bela,ngrijkevoorwaarde, nl. van.de.~nder-
lingewil tot een goed sa,menga,an,de wil tnt begrijpen, helpen, de
opre'chte wil tot "samenleven" in de ruimste,oetekenis van het
woord. Vriendcri, mèt de Imm!:1-cnmmissic heblJen Jui lie dit, mi ssch~en
onbewust, intuîtief aa,ngevoeld en cr na,a,rgehandeld. Ook dit is
een zeer ha,rtelijkegelukwens waard. Moge deze geest van onderling
begrijpen en wa,a,rderenva,a,rdigblijven onder U allen, zola,ng kamp
Elkerzee besta,a,t.

•

•

Hierna komt "De Gouden Harptlten tonele. Ama,teurs uit het Bra,ba,ntse
gebied, met onnavolgba,re humor en a,a,nstekelijkeuitwerking op de gehele zaa,l.
En in die za,a,leen orgn,llisatiedie klopt tot in de puntjes, die als ma,ar
zorgt da,t de rnateri~le behoeften van de feestga,ngers ni~t tekort wordt gc-
da,a,n.Ook voor domin6e, kapelaan en raadsma,n is dit met de mensen een ge-
zellig sa,menzijn.Hoe kan het a,nders da,n d~t de feestavond wordt gesloten
met een woord v~n de k~pela,~n, wa,arin hijmemoreert dat er, gezien va,nuit
het oogpunt van drie5rlei geestelijke verzorging, wa,ardering en eensgezind-
heid moet kunnen zijn tussen kerkelijke en niet-kerkelijke kampbewoners.

In het eenza~ land w~ar kamp Elkerzee zich bevindt, is een goede ge-
zindheid uitgesproken en in gemeenschap beleefd.

dISce-Dyl.
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.:_:....-., .:.TIJDSCHRIFT- OVERZICHT.

.~ ",

.!;., .;.Het 'l'ijd~.Ghrift voor .Maatschappelijk Werk van 5;11-1:955.beyat een
..... t.weeta~~, aljtike,lex:-. onder de. titel: "Godsdienst en kinderbescherming" en

"Oordelen en.veroordelen" .

. ' De-~to~'i~ t~ lang~m geheel over te nemen. Beide aitikelen staan
zo wezenl!ijki'n: yerband' me,t het 'vraagstuk van de persoonlijke .levensover-
tuiging, dat ze even boeiend zijn als een fragment uiteen pakkende:
levensgeschiedeni's.' Speciaal voor hen 1vie de 'geschiedenis 'vanhe'-( leven
'boei t; 'Meteen"accent opleven; betrekken we hierin allen die zich. in-
:máé'id~re of Jilindei:'e mate richten op de levenssituatie' zoals. deze zich aan

".: oms"vöordoet.' .
Hoezeer in de genoemde artikelen de kern van de menselijke situatie

W'o'rdt :aarigesneden, zal blijken uit de geschiktheid die 06k onze raadslie- •
-deti:inde behandelde thema1s zullen ontdekken voor vruchtbare gesprekstof
~zelfs"onder de arbeiders in de kampen. (Een bewijs, datiri het me~selijke
vlak gezien ,':de maats chappe lijke ladder geen 1'01 speelt),;:: i

In het algemeen gesteld gaat het hier oci de beslissing of de levens-
overtuiging van waaruit ouders het kind hebben opgevoed, als criterium

,. geldt ingeval het kind door scheiding van de ouders .aan. een hunner wordt
toegewezen, terwijl na de scheiding de levensovertuiging v~nde o~ders
uiteenloopt. '.I .. : "

,',; ::1::; die overtuiging het absolute uitgangspunt, dan zijnde sociale
-omst~~digheden'niet dó6rslaggevend.'lsdit laatste welhet':geval ..... ,
dit is nu juist, het boeiende punt ,vat. we 'niet zo even op dC"leuning
'van Uw gcmakltelijke ;stoel als een headline' lninncn voorlezen .. ,:

Ditthecia~oerton~ tdrug naar de 've~meende uitspraak van GalileI:
"en toch -be1veegt'ze zich"'; niisschien dat wij nu zeggen: "het Levc'n laat
zich gèen ',vetten stellèi'l.lI; Want zo' ~wï'ngendkunnèn de soci[Üe omstandig-

"heden zijn dat~ zoals de schrijfster van het tweede artikel', 1Iej. Mr. E.
Y. Langen het uitdrukt:

:. . " 11;

"de maatschappèlijke werker, als hij gelovig is , volgens zijn'liefde- •
"leer ziet: alle tijdelijke factoren',soci~le, maatschappelijke, psy-
"chologische en zedelijke, tot in detl1ilsals betrekkelijk, maar ook
"betrokken op het eeuwig heil, van het kind. En zijn. opvatting en
IIbeslissing zullen .d<in tenslotte' ook weinig verschillen van ,een
I'humanistische, als men wil: een neutrale; ,vallr deze ool{ de 'harmo-
"nie; zoekt in de tijdelijke' factoren en tijdelijl{ niet .y<:reenzelvigt met
"materiali sti sch" .of "materie e111, zij het dl1n dat de, achtergronden en
"argumenten voor de opvatting en zienswijze verscllill.en zullen".

Vraagt U bovcngenoemd Tijdschrift t~r leenaanh~~ Centraal Bureau,
leen het van Uw buurman, of beter nog:' neem een abonnement! '"

-0-0-0':"
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ONZEBEELDENGALERD.

_j.:" " ••• I.

" 1V~tköJllt er -;ar'J.'tere~ht wan~1(ier öns~eil eigenmening"onthreekt?
Wonderlijk is altijd iveer wanneer we de vraag stellen' naar de eigen

leve~soY,ertllig~ng, dat deze vraag dikwijls zonder enig nadenken wordt be;.c
antwoord met de woorden:' "ik ben niks". \'"

Het is ,\,~r,,;'aal;' dat ditbij nadel' inzien niet" al tijd prèCi es zo wordt
bedoeld. Ook is het niet geheel onverklaarbaar dat dit antwoord:v'oort'~ . .!

<doeLt uit de vraagste 11 ing b.y. : wanneer U niet kerke lijlc bent, wat,: hent
", ::U dan?" • Duidelijker zou het antwoord kunnen 'zijn op onze' vraag :tlWanneer

",I)' ge ~n, g,odsdi e~~dige ..pvertu i ging he bi , hebt U dan een andere'? tl'.'"
, Eige.n1ijk hebben ,ve, wel 'allemaal min of meer een bepaalde ''''oorst~l'~

.; ,l.i,ng, van h~t leven, maar dt t is nog, geeIi overtuiging'. De voor,stelling ':
s,taat .nietz() :cli!ntr~a.l .in onz;e helai\g~telling, het is, Iliet'meer dan een
vermoeden dat er we1 "iets tl moet zijn . Wat di t vermoeden eigenlijk wi 1 zeg-

'I ',genr, blö!$effell' ~I'~nog niet . Het, is min of mepr te schu'chter om een 'eigeri
s,tempeL tedru:g,en,,' en we ;volstaan ,er mee, soms pratende over dat ,~onder-
lijke, van het ;Leven" te. besluiten met dê,opmei'idng:' "ja,' wat weten wIj er

. :e :i!gen 1ijk v.au:?:,";. " ' " " '
,'Die kl.emtoon, op dat wIj, dat 'is zo' verdac'lt-t-:'! .' .,

WIj! Wij mensen? Accoord, maar zeg dan: tl'wat wéten ,ve ervan?tl.Maar wIj,
, houdt het. gevaar, in d,at we menen er zólf nietsvan tel~u:rineri 'I'è'te'n"în t'e-
,gernste;!l ing "tot:and,ere,l.l die dit wel kunnen.
":', .' OpzÎ en ,tegen .de. autoriteit, ~oan,twe ons ze lf de moge lijkhe i.d ~ntzeg-

,gen :een ,eigen ovcr~uiging ~e kunnen hebben. Zonder ae kans hetdigdn gedr~g
.. ,telmnnen bepaien 1 o~dergn.an wed~ ,invloed van ande-ten, iO,als een windwijzer

:re~geert. T~meer,wanne~r die, invl~ed van anderen ni ei aan~ijzend is maar
afwijzend. " '

,Iemand,dip "niets" is richt zich naar 'het "iveten1i vanri.ndel'en~
I • . • , . l ~

'" ','

. : ,{i

• .~'.'

~én iliaricin ~en vrouw leidden een:ezel:uaar de stndspoort va~.
eehnaburige plat'l.ts.'Beic1en'liepen lHl:ast.ide ezel, endJt. ziend,C,"

•.•• : i",' • l{"Vu,Inen cr m'ehS:eÏ1 'd'ic d.e lnun en de ,rr.ou'\v, ,'oor dom u-i tmaDJ{te.p' onl~.'
daL ;de' ezel; toch ecn lastdier was., Dat horende bekloJp. de man. ' de,
ezel, maar terwijl de tocht verder ging ontmoetten,zij, a~dere,y?or~
'b'i,jgan'gers' die' cr schande V,Ul. spraken ,dat de man zich I,iet. dragen
te rwijl de vr.ouw 1i cp. ;", ",
, Het gevolg ,1as' cULt ook de vrouw qe 'ez,el :be;:>,teng,,:meet h~;t.:resyJ-

ta at dn,t riu eerst recht de verontwaardiging los kwam onde~ de
mensen die men tegen kwam, over de wrede wijze waarop de ezel werd
misbruikt. Toen Jlln,n en vrouw hun weg vervolgden droegen ze de ezel
met sadmgebonden poten aan een stok over de schouders. En terwijl
ze de stadspoort binnentrokken'werden ze allerwege met hoongelach
ontvangen, en nlet de vinger nagewezen als twee dwazen.

-0-0-0-
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NIEUWS UIT EN 01[ DE KAlI'::PEN.

Eind december en begin. januari is het aantal arbeiders in de kampen
weer opgelopen. Zoals gewoonlijk keerden de seizoenarbeiders weer terug.

In het land van Vollenhove werd daardoor kamp Lakeweg weer geopend
en trad Raadsman Wassenaar weer in functie.

In de Peel ging kamp ft Zinkske weer draaien. De beide kampen in de
Peel worden nu weer door de raadslieden Bos en Doets verzorgd, en Raadsman
v.d. Wulp" die steeds invalt, als er maar een kamp geopend is, kwam op non-
actief.

Kamp Lauwerpolder aan de Uaddenkust bleef, in tegenstell.ing tot andere
jaren, ,doordraaien, de ongunstige omstandigheden van zeer korte werkda~~n in
de winter in verband met het getij ten spijt. Het werk schijnt urgent te zijn.
E~ zijnveel arbeiders aangetrokken ~n het kamp is zwaar bezet.

Na afloop van de oogst is daarentegen kamp Sl60tdorp in de Wier~nger-
meer, dat met oogstarbeiders was bezet, gesloten. Raadsman Peetoom kwam
daardoor op non-actief.

Op Walcheren is ons werk uitgebreid over een particulier aannemerskamp.
Het is een 6~nkamerbarak met afzonderlijke slaapzaal. Er liggen ongeveer 20
man. Het kampje wordt verzorgd door Raadsman Schermer. Hijh~eft er een uit-
stekend contact met de mensen. Er ~erd een geslaagde praatavond gehouden,
waaraan de gehele bezetting deelnam en de kaarten van tafel gingen. Een
verzoek om herhaling kwam uit de mensen zelf op.

Van twee raadslieden mo~ten we tot onze spijt afscheid nemen. Van Raads-
man Dekker uit Viissingen, omdat hijnaar een andere werkkring in Krimpen
aan de Usel verhuisde en van Raadsman Pastoor uit Schoorl , dii al geruime
tijdwegens ziekte uitgeschakeld was, omdat zijn gezondheidstoestand binnen
afzienbare tijd geen verdere medewerking ~eer toestaat. Met D~kker verliezen
we ~en raadsman, die zijnwerk in het kamp bijna 4 jaar met grote toewijding
hoeft gedaan. Zijnplaats onder de arbeiders wordt het best gekarakteriseerd
door de avond, waarop we zonder verdere voorbereiding en organisatie be-
sloten te proberen een praata'vond .tehouden. Even de kamers ende cantine
langs, en we hadden driekwart van de kampbevolking op de bijeenkomst. Ook in
Pastoor verliezen we een raadsman, die groot vertrouwen bij de arbeiders ge-
noot. We danken de beide scheidende raadslieden voor het goede werk, dat zij
in hun kampen hebben gedaan.

Het kamp Aagtekerke van Raadsman Dekker wordt voorlopig beurtelings
door de raadslieden De Priester en Schermer verzorgd. Raadsman Pastoor werd
in kamp Slootdorp reeds eerder door Raadsman Peet'lom vervungen.

-0-0-0-
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VAN ACHTER DE TRALIES

BIJEEN1WMST RAADSLIEDEN GEVANGEN ISWERK .

Op 12 en 13 november 1955 belegde het departement van Justitie in
Utrecht de eerste jaarlijkse bijeenkomst met de geestelijke raadslieden
van het Humanistisch Verbont:, werkzaam in de inriihtingen van dat
~iinisterie .

Van die bijeenkomst verschijnt binnenkort een verslag, dat wellicht
de redactie aanleiding geeft uitvoeriger op hetgeen daar behandeld werd,
terug te komen. Ve willen daarom thans met een enkele opmerking volstaan.

Op de middag van 12 november kwam aan de orde de vraag hoe de on-
derlinge verhouding is tussen paedagoog, de psycho-therapeut, de maat-
scha}pelijk werker en de geestelijk raadsman. Het probleem werd in gesproks-
vorm behandeld; deelnemers aan het gesprek waren: Mej. 11. SchrBder, dr. E.
van Lier, drs. Ph. van Praag en de Heer C.ll. Schonk.

De gesprekspartners bleken van oordeel, dat de paedagoog in zijnar-
beid gericht is op stimulering van een ontwikkelingsproces in de opvoede-
ling, opdat het deze mogelijk wordt te groeien naar het beeld, dat de op-
voeder zich van de mens heeft gevormd. Voor de psycho-therapeut daarentegen
ligt het uitgangspunt voor ~e benadering van de pati~nt {n diens verleden.
De psycho-therapeut spoort de blokkeringen, die destijds zijn opgetreden en
die de patiönt verhinderen zich op een voor hem zelf en meestal ook voor
anderen bevredigende wijze in het leven in te passen, op en tracht hem
wederom te plaatsen in zijn ontwikkelingsfase. Naar zijnaard is de maat-
schappelijk werker de realist. rr~ houdt rekening met eventueel aanwezige
blokkeringen, met name vo~r zover deze van betekenis zijnvoor het begrijpen
van de problematiek van de cli~nt, doch hij is tevens gelijk de paedagoog,
gericht op de toekomst van de cli~nt. In de maatschappelijk werker, die
eerst optreedt bijmin of meer acute aanpassingsstoornissen, komen in die
situatie paedagoog en psycho-therapeut samen.

Een duidelijke terreinafbakening is ten aanzien van de eerder genoemde
werkers niet mogelijk, omdat men altijd te maken heeft met de gehele mens.
Wie in de arbeid met de cli~nt het belangrijkste aandeel krijgt hangt af van
de aard en de ernst der mocilij!chcden en mogelijkheden, doch bijde huidige
stand van zaken tevens van de vraag met wie de cliBnt toevalligerwijze het
eerst in aanraking komt. .

Geestelijk werk is van een andere orde dan het voorgaande. Het gaat
hoogste~s met het paedagogische werk gelijk op, doch in principe vooraf aan
maatschappelijk en psycho-therapeutisch werk, doordat het, zodra de mens
daarvoor ontv~D(elijk is, de vraag naar een levensvisie expliciet aan de
orde stelt, als vooronderstelling van de oplossing van iedere levenspro-
blematiek.
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In de avondzitting van die dag hebben de geestelijke raadslieden op
bijzonder openhartige wijze van gedachten gewisseld omtrent de pra~tijk van
het geestelijk verzorgingswerk onder de buitenkerk~fijkè ged~tineerden, met
de voltallige/adviescommissie. Het was de commissie uiteraa:r'dliie,t mogclijlc
i;..E;rT¥e:r;,gÇi>d~,ring..,een, op,lps e;-:i-n,g, aaI).,de hand te doen voor de 'vele prQblemen
ón":":V-1"dgè-fl:: haar'~door de'god s-te1ijk~,raads li eden voorgelegd. De c ommiss'ie "",
zegde echter toe aan alle punten de vereiste aandacht te zullen bestedèn.

Op zondagmorgen leidde de Heer H. Ploeg Jrl het onderwerp in:
I1Hoe kunnen in de praktijk van het inrichtingswerlc de geestelijke raadslieden
van het Humanistisch Verbond en de celbezoekers van Humanitas komen ~ot
een vruchtbare samenwerking?l1. Op deze frisse inleiding volgde een geuni-
meerde nabespreking, die stellig het gevolg zal hebben, dut plaatselijk een
voor i eder uunvaar~:bp.re vorm v,D,nsamenwerking zul}VûTden gevonden.

Samenvuttend 'iiiögenwe zeg'gén', di1:t;"di t week-end geslaagd was en dat de
geestelijke ruadslieden naar huis gingen in de overtuiging dat dergelijke
lq.~dq,l;ijke, optllfr,oti!tg~n, hen, ,sterk~n in, hun mooi lij~ce" muar daarnaa~:t, ook mooie
werk.~,;" ',_:

j ;:;

. ;~. . . '.

... ;. :;: -0.•.
': '

VIJFTIG JAAR KINDERWETTEN.
. , ! 'l I

•
, .;lOp lde cember 1955 'belegde' 'de ,Mini ster van Justi tie ,in'de' Ridder,zaal
tc"Den Haag' een feestelijkebije~nkomst ter herd'enking van het feit, dat op
diezelfde' datum in 1905!'c1e"eerste 'kinderwetten 'Werden ingevoerd~ :Een bijeen-
kö'mst wauran.n luisterwerd"bijgezet döor de an.nwezj'ghE!id:van Hn.re' Majesteit
dè'Koningiüi~ ":'"";.,, '",', ','

In een uitvoerig be,t'öog ,heeft 'de Miriï ster'\~an Jus-t':l.ti:ede 'juridische
'a'specten van de ze gebeurtenis! ';beh'andé1d',~ ',vaarn'a 'de ''Vó'orzi tter- van de Natio-

"'nálè';F"ederatie de Nederlands'e"Bo'nd tot lëinde:rbescherming,klr.: J.' Overwáter,
op indr'ulnvekkende wijze aand'ac:ht he eftbè'steed :aart verlede'n I heden e,n:'t:oe-
k'omsi; v-a.n de Nederland1:1è. kind'erb~schë'rmirig. :' '. " " " : : ' ,

Alhó:ewel de gees:tè"lijke ;i;aadslï'ed~n' van het Hum'ariis'-£i'sch, Verbd~dals
zó'dáid,gslechts zijá.eli"rÏgs :{n a:un1~:aldn'g:komen met de justi ti<Üë,k'tnde:rbe-
's'cherining, is het goed 'biJ d:ezC' herdenking in ons orgáari. eqn' o'genblik sti 1
te staan. ",'.' ,.,','

11et betre'kking to't de ::strufréc'htelijke vervolging,\ran lllinde'rjai':ig9n e
ligt degrote"betekeni~ v<in het stelsel vun wetten van 190'5 in: het' fdl,t,

" "dat 'v'oor mind.'erj'arigen e'en e'igen ,bijzc'ndel,'strafr'echt 'werd ingesteld, Ui t-
'gn.'á.'nde'va;n de 'g'edacht.e, dat kiride,rèri. n::u:eenmuál anders zijn da'n 'Vol"ivassenen.
Bqh6ude'ns"'enkeie ui tz'onderingen ;riochteri de beneden iS-jarigen; dat zijn ook
mi' rio;gl;d'~strafrecht;eÜjkmï'ndérjd.l\ïgeti, niet mee'l;' tot een gcvang'ehi'sstraf

,worden veroordeeld. Voor hen werd ,eeI{~nieuwe 'strà.'f 'gecréëerd;"de ;tucht-
"schools'traf, te ondergalLn' in specin.o.l' ,,'oor de 'exce'ntie ~ran de'ze 'kinder-
,'s~raffe.ngebouwde tuch'tsch~.,l'en. Op he't ogenblik mogen à ez'e tuéhtsch,olen

ff i • ,'":, :' . .',' .. ', ul,~ee~ ~erouderd lijkdri, deétijds betekenden zij een enorme ~ernieuwing en
,'V:etbè'tering. Daarnaast' :weid liet mogelijk ltLrigs strafrech'te lijke :weg een kind
"t"er 'h'ei::opvoeding te plaatsen in een opvoedirigsinrichting, ui terlijk tot het

bereiken van de burgerrechtelijke meerderjarigheid (21jan.r) ',' Deze terbe-
. . : ~ • ! . • I' ,I..

schikkingstellin~ van de Regerin~ krachtens de Psychopn.ten~et, werd een
maatreg~l genoemd ~n geen,straf. Ma~r in feitci'werd hij, doo~ de lange'
duur, gevoeld als dez,~aarste straf. " ' . ,""

Ondanl{s de bei,,,n:ren; 'die langz'cinierhn:nd t.egendé'Ze maatre'g()l' zijn' 'ge~
'~'ezen ,Ininnen we ta dh niet ander'~ züg'gen,' daridit hij, hoeieer de noodzri.'ak

;Ministeriële
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van herziening op grond van nieuwe inzichten thans aanwezig is, in de
achter ons liggende halve eeuw in een niet onbelangrijk aantal gevallen
zegenrijk heeft gewerkt.

Hiermee is over het kinderstrafrecht van 1905 niet alles gezegd,
doch aandacht moge worden gevraagd voor de nieuwe gedachten die in de
burgerlijke kinderwet van 1905 tot uitdrukking werden gebracht.

Daar is in de eerste plaats het feit, dat de vaderlijke macht werd
vervangen door ouderlijke macht, waardoor de betekenis van de moeder tot
grotere erkenning kwam. Wel bleef de vader uitvoerder van de ouderlijke
macht, doch de eerste stap op de goede weg werd gezet, die later is ge-
volgd door meerdere.

Bovendien, en dnt is wellicht het belangrijkste facet van deze kin-
derwetten, werd de ouderlijke macht aantastbaar gesteld. Tonen de ouders
zich onmachtig tot het opvoeden vnn hun kind of verwaarlozen zijhun.
plichten als ouders schromelijk, dan kunnen zijsinds 1905 van de ouder-
lijkemacht worden ontheven of uit de ouderlijke macht worden ontzet. De
laatste maatregel, die slaat op verwaarlozing, is qua karakter en in zijn
gevolgen veel ernstiger dan de eerste. Beide maatregelen hebben in de
eerste helft van de 20ste eeuw uitstekend gewerkt. Sedert 1905 is aan
deze maatregelen geschaafd, waardoor verbetering ontstond, doch daarbij
bleef het principe, neergelegd in de wet van 1905 gehandhaafd. Dit prin-
cipe is, dat het belang van het kind gant boven het recht van de ouders
op het kind.

Voor de voorbereiding van deze maatregelen werden iu het leven.geroe-
pen de Voogdijraden, nieuwe apparaten, die thnns grondig worden gereorga-
niseerd, doch wier toekomst destijds getuigde van een grootse visie op
de Nederlandse kinderbescherming.

Ondanks de vele wijzigingen, die zich na 1905, zowel op het terrein
van het burgerlijk kinderrecht, als op dat van het kinderstrafrecht heb-
ben voltrokken, de waardevolle aanvullingen die werden tot stand ge-
bracht, zoals de wet op de onder toezichtstelling, de mogelijkheid van
voorwaardelijke veroordeling en de komst van de kinderrechter en de wijzi-
gingen, die thans worden voorbereid, past ons grote erkentelijkheid voor
het samenstel van wetten, bekend onder de naam kinderwetten, dat in 1905
werd ingevoerd. Het was daarom alleszins begrijpelijken te waarderen, dat
overheid en particuliere kinderbescherming de schepping van de toenmalige
Minister van Justitie, Mr. Cort van der Linden op 1 december 1955 plechtig
hebben herdacht.

-0-0-0-
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