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De schrijv,èrbelicht in dit artikel de betekeni s van' het gesprele,
in.intermenselijke relaties. Het is door een juiste gesprekst'echniek,
dat twee mensen elkander leren begrijpen en benaderen.,Alle andere mid-
delen,die een raadsman (counselor) ten dienste staan om zijncliänt te
leren kennen, zijn slechts hulpmiddelen bij het leggen van zijnwerkelijke
contacten. Het gaat echter niet alleen om gesprekstechniek; in de kern
is het gesprek een menselijke situatie en kan alleen dan succes hebben,
'als'de aandacht van'de raadsman, vol goede wil, ook werkelijk tot de
cli~nt i~gericht. '

In de wederzijdse relatie wordt juist door en in het gesprek de
mens geholpen om zichzelf te ga,an zien. De raadsman moet zich daarbij
zijn rol goed bewust zijn; hijdient geen zedenpreker of wetskenner te
spelen, maar een mens te z~~ zoals de andere, met al zijn eigen moeilijk-
heden 'en zijngebreken. Alleen. door geboorte, opvoeding, mili eu- en
andere omstandigheden is hij toevallig bp de stoel van de raadsman gaan
zitten, tegcnöver hem, die zijneigen waarde moet leron vinden en daar-
bij geholpen moet worden .

. Belangl'ijkis de houding van de raadsman. Ziet hij zijn cliënt als
ecn"weiQig waardevol object van zijn bemoèienissen, als ie~and die
sicicihtsbij de gratie van zijn leidendc~and door het leven k~n gaan, of
'kan hij de positieve elemenijen in de andere mens ~)l1derscheiden en zijn
rocht om een eigen leven te leiden, erkennen. '

Aan welke eisen moet de raadsman als helper en gesprekspartner
voldoen? Hij dient geestelijk "uitgegroeid" te zijn, zich innerlijk zeker
te voelell en daarom in staat te zijn om zijnmedemens vertrouwen te
schenleen. Alleen indien hij zijn eigC'n prohlemen ziet en.durft aan te
vatten, is hij in staat om de fouten en tekortkomingen bij zijn cliënt te
onderkennen. Het respect voor de medemens houdt in','d~t d~ze niet wordt
afgemeten en beoordeeld naar de opvattingen van moru,tl en fa.tsoen, die
de raadsman beeft. De raadsman fubet zijn cli~nt kunnen zien zoals hij
werleelijlc1S en zoals hijlean worden. Eerst dan l([1,ner sprake zijnvan
eön goede binding elide mogelijkheid, om met en naast elkaar te werken
aan de oplossing van het pioblcemi het kweken van eigenwaarde en zelf-
discipline, van zelfinzicht en zelfvertrouwen in de mens, die 'door zijn
gedrag demaatschnppclijke orde hee:ft verstoord. 1)

~)In dit ~rtikel wondt vooral gedacht 'aa.ncli~nten, die d~linquen( zijn•

.....



1.

2.

3.

4.

5 •

Door het bespreken van de problemen, vermindert de geestelijke
gespa.nnenheid.
Het kunnen zien en accepteren va.n de negatieve gevoelens, doet
deze gevoelens plaats naken voor een meer positieve benadering
van moeilijkheden.
Door het stimuleren van het zelfvertrouwen en van de wil om uit
eigen krachten te 'putten bijhet oplossen van problemen, wordt de
persoonlijkheid van de mens ontwikkeld. '
Het kunnen besch6uwen vnn zichzelf zonder angst voor kritiek óf
wanbegrip, is een voldoening gevende ervaring.
Het besef, dat hij zelf heeft nedegewerkt aan de eigen vorming,
waardoor hij in stnat- is de werkelijkheid onder de ogen te zien,
draagt veel bij tot het geluk van de mens.
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ONZE BEELDENGALERIJ.

Een krantenbericht.

Praatjes over slechte mensen en allerlei wandaden die worden ver-
richt, boeien ons l1111armatig. Vooral wanneer die praatjes ten doel
hebben ons tot nadenken te stemmen.

Wat wil je, niemand zet graag de kelderdeur open om de voclltige
schimmel van paddestoelen op te snuiven. Je richt je liever naar Willy
Derby met z'n tonicum: "Zoek de zon op dat is zo flj-lj-ljn.... !", en je
kan er donder opzeggen dat menige buurman - met dat diep-denkende-voor-
komen - z'n inspannende bezigheden graag opschort wanneer "De familie
Doorsnee" in de lucht zit.

We zitten al vol genoeg met alles en nog w~t, dat zorgen geeft, en
waar wc ons doorheen worstelen om daarna echt vrij te zijn. Dan knorren
we genoeglijk en grijpen de krant. En daar heb je dan toch het geduvel in
een bericht net [';l'ote0plJ.c.al~.Eenjongen van 14 jaar vermoordt een agent
met een bijl. Zo maar, met voorbedachten rade, om een revolver weg te
kunnen nemen.

Deze werkelijkheid boeit ons wbl, we denken even na.
Hoe is het tocll mogelijk dat zo'n knaap d~t doet, vragen we ons af.

Dit nemen we zomaar niet; we zoeken naarstig, of dat kind een afwijking
heeft. Zoiets doe je niet als je normaal bent. Ja, de jbngen bl~~t een
moeilijke natuur te hebben. Maar abnormaal? Nee.

We denken snel verder. Wij zijnnormaal, dus doen we zoiets niet.
Dat ,jong deed iets abnormaals, dus dat kan niet als je normaal bent.
Natuurlijk, op het moment van de handeling moet men abnormaal zijn.Ja
maar daarv66r? Het was geen opwelling van drift, het was tevoren door-
dacht en overwogen.

Weet U, het is voor ons "norma,le" ~ensen een ondra,aglijkegedachte
om aan te nemen dat dit kind aan ons gelijk is. Of scherper gezegd, dat
wij precies gelUk zijnaan de misdadiger. Tussen hem en ons staat all6~n
de gepleegde daad. Hier begaml met voorbedachten rade; zonder drift,
zonder wunhoop.

~r is verschil zegt U. Hij is vergiftigd door beeldromuns en on-
rijpe fantusie~n. Dat zijnwij niet. Muur duizenden van ons verteren films
dio geen haar beter zijn, en scllunnige romunnetjes van ft zelfde uliooi.
En hoevelen vn,n ons ondernemen niet :1fen toe vun die rustig ui tgedachte
JllOOrdpl1rtijentegen een aneler? Ja, in gedachten dan!

Hier ligt nu het verschil. Wij zijnwel. z6 door de wol geverfd dut
wc w6ten wut we doen.We koesteren onze moordlust iIIgedachten, maar we
kennen hut gezegde: 11 IJ, zul wc 1 uitkijken, ik brL1nd m'n ha,uden niet".
Wij br:tndcn onze h:1nden niet, JlH1Qrvegen ze zelfs af ui t vrees voor vuile
handen.

En de sleutel VaJl de kelder waurin onze bedenkelijke inventaris van
menselijke tekorten schuilt hebben we goed weggeborgen. Zo goed, dut we
de kelder vergeten met haur kwalijke geuren van vochtige schimmels. En
als er ergens een misdaad geschiedt, zeggen we verontwaardigd:

- Hoe bestuat het dat iemand zoiets kan doen!

-0-
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•TIEN RADIOLEZINGEN El~ HUN GEBRUIK IN DE KA1WEN. V.

Open Vensters.

;Weer een vergelijking dus. En derhalve: extra aandacht! Voor onge-
veer een halve eeuw was het op het platteland nog vrij algemeen zo:
Wanneer i s avonds de lamp aangin~ - hijons ging de lamp ni et "aan"
maar "op"; het dorp had dun ook een lantaarn.2J2.steker- moesten vooraf
de-blinden of luiken dicht. Vaak moest men daarvoor naar buiten: ze
zaten !Lan de buitenk!Lnt.

De enkEde voorbijgangers mochten niet nuar binnen kijken. Wat daar
~ebeurde ging de ander niet aan; was niet bestemd voor de buiteriwereld.

ft l'laswel wat vreemd deze angstvallige houding. Immers, kwam de
"vreemdeling" binnen, c~[\,nwas hijhartelijk welkom en \Vl1S er niets te
vérbergen. Nu ,ja, verwachtte men visite, dan werd natuurlijk het beste
beentje voorgezet. De gast werd ook toen keurig ontvungen. Dat hoorde
zo.

De vensters 's ayonds gesloten betekende voor de leden van het ge-
zin de intieme beslotenheid van het familie-leven. Voor onze jeugdgenoe-
gens buiten hetekende dit sluiten ermee te eindigen en dus: in huis! Bij
lamplicht niet op straat. De luiken zijn dicht. .

En nu? De vensters open; niet meer gesloten, ook 's avonds niet.
De stad ging voor, het dorp volgt.

Niet één, lIJü,arIIleerlampen branden; schemerlampen, dure lampen en
opvallend moderne. De stad bren~t ze naar het dorp. Ook de meubelen; al
even hypermodern. Mevrouw eum/uheer zitten te kijk in een woonka~er, die
er mag zijn!En er is bezoek, veel bezoek, ,,'antclit gezin heeft "veel
kennissen" En d.evoorhi.~r;angerszien het en omdat het zo lmus, zo gezel-
liglijkt en ook wel deftig staat, doet het hele dorp het. Het2.eftige
dorp poseert; het heeft z'n houding bepa,ald.

Voor open vensters. En -'"schemert" lang.
Het luw verkeren. En het zou de Ilioeite lonen 'het dorpsleven van nu

en dat van voor on[eveer een halve eeuw eens samen ~e hekijken. Vooruit-
gang? Achteruitgang?

Open vensters. Het blijft maar de vraag, waar U naar toc wilt met
de vergelijking.
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I t Is duidelijk; de lezing bedoelt het heel anders. En zo kàn het
inderdaad ook. Het gezinsleven vormt een belangrijke kern in het ge-
meenschapsleven. Is een cel in en van de vele grotere, die samen de
maatschappij vormen. Zo willen wij het graag en zo behoort het te zijn,
menen wij. Of anders gezegd: het gezin zien wij graag als een orgaan van
het grote organisme, dat cr mede uit is opgebouwd; cr zijn bestaansrecht
en ook zijnbestaanszelwrheicl lLan dankt ..

Alwcer: zo hoort het te zijn.
Vanui t de kerllgebieden, de gezinnen, stromen langs tal van "merg-

stralen" - functies, o'rganisaties, inrichtingen, tal,ken van dienst - de
levenssappcn toe aan de maatschappij. Een andere vfrrgelijking derhalve.
Waarbij het gezin een belangrijke bron vormt, waaruit het grote geheel
de kostelijke energie~n heeft te putten.

En daarom W,1S het geen goed gezin, waarvan het jongetje aan de
moeder vroeg: "ihe is die man, die llier vaiLk I s nachts komt sliLpen?"
Hij had cr geen weet van, dat zijnvader voortdurend nachtdienst had.

Een gezin met veel gczinsmoeil~~heden is evenmin een gezonde
kern, een goud functionnerend orgaan. Het levert zijn aandeel aan de

."1IIl1ss:1jeugd".
Hier staan ramen en deuren wel WiLt heel wijd open.
De lezing wijst op het goede gezin, wiLarin de vensters op de juiste

wijze "open" stam1. En tcgelijk ook weer zo gesloten zijn, dat lIlenzich
niet uit angst of vrees afzondert van de buitenwereld. En evenmin zich
te kijk stelt; "Zie bns eens!"

Het gezin is een oefc:nschool. Zij het dan niet voortdure'nd. Het
heeft 0 ol, tijd en 1Il0eite over vo or wat du.arbuiten leeft.

Een oefenschool. Om wu.t te beoefenen?
Ziedaar dan meteen cen grote goeveelheid oefenstof voor ons opge-

stapeld, die zich uitstekend leent voor een bespreking in de groep. Bij
voorkeur in een kleine groep. Aan zulke groepsgesprekken hechten we
grote waarde. .

In het goede gezin irorden beoefend en boleefd de momenten van: ver-
dr,l,agzaLllllheid,verantwoordelijkheid, van schoonheid, orde, welwillendheid,
hoffelijkheid, voor!wmendhcid, gQestelijke weerbaarheid, luitische zin,
van geest- en wilskracht, van zorg voor zichzelf en anderen, van lichame-
lijke en geestelijke reinl}(~iden vitaliteit, zowel als van lichamelijke en
geestelijke gezondheid en veerkracht. Van volharding, aanpassing, gewetens-
vorming, geestelijke verrijking; van oefenen in denken, voelen willen en
streven, in doorzetten, bezinning, ook in luisteren, praten, dicussie
voeren, verdedigen en uanvn,llcn; in vertrouwen en aanvaarden, in .....

Wat een onderwerpen! Die allen de moeite van enigerlei bespreking
lIletonze arbeiders wel lonen.

Deugucn! Zeker. Zijn het d(~ christelij!,een maatschappelijke deugden,
waarvn,n art. 12 van de wet op het lager onderwijs spreekt? Of zijnhet
ook hnm,LIlistische deugden? Of enkel menselijke? Echt menselijke?

Wij kOllwJlzo gezien, vanzelf bij d.e "ontbindende krachten". Die vaak
"slecht aangeirende krachten" zijn.

Het verkeerde gebruik van radio, televisie, sport, spel enz., treedt
in zo'n gesprek naar voren. ElI dus de geest van nihilisme. Waar~ij het
zijn waarde kan hebben de vrn,n.gte stellen of deze geest van nihilisme al-
leen in bepaalde klassen optreedt.

Zou het voor onze arbeiders niet heel goed zijn, want verhelderend
en ook bevrijdend WerkGIl, wanneer wij tezamen kunnen opmerken, dat die
geest overal opdoemt. En overi11 de menswording tegenwerkt.
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Aanvangende in de ontwrichte, fout ingestelde gezinnen.
Wij breken hier af, wani de lezing biedt zoveel stof voor opmer-

kingen, die w~j in tal van gesprekken kunnen plaatsen. In de kampen
en ook in de gezinnen, die ons nodig hebben.

De open vensters hibben ons nog meer te zeggen.

Raadsman D. Dijkstra.

-0-

NIEUWS UIT EN OM DE KAMPEN.

Op Wal cheren was de kampbe zetting de laatste tijd sterk gedund.
Men heeft nu .de bezetting van de kampen Serooskerke en Aagtekerke
in laatstgenoemd kamp bijeengebracht.

In l{amp Serooskerke zullen waarschijnlijkAmbonnezen worden ge-
huisvest. Ook het particuliere aannemerskamp bijSt. Laurens is opge-
heven. Het werk was blijkbaar gedaan.

De raadslieden De Priester en Schermer, die tezamen vier kampen
.verzorgden, kunnen zich nu dus weer beperken tot elk één kamp.

In de Wieringermee:I" is het kamp Slootdorp opnieuw bezet. Er zijn
arbeiders in gehuisvest die bij de landbouww'erkzaamheden zijningeschakeld.
,De landbouw vraagt daar in het seizoen meer arbeiders dan ter plaatse
beschikbaar zijn.Raadsman Peetoom heeft daarmee zijnwerk hervat.

De drie raadslieden op Schouwen-Duiveland komen eenmaal per veer-
tien dagen bijeen. Zijverdiepen zich dan in een studie van het menselijk
.gedrag, a,an de hand van het boek V[l,nOverstreet, onder leiding van
.raadsman Hack.'

-0-
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UIT DE BELEVENISSEN VAN EEN RAADS~UN.

Het Woord. -

Het is altijdraak op maiwdagavond.
Uit diverse woonsteden komen ze terug naar het kamp met allerlei

salLmgczochte woorden aan de hand van min of meer vaag gestelde gegevens,
ten doel hebbende een juiste opstelling te verkrijgen voor een kruis-
woord-puzzle die geldelijke beloning in het vooruitzicht stelt.

Wel of niet overtuigd van persoonlijk gevonden woordschikkingen,
voltrekt zich ts avonds in het kamp het vergelijkingsproces, aan de hand
van.eigen ontdekkingen, woordenboeken, encyclopaedieän, of wel het
Egyptisch Droomboek dat door iem~nd gelijkwaardig werd bevonden als voor-
lichtend werk bij de oplossing van dergelijke vraagstukken.

'regen de tijd dl1tde avond verstrijld .in boeiende woordenwisseling,
wordt hot gelijdelijkstiller en. stiller in het afzijdig gelegen puzzle-
studeervertrel(, er:..blijft de éne hiertoe wau,rdig gekeurde man eenzu,am
achter als eind-redacteur en verantwoordelijk opsteller van het siot~
communi qué [1,1s vrucht van gemcenschuppelijk rijp bernad.

Meer dan veertig bijdragen, geschikt tot veelvuldige variatie, ver-
hogel; de kansen tot winst uanmerkelijk, terwijl het uitblijven van juiste
inzendingen, de spanning V[LJ~week tot week doet stijgen in toenemende
mLtte, door het hoger ge ldeIijl(voordee l.

Deze dnnksport werkt als een fuik op de menselijke neigingen tot
onderzoek, wat geen wonder is omdat we geboren zijnmet een zucht tot
weten. Vooral z6ker weten.

Er. omdnt de zièhtbare ervuring van week tot weeIe, ann depuzze-
LL[ll'S heeft geleerd dat de mens, zelfs in teLLJllverbnnd,niet alles weet,
wordell uu,ast droom- en woordenboek of eigen vinding, nog fuiken uitgezet
om de weetzucht te vu,ngen vnn domin~e, kapelu,an of rRu,dsman.

Zo ku,n het gebeuren du,t onder het lu,te lamplicht bij de nachtredu,c-
tic nog een wijLewordt gezocht in wonderlijke homogeni teit naar een laatste
woordschikking ter completering van de hobby vu,n een heterogeen gezel-
schap.

- Kan het soms "pater" zijn..., denkt de lmpelann hardop.
- Waarom niet "kater"? meent de r11adsman.
- Sn,ter, su,ter, sater" ... repeteert de dominée.
De luttele du,g~n Inter vallende beslissing toont ann dat er opnieuw

vermeende waarheden op zandgronden waren gebouwd.
- tt Knn verkeren, zei Bredero beleefd.
Kruis-of-Munt is gemener; die vreet anu de zoekende mens en z'ri

zucht nnar zekerheid.

d'See-Uyl.

-0-
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IETS OVER DE RIJKSWERKPLAATSEN •

Onze raadslieden in de arbeiderskampen staan meermalen verbaasd.
Verbaasd, dat zij,~ijd~ htiidige grote werkgelegenheid nog zo vaak
jonge, flinke en intelligente kerels in de A.W.-kampen ontmoeten, die
toch andere mogelijkheden zouden kunnen hebben. In het gesprek met hen
blijkt dan meestal, dat zijkomen uit streken waar, ondanks de grot~
vraag naar arbeidskrachten in andere delen van het land, de werkloos-
heid nog groot is. Tegen migratie zijnvaak grote bezwaren, die lang
niet altijd alleen aan de zijdevan genoemde jonge mannen liggen, h~ewel
ook vaak blijkt, dat zijvan de mogelijkheden onvoldoende op de hoogte
zijn. Wat oók dikwijls verbaast is echter, dat zijvan de mögelijkheid tot
vnksclLoling op een Rijkswerkplaats niet of onvoldoende weten. En reeds
verscheidene arbeiders zijn door de voorlichting van de raadsman en het
stimulerend gesprek tot het besluit gekomen zo'n vakopleiding te gaan
volgen.

Het leek ons nuttig in dit verband onze raadslieden over deze
Rijkswerkplaatsen ~at nader in tp' lichten, waatbij we overigens opmerken,
dat elke arbeider aan het arbeidsbureau gedetailleerde voorlichting kan
krijg6n. Op 6ns verzoek hebben we van ambtelijke zijde onderstaand artikel
ontvangen,' dat we graag opnemen in ons blncL Het beschrijft de werkmetho-
de en gang van zaken .op de RijkswerkplC1~~ts.Er blijven nog 'vragen open,
die on~ evenie~r interesseren, zoals bijvoorbeeld: Aan welke eisc~ moet
de candidaat voldoen? Voor well{e vakken wordt opgeleid? Hoe zijn de ver-.
goe'dingen 'geregelcl,?Wat zijn de resultaten van de opleiding en wel!ce kan":.
sen m~~kt de afgeitudeerde cursist op de arbeidsmarkt? enz. We hopen
ook d~arovernog gegevens te ontvangen.

We wijzen voorts op een boekje , getiteld: "Scholing van Volwassenen",
een u'itgave van het Rijksarbeidsbureau, waarin de stof van onderstaand
artikel uitvoeriger wordt behandeld. Het is in onze Centr~le Bibliothee~
opgenomen.

DE GANG VAN ZAKEN OP DE RIJKSWERKPLAATS .'

Beschrijving van de vakopleidings-methode welke wordt toe-
gepast op de Rijkswerkpláatsenrvoor Vakontwikkeling •---------------------------------------------------

I. De onderwijsvorm.

Aan önderwijs in het algemeen en aan het onderwijs ~an volwassenen
in het bijzonder, moet als eis worden gesteld, dat het is aangepast aan
de psyche van de gemiddelde leerling.

Voor de opleiding aan de Rijkswerkplaatsen moet er dus in de eerste
plaats rekening mee gehouden worden, dat de gemiddelde leerling zowel
lichame,lijkals ge~stelijk volwassen is. Voorts moet niet ui t het oog
ve~loren w~rden, dat de gegadigden behoren tot de categorie van onge-
schoolde arbeiders, die sedert het verlaten der lagere school hoegenaamd
geen onderwijs meer hebben genoten.

•

•
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De meesten Vé1r,then, hebben gedurcntle 10 j.:tar of 1,1I1ger werk ver-
richt, waarbij de-problemen, steeds concreet gesteld werden. Zij hebben
zich geheel d£Larop ingesteld en -lmnnen dan ook over het algemeen moei lijk
anders dan ",d ,werkende denken", men zegt ook wel, dat zij "met de vin-
gers denken".

Bij het opstellen van de Rijkswerkplaats-cursussen werd dan ook van
dit gegeven uitgegaan. Zo werd dan ooI, het geven V,ln zogena£1mde "pra£Lt-
1(;s80n" vermóden. De gehele leerstof is als het ware verwerkt in werk-
stukken. So~s zijn veel wcrkstulc!ccn nodig Oln 66n probleelll duidelijk te
mal,en. Een sprekendvoorbe eld' hiervan vormt het ui tslaan V£Ln Imppen , waar-
yoor 9 werkstukken nodig waren.

Er is nanr gestreefd de z.g. hnndv£L:1rdiglteidsproblemen in het begin
V£1n de opleiding tè leggen en eerst later de inzichtsmoeilijkheden a[1n
de orde te stellen.

Het leren vlakvijlen is onder de ll[1ndv::'..ardigheidsproblemen te rang-
schikken 011 inzichtsmoeilijkheden worden onder meer aangetroffen in het
ai'tekenen van werkstukken in de met,tn,lvn,1,ken en het .:tfschrijven v.:tn timmer-
werks tukl,en •

Deze volgorde is ~~ngehouden omti::'..t de leerlingen de lln,ndvaa.rdigheids-
problemen het p;emdd,elijkst overwinnen en voorts olllda.t het lll<1ken van werk-
s tuk!,cn w[1[trin de inzicll tsmoe i 1ijkheu(;n zijn verwerkt, zekere ha.ndvn,a.rdig-
heidseisen stelt.

Vn,nzclfsprekclld stelt hot oplossen van lH1ndvaardigheidsproblemûn
ook pnige eisen aan het inzicht, doch het blijkt, dat mensen lllet geringe
verstandelijke vermocens door cen goede training zich vrij sn~l de nodige
ha.ndvl1nrdigheid kunnen verwerven.

Anderzijds i s het waar, cl.lt het oplossen van inzichtsprobIomen niet
steeds nadrukkelijk llandvaardigheid vereist. Er zijn heel wat inzichts-
problemen voor welker oplossinu; uitslui tend intellectuele gaven vereist
worden.

Er best,1at dus een zeker onderscheid, al is het dl1n ook soms moeilijk
vast te stellen tot welke categorie een bepaald probleem, i.c. vakprobleem,
behoort.

Do hiervoor bedool~e methode van al werkelldelercn, kan ~lleen worden
toegepast bij hoofdelijk onderwijs. Daarbij kan iedere leerling de leerstof
in het hem eigen tempo doorwerkeno Het wachten van de rine leerling op de
andere, waartoe klassikaal ondorwijs hier zo~ noodz[1ken, is hierbij voor-
komen en bovendien is het d[1n mogelijk de illstructie voor een bepaald werk
voor elke leerling in overeenstemming te doen zijn met diens behoefte.

a. Arheidstechnische vooroefeningen.

Alvorens de leerlingen in de opleiding tc confronteren met de h£Lnd-
vaardigheidsproblemen van het vak, wordt hen een speciale cursus gegeven,
speciaal er op gericht de leerling de vakh[1ndelingen en de da[1rbij voor-
komende heweging(~n eigen te HUlken. Dit zijn de arbeidstechnische vooroefe-
ningen, ook wel ritmische oefeningen genoemd. '

De vakhanclelingen welke zich tot 0pIH1Jlle in deze cursus lenen, zijn
door een bewegill,!);sunulysc ontcla,ln v:.:,n de matcri[1alsmoeilijkhoden, zodat
de leerling daarbij uitsluitcnd bewegingsmooilijkhedcil ontmoet.
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Met mBteri~alsmoeilijkheden worden bedoeld alle problemen, die zich
bij het stellen van de handelingen kunnen voordoen, voortvloeiende uit de
eigenschappen van het materia~l. De moeilijkheden die de leerlingen onder-
vinden bij het maken van de beweging, voorzover zijniet behoren tot de zo-
even bedoelde categorie, zijnde bewegingsmoeilijkheden.
Bijvoorbeeld:

Om een spijker in een plank te slaan is een beheerste armbeweging
vereist, alsmede een inzicht in en een gevoel voor'de materiaal-
eigenschappen, teneinde te voorkomen, dat de spijker scheef gaat
of buigt, dan wel, dat het hout scheurt, .
Ten behoeve van deze oefeningen zijn apparaten ontwikkeld, welke moge-

lijkheden bieden met hot gereedschap in ao hahd de juiste bewegingen te ma-
ken. lIet tempo dezer bewegingen wordt door de instructeur met gongslag
aangegeven. De instructeurs zullen er naar streven de bewegingssnelheid op lA
te voeren tot iets boven de normale. ••

Hoewel de lcwaliteit van de beweging er niet onder mag lijden, is de
aa,ndacht voor de snelheid van belang. De moeilijkheid van de beweging is
immers afhankelijk van het tempo waa.rin zijwordt gesteld. De ervaring leert
voort~, dat de leerlingen deze oefeningen minder serieus nemen, wanneer
de lJewegingen LmgzlHLm worden gesteld, terwijl veel ambitie valt waar te
nemen, als een hoger tempo wordt aangehouden.

Deze lessen worden gegeven [;(}durcndeéén uur per dag aa.n groepen van
ten hoogste zes leerlingen cn de totale duur varieert van 10 tot 15 lessen.

Daar deze cursus aan het begin van de opleiding gegeven moet worden,
is de leerling in 2 of 3 weken hiermede klaa.r. In deze weken komt de leer-
ling in de praktijk-cursus niet in aanraking met de gereedschappen, waar-
mede hij bij de arbeidstechni scllevooroefeningen leennis lllaakt.

Specia.le cursussen werden voor deze oefeningen samengesteld, waarbij
nauwkeurig is vastgelegd wa.t de instructeur van minuut tot minuut met de
leerling moet oefenen.
b. Prnkt\jk-cursus. •

De praktijkcursussen bestaan uit een reeks van werkstukken, welke in
de gegeven volgorde moeten worden afgewerkt. Deze cursussenreeksen zijn
onder te verdelen in series, waarvan de werkstukken hoofdzakelijk één vak-
probleem omvatten. Als voorbeelden zijnhier te noelllen:
eeH boor(oefeningen)serie; een hak(oefeningen)serie; serie hoekkepers uit-
s la,tJl, cnz.. .

De eer ste werkstukken van elke seri e zijn erg gcmakke lijk gehouden;
de volgende werkstukken worden in toenemende ~ate moeilijker. De moeilijk-
heden welke in de laatste werkstull:leenvan een serie zijngelegd, zijnvan
dien aard, dat alleen de allerbeste leerlingen ze kunnen overwinnen. De
moei lijeheidscurve van een cursus verloopt dus "zaagtands "-gewijze; de
hoogteprinten vormen dan de eindpunten van de series.

De minst begaafde leerlingen zullen voor de eerste werkstukken van
een serie nog goede prestaties kunnen leveren, zodat zijdaaruit de nodige
moed en zelfvertrouwen ku~ncn putten om door te zetten ook al ondervinden
zij enige tegenslag bij de eindwerkstukken van de series.
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De beste leerlingen kunnen zonder bijzondere,inspa,nning goede resul-
taten beha.len bijde beginwerkstukken, doch de eindwerkstukken van elke
serie vergen toch ook van deze cursisten meer dan gewone inspanning.

Daar alle leerlingen op verschillende hoogte in de cursus werken,
komt het dus voor,'dat op oen bepaald moment de slechte leerling betere
cijfers bêhaalt daride beste. Dit blijkt een gunstige invloed uit te ciefe-
nen bp het moreel van alle cursist6n.

Om -de nodige afwi sseling te bereiken, wordt de omvang van de werl{-
stukken en daa:rmee dus ook de tijdsduur, vooral in het begill van de cursus
klein gehouden. De gemiddelde tijd,bedraagt rond 8 werkuren. De voor de
werkstukken voorgeschreven tijden variären van 130 tot 150% van de vakman-
tijden. Als regel zijn deze werktijden op calculaties gegrond, in enkelç ge-
,vallen werd de werktijd proefondervindelijk bephald. De eerste wel~stukken
van een seriehebben'vrij ruime tijden; van de laatste werkstukken in een
serie zijnde tijden relatief korter. Alle tijden moeten echter zodanig lig-
len, dat zijeen zekere aantrekkingskracht op de leerling venllogen uit te
oefenen; een te ruime tijdmaat leidt tot overdreven langzaam werken, te
krappe tijden daarentegen geven het gevoel van "het is toch niet te IU11en",
zodat meteen de ambitie om het te proberen weg is.

D(~ werktijd zal stimulerende invloed ui toefenen , als hij zodanig' ge-
steld is, dat de mansen het gevoel krijgen het werkstuk, door flink aan
te pakken., binnen de gegeven tijd te kunnen afwerken.
~. Theorie-cursus.

Na~st ,de prakt~~cursusscn zijnnog zogenaamde theoriecuisussen 6nt-
wikkeld, welke ten doel huhben datgene Vt1n het vak te leren, cl'utin de
praktijkcursus nieL va l'werkt kan worden ellvoorts de :in de praktijkcur~us
verwerkte leerstof t(~ hel'jmlen.

Deze cursus bestaat uit een basis(grond)cursus van .44- opdrachten,
welke door alle leerlingen van de bouw- en van de metaalcursussen moeten
w0rden uitgevoerd, gevolgd door een voor elke cursus ontworpen speciaal
I~edec1te .

EVClHllS de werkbriefjes voor de praJdijkwerkstukken, is ook hier
pnntsgcwijze de jui ste werkvo 19orde Vétstgelegd, en zijn tevens beoorde lings-
punten gegevQn.

De theoriecursusscn worden gegeven op de wijze als bij de praktijk-
cursussen omschreven; het lesmateriaal wordt hierbij door de directeur
verstrekt.

Wordt v8!'volgd.
-0-
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ADRESLIJST SOCIALE AMBTENAREN.

De sociaal ambtenaar in de provincie Friesland, P. Hamelink,
Kantooradre s: Wi llemslmde 10n:, Leeuwarden, te l. K 5100-6144, .
Hui sadres: Schubertstraat 38 h, Leeuwiuden, tel. IC 5100-7645.

De sociaal ambtenaar in de provincie Groningen, D.Jo Nekkers,
Kantooradres: Zuiderpark 1, Groningen, tel. K 5900~20512,
Huisadres: Gorechtkade 64-b, Groningen, tel. IC 5900-32252.

De sociaal ambtenaar in de provincie Drente, D. Berger,
Kantooradres: Prins Hnndrikstraat 1, Assen, tel. K5920-3445 e~ 3446,
Huisadres: Jozef IsraBlsweg 26, Assen, tel. K 5920-3618.

.De sociaal ambtenaar in de provincie Overijssel, A. Bootsgezel,
Kantooradres: Terborchstraat 12, Zwolle, tel. K 5200-4641 en 464a,
Hu.isadres: Hinerv:èl;:~~n8, Zy!olle, tel. IC 5200-33£1:3.

De sociaal ambtenaa.r in de provincie Gclderland,P. Verhage,
Kantooradres: Velperweg 20, Arnhem, tel. IC 8300-21641,
Huisadres: Bernhard Zweerslaan 95, Arnhem, tel. K 8300~30366.

De sociaal ambtenaar. in de provincie Utrecht, L. Eringa,
Kantooradres: Plompetorengracht 14, Utrecht, tel. IC 30-16529,
Huisadres: Swaelinckplein 3, IS Gravcnh~ge, tel. K 1700-392287.

De sociaal ambtenaar in de provincie Noord-Holland, C. Steenlage,
Kantooradres: N~ssaulaan 1, Alkmaar, tel. K 2200-4245, .
Huisadres: Fazantenstraat 45, Den Helder, tel. IC 2230-2012.

De sociaal" ambtenaar in de provincie Zuid-Holland, L. Eringa,
Kantooradres: Bachmanstrnat 60, 's Grnvenhage, tel. IC 1'(00-112080,
Huisadres: Sweelinckplein 3, 1 S Gravenhage, tel. K 1700-392287.

De so~iaal ambteriaar i~ de provincie Zeeland, J.J. Kempe,
Kantooradres: Wagenaarstraat 4, Middelburg, tel. K 1180-2644,
llriisadres: palandstraat 35, Vlissingen, tel. K 1184-413.

De socianl ambtenanr in de provincie Noord-Brabant, J.L.li. Sengers,
Kantooradres: Koningsweg 42, 's-Hertogenbosch, tel. K 4100~3438,
Huisadres: Drielindendreef 56, Breda, tel. K 1600-3650.

•
..

De sociaal ambtenaar in de provincie Limburg,
Kantooradres: Aylvalaan 28, Maastricht, tel. K
Huisadres: Karolingenstrnat 43, Maastricht,

-0-

J.H.M. Notermans,
4400-844:7,
tel; K4400-7253.
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VAN ACHTER DE TRALlliS

•

HAR R Y.

In het port~~l vun de gevungenis zei de portier tegen me:
"Als U even wucht - ik zal de directeur bellen, dut U er is".

Hij legde zijnh~nd op de telefoon. In de lunge gung~ die ik recht
voor me hud, wus een oude mun met twee vui lnisemmers nuderbij ge sloft
en stond stil uchter het ijzeren traliehek, d~t hem de weg naur het
portuul versperde. De portier stond op, maukte het rinkelend open en
spruk: "Zet maur vust neer - il<moet even bellen".

Nu num hij de huak vun het toestel en draaide een nummer. De oude
zette de emmers op de vloer en liep onmiddellijk nuar het venster, dut
uitzicht bood op de rijksweg. Gretig begon hijnaur buiten te kijken, als
werd duur een toneelvoorstelling opgevoerd. Maur er kwam niets voorbij.

"0 ju directeur, hier is een meneer voor U", zei de portier. Hij
zn,t onder een tegen de muur gehungen kaart, wuarop stond: "Neemt deel
an,n de loterij vun de vereniging voor gevangenispersoneel. Eerste prijs:
een pressure cooker". Buiten stoof een uutobus vol kinderen voorbij. De
oude keek mijmet een vermaakt luchje even uan en guf me een knipoog.

"Wat doet ecn cipier met een press~re cooker?" ducht ik.
".... zal er U even nuur toe brengen, zei de portier tegen mijn rug.
"0 ju, gran,g, heel c;raug, cla.nkU zeer, ~ntwoordde ik, een beetje over-
dreven, muar gevungenissen muken me ultijd onrustig, wunt het is zo'n
toevul dut je er zelf niet in zit; vind ik. Er moesten heel wat hekken
en deuren worden open-gesleuteld ee:;.'ik de hund kon schudden vun de
directeur, een vriendelijke heer vun middelbare leeftijd in een zonnige
autodidacten-kamer, met Tozen op de boel<enls:ast,waarin "De leerschool
van de spade" solide uanleunde tegen de "PelGrimstocht der mensheid".

"Kijk, de oude stijl is gclulddC; helemaal verleden tijd. Vroeger wus
het mensen opsluiten en daarmee uit. Maur n~ dben we wat aan ze, geven
ze vertrouwen, proberen ze terug te leiden ...." ~

Een idealist, dut wus wel duidelijk. Idealisten maken me nog on-
rustiger dan gevangenissen. Als ze me, blijmoedig en dapper, vertellen
wat zo allemaal doen, bezwijk it bijnuonder de last van wat ik ullemaul
nulaat. Da,n wil ij;:"naur huis, na,ar bed, gordijnen toe", zoals. Greshoff
dichtte.

"We la,ten ze erg veel zelf doen, begrijpt U? Struks kunt U het niet
afgesloten deel va,n de inrichtiriG wel even bekijken, ik bedoel de kern
vun het gebo1n\',wuar ze zich vrij kunnen bewegen. Muur dan leid il<zelf
niet rond. Dun geef iIcU expres even mee aan een va,n de mensen hier.
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Êert...;fongè man nog. Hij stal voortdurend. Ik heb hem al.ach:i! máanden~'Maar
:hë';t ifj: ~~n erg"aardige-r, ..en-th,ousiaste .jongen en als U onbe,vang'en mèt hem
"'pl:-l:L'li:t', '.hIit U: teU: ,vel: merl{~n dat 'hij het naar zijn zin heeft hier" :\.c... . .'

Even later stond hij voor me - Harry, een lange" ploiide'jongeh:'van:
een j aar of tWlutig, breed lachend, maar met verschrilste , droevige:' oiien
die van je weg dwaalden als je er in keek. . " " .

"Kijk meneer, dit is een gemeenschappelijke werkzaal; 't Is wel een
fijne zaal, vindt U niet? Wc hebben Im zelf zo'n beetje versierd, met
dingetjao die we leuk vinden, ui t bladen gelmipt en zo •... ".

Overal liepen gevangenen,'omons heen. Je zag domme gezichten en
problematische en stugge~ Er was vooral veel trotse eenzaamheid voorhan-
den ..

"En,dit i.s. ons tekenlokaal. Ook wel een fijn lokaal. Pas nieuw. Hier
mogcn we tekenen en schilder~n. ttijk, hier zit ik. Ik vind het wel letik
schildel~en. Maar ik ken er nog niet veel van".

. fIij, opende' eenmü,p, . ,vaar zijn, naam' op stond. En daar had je Hurry dan
.ein.delijh, ,in ,waterverf -de' eeh:te H~rr)T, dle het niet fijn vond en nooit
Sijnzo~ vinden. . .

, ",;,:' .f~Da:t.is, ,e.en, landschap" ., .

. Eén 'in' hroeierige" ondoor.zich.tige kleuren g~schilderd woud, aan alle
ko.ntên:hopeloos'dichtgcgroeid".waarKlein. Duimpje alleen nog maar die

. 'ir:t'Ó'sd I'ijkereus kon vinden •. '

je eindeloos konwo.n.rin

"En di t .i s in mijn dorp •... ":
.'.' E~,nl3tr,ao.tje, cl[tt wel bitter:clefinitief doodliep.

, .."En,deze, hier ..... "

. ':. ,Een. ,lq:'ate'r van rood en' zwart, en groen,
blijven ,vallen, net als in een droom.

,'.. "D .t., " 1 I" ':t'....... 0. l.sge, u{, ZIe
'het: best lciuk ~m te d~en.

"; f 'I' '" . :e.en. 1 m ••••.

U.:Zo'n ~ndcrwer~ krijgen we d~n op. Ik vind
0, we he bbeli het hier fijn, meneer. En elke week

.'.-Mati:r toen ik hem o.ankeek,: vluchti{en zijn ogen hào.sti g naar de' iiqrry,
di~ dit allemaal geschilderd had .

. • '.7"~,

("Kronke I". ui t PUTOO L vn,n '15 juni 1956) ~.
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VER S C TIENE N:

1. Opstellen over forensisehe psychiutrie, door Dr.1!r. F.M. Havermanr;,
geb. f. 9.75, llitgave V[LH J.LT. .Romen te Roermond.
Ui t de c riti eken: "Een eenvouciig en z eer begrijpelijk geschreven
boeie. "

2. Over geestelijke volksgezondheid, dour Dr.Mr. F.M. TIavermans,
ingen. j.2.75, uitgave van J.J. Romen te Roermond.
Uit de critieken: Deze voordrachten, gehouden voor overwegend
katholieke toehoorders, zijn toch ook voor andersdenkenden
goede lektuur .....
Zij zijn heel eenvoudig guschrevcn, muar tonen toch hun weten-
schappelijke achtergrond."

il. l1ens en Mi sdaad, (loor M. z,(;cgers,
f. 8.50, uitgave van Bosch & Konning te Baurn.
UiL de critieken: "In dit I]:ocd leesbare boede geeft de Haugse
zenuwurts een beknopte, enigszins populair uandoende, lliaur toch
zeer zeker verantwoorde, beschuu~ing over de samenhung tussen
psychische afwijkingen en delict."

-0-

UIT DE TIJDSClffiIFTEN:

In het maandblad voor berc)chtin~ cn reclassering, Nr. 6, juni 1956,
is een bijdrage upgenOm()ll van Prof. Mr. J .1\1. van Bemmelen, die tot ti tel
draagt:

"De voorwuardelijke veroordeling op dç helling."

Hij formuleert ZCV,;H wensen, die als volgt luiden:

1 dat de regr!ling der voorwaardelijke veroordeling zul worden ver-
eenvoudigd, zodat ae desbetreffende hepalingen weer beter lees-
hiear cu voor ic)clere()n begrijpelijker worden;

dat aun de rOGhter nog veel meel' \Tijheid, dan thuns het geval is,
worde g:el,ttl)ll om i8clcrr! comhin(Ltie-lllogelijkheid te benutten, die
h()1l1voor het gegeven geval juist voorkomtt

dat de mogelijkheid worde geschapen voor de rechter om een gedeel-
telijke tenuitvoc)rlr!gginl; van de straf te gelasten in geval van
overtreding der voorwaardent

dat de mogelijkheid van V.V. en Vien combinatie vl).n O.V. arm de
rechter ook worde geboden bij straffen vun langer dan 66n jaar en
wel, om de geduchten te bepalen, tot een maximum van vijf jaren;

5 dat ,,(LIl de politierechter de mogelijkheid worde gegeven om, in
geVleI vnn vourwlt(Lrt!.elij1ce veroordeling, te go,an boven het maximum
YlLn zes ln(t(Lnden tot eon maximum van een jaar.
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6 dat aan de rechter de mogelijkheid worde 'g~geven om te gelasten
dat een voorwaardelijk veroordeelde onder toezicht van een ambte-
nair en niet VRn een particuliere toezichthouder zal komen~

7 dnt de mogelijkheid van intreldci.ng der V.V. op grond van wange-
drag eniGszins worde beperkt.

1[011 lózc het ar-tikc 1.

========~========

(Het artikel or ~);,gina 1 en 2 is ov.ergonomcn uit "Documenta.tjchlad" ,Jan./
:Fcbruari 1050, ui tgiWC vaJl het Studi(~- en Vool'lichtingsceiltl'um van het
Mjnisterie van Justitie).
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