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CURSUSLEIDERS ONDER EUVLAR

Sinds enkele jaren kent ons land het Nederlands~nelgisch tijdschrift
voor sociaal-cultureel groepswerk "Volksopvoeding", dat 'Zesmaal per
jaar verschijnt-in een omvang van ongeyeer 70 pagina r s, geadministreerd
wordt door J~B. Wolters te Groningen en waarva~ de prijs per jaargang
j.8.-- bedraagt. Wij kunnen ons voorstellen, dat yoor een aantal geeste-
lijke raadslieden dit b~drag vrij hoog is, temeer waar het niet het enige
blad is, dat voor hun arb~id wordt aa~bevolen.Gezien de betekenis van
Volksopvoeding en andere tijdschriften geven wijechter de plaatselijke
commissies Practisch Humanisme in overweging ten behoeve van de geeste-
lijkeraadslieden in hun gemeenschap portefeuilles met daarvoor in aan-
merking komende tijdschriften samen te stellen ter circulatie onder deze
praktijkwerkers. In zo'n portefeuille zal Volksopvoeding zeker een plaats
waard zijn.

,Bovenstaande gedachte vloeide ons uit de pen naar aanleiding van
een artikel in Volksopvoeding van Juni 1955 van E.H. de Waal over Cursus-
leiders Onder Elkaar. '['erinleiding merkt de schrijver o.m. op: "In dit
artikel wordt behandeld op welke wijze cursisten als leden van een cur-
susgroep de cursus kunnen beleven. De methode die wij bij de bespreking
van ons onderwerp zullen volgen is erop gericht zoveel mogelijk van de
uitspraken der cursisten gebruilc te maken. 1'lijhebben dit geduan door
het beschikbare observatie- , interview- en enquêtemateriaal Vl1n een
aantal cursussen voor volwassenen te ordenen in de vorm van een gesprek,
waarin enkele cursus leiders een antwoord trachten te vinden op enkele
vragen die met hun werk als cursusleider in verband staun. Deze werk-
wijze brengt met zich mede, dut afstand moet worden gedaan van eDn meer
wetenscha,ppelijk verantwoorde betoogtrant, maar heeft het onmiskenbure
voordeel dut de te behandelen muterie op ecn eenvoudige en levendige
wijze aan de orde kun worden gesteld."

Lees voor cursusleider geestelijk raadsman en voor cursusgroep
eon groep delinquenten of arbeiders in kampen en U zult voor Uw groeps-
werk in dit druma tul van wuardevollc opmerkingen vinden. Juist de
ges'preksvorm Illauktdit artikel zo vitaal en begrijpelijk.De conclusies
die aun het eind van ieder deel worden getrokken vloeien logisch ~oort
uit het vooraf besprokene. Wij zullen voor hen, die dit artikel niet
onmiddellijk in handen kunnen krijgcn deze conclusies hierbij opnemen,
doch onderstrepen nogmaals dat door de drulllu-vormvan het artikel het
geheel veel levendiger is dan deze conclusies doen veronderstellen:
1. "De cursusleider moet begrip hebben voor de uiteenlopende motive-

ringen die de cursisten in het begin vun een cursus hebben.
Hijmoet de mensen zo goed mogelijk met elkaar bekendmaken en ook
de vraag: "Wu,tverwachten we eigenlijk van de cursus?" stellen,
,daar deze vroeg of laat toch op de proppen komt.
TcnfJlotte moet men zich instellen op de pcrsoonlijke uanpussings-
problemen van de cursisten, danr deze anders een veel te gr6tri rol
gaan spelen in de groep. . ,

2. Het ontsta,L1nvan ecn hcchtu groep (is) 'blijl-baareen belangrijke bij-
drnge voor het slagen van de cursus. liet schept een zekere interne
waarborg dL1t decursi~ten van hun kant alles zullen doen om de
cursus goed te doen verl'open; verondersteld is dnn dat de cur'sus-
leiding met zo'n gro'ep overweg knn. Hier kunnen wc gelukkig wel wat
uun doen, nl. de groepen niet te groot maken, unnknopen bij de in-
vloedsrelaties die zich in de groep aftekenen, niet verwnrd raken
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in het bestaande net ~Bnsympathie- en antipathierelaties (dus geen
lievelingetjes) en vooral de groep behulpzaam zijn om op eigen wijze
~blwassent~ worden: d.w.z. een soort houding te ¥iri~en tegenover
de bui tenwereld en èen stnk verantwoordelijkheid...t~ nemen ten aan':"
zien'van de. doelstellingen en werlcbrde van de groep', '

3. j •• Het' komt erop neer, dat onze ervaringen en de opme.rkingenvan de
cursisten wijzen in de ri'chting van een zekere onvruchtbaarheid van
de methode waarbij de leider voor-denkt en dan ~e cfirsist na-denkt.
Het:echt~ nadenken gBbeurt alleen als ~e de curist de kans geven

,z.clfwat te ontdekken. Er is dan altijd een mogelijkheid, dat zijn'
denken, ontspoort, .maar als wij di t om de een of,andere redcIl niet
knnnen corrigeren, mogen wij de conclusie die zelf is uitgedacht

,niet ohtkenneil. '
4.. Een zeer belangrijk clement in de ontwikl;:elingvan de leergroep

wordt gevormd door de relatie leider - groep. De leider, zal dienen
te: streven naar een lid-zijn naast' het h~ider-zijn, daar hij alleen
als oole-lid van de groep onmiddellijk toegang heeft tot de ontwildee-

:lingsmogclijkhedcn van de groep. Voor i6dcrc leider is deze pa~ad6x~-
Ie situatie moeilijk en eist ee'nyoortdurende herl)ezinning op' de
aard en ~ate van zijnverantwoordelijkheid. Als weicnlijkste händeling
bij deze zelfcontrole moet de groepsleider steeds pro'beren zi'ch re-
kellschap te geven van de gevoelens die hij tegenover' ere groep' heeft.
Het bestaat niet dat hij zonde~ gevoelens in dit op~icht is. Wanneer
dit zo,lijkt'is h6t goed uit te zien naar min of meer als zodanig

'miskende .gevoelens, ook al kloppen die op een of andere wijze niet
.methet beeld dat de, groepsleider van zichzelf heeft als 'een goed
,"gro eps Ieide1'11 •.

5. De afsluiting.van onze cursus is niet het examen of.het bedankwoord-
je van 66n der eursisten,maa~ dient een periode in het-leven van
de groep te zijnwai1rbijdoelbewust. nagestreefd Ylordt om gezar.lCulijk
deangsien voor het examen resp. voor de eisen van de praktijk al
werkende te overwinnen. Wc zouden beter van afrondingsperiode als
laatste, phase van i;roepsontwikkeling kunnen spreken. Deze a£1'on-
dingssphase is, .paradoxaal genoeg, ook een periodewaaTin nen zich
voorbereidt op de ontbinding van de groep als zoda~ig en het noeten
missen van de docent-groepsleider als vraagbaak en stuclieraad~ever.lt

-0-0-0-

OKZE BEELDBNGALEHIJ.

De weerstanden die we ondervinden in het dagelijks leven zijn meestal,
moeilijkheden van Bllerlei aard die ons prikkelen om ze te overwinnen. Zij
vormen als .het ware het ervnringsmaterianl waardoor ziell onze ondernemingE-
geest kan laten gelden om te bewijzen wa,t de lIlenswairel is. De lec.rling-.
electriciën die zich l1andiende met de mededeling: "ik'ben er gek op als
er een storing is en te zoeken' waar het in zit", is hiervan een kj o'in
voorbeeld.

Er zijn ook weerstanden die alleen maar gev Del.ens Vt1n on'l-.evredenheid
opwekken, en de gedachte alsof wc minder zoudell betekenen dan we in wer-

.kelijkheid zijn. El' bestaat hierover de volgende vergelijking:

••

•
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Een arbeider die zware arbeid verrichtte met
het uithouwen van een rots, wenste zich rijk en
onafl,lRnke1ijkvan aardse zorgen.

'1'0011 hijrijkwas voelde hij eon gemis aan macht
en aanzien zoals de koring die had, en hijwenste
zich een koning die zijnwil kenbaar kon maken. Als
koning heersende over het volk, o~lderging hij de on-
draaglijke hitte die zelfs hijniet kon ontwijken, en
hijwenste zich gelijk de zon .

.Maar zijnde:gelijk de zon trokken zich de ,~olken
samen die hem beletten warmte uit te stralen, en zo
wenste hij zich als een wolk

En als wolk trok hijvoort, verwoestte de gewassen
op het land en veroorzaakte overstromingen door
zware regenval. Maar de steenharde rots was on!cwcts-
baar en weerst~nd hem, en zo wenste hij zich een rots
te zijn.

DC:le rots nu weerstond alles, behalve de weerstand
van de zwakke mens, de arbeider, die bezig was hem
ui tLo houwen. En de rots wenste zich te zijn gelijk
de nrbeider.

En de mens verrichtte zijnzware taak met het uit-
houwen vall de rots. Overwinnen van weerstanden in
moei zame tl,rl>eid.

-0-0-0-
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J~l'jN KA.MERGESPREK ONDER DE LOUPE.
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Aan het kamergesprek hebben we reeds eerder een serie artikelen ge-
wijd. Deze artikelen zullen binnenkort in gebundelde vorm opnieuw aan
onze l'a11dslieden ter beschild:ing 'worden gesteld. 'le vormen dan gemakke-
l~~er toegankelijk studie-materiaal. Tussen kennis van het doel, de metho-
diek van het ~roepsgesprek ~n beheersin~ van de praktijk er van, ligt
echter nor; een [',rote afstand. De pralctijk verei st oefening en een voort-
durend - ook en juist tijdens het gesprek -- beda,eht zijn op cle l;;ethodiek.
30n uitstekend middel om in het leiden van een groepsgesprek meer, be-
dreven te raken is voorts ge legert in het achteraf reconstru~ren van het
yerlaop van een gesprek en het dan ,LUll l~en cri tische analY:Jc onderwerpen.
1,IC1I ziel, da.n wuar llJogelijlchedcn zijn gemist, waar zwakke punten 1<1gen, en
ook, waur men bijzonder gcsluugd is. Doordat men zich dit alles reuli-
seert zul men in een volGend gesprek de ontdekte ,fouten minder gemaklee-
lijk maken en de gcvonden geslaa,gdc (Jelen van de methodielc meer bewust
on opzettelijk opnieuw toepassen. Hct c;roepsgesprck, zijn inhoud en zijn
meiihoclielc, moge onze voortdurende tWnda,c'lt houden, temeer W,1ar het kamer-
gesprek in de lLrbeiderskampen noc; zijn bijzondere moeilijkheden heeft, o.u.
c;elec;en in het feit dut wc meestal met een toevallige, incidentele c;roep
te J:lalccn hebben , die z ic h ' niet b~j vo orba,t1tto t e cn gesprek heeft gezet,
en in het feit dat deze arbeiders vaak zeer moeilijk bij een bepaald onder-
werp te houden zijn.

We geven hiel' nu het verslag V<-Lneen k[Lraerr;Csprek dat door een onzer
ran,dslicc1en is gemaal,t. Di t gOBprek willen we alLll de hand van het verslug
na~ een critische analyse onderwerpen a,ls boven bedoeld. De raadsman
stelt het daarvoor graag bescllikbaar. Het gaat hierbij vanzelfsprekend niet
om een negatieve criticlc op de betreffende ruadsman en zijn wer!c, maar om
gczamcnlijl, te ollfleruGmen, wat de raUQsman zelf lllet zijn gereconstrueerde
gesprek zou doen: de zwakheden zowel als de sterke punten opzoeken ten-
einde de techniek betel' te ieren beheersen.

Ilc vohd,aa.J1. ditmaal lllet het, verslag op zichzelf, om dan in een vol-
Gcnd nUI:lIllC:l' van "Ons Duwtj e" met de a,ualyse te beginnen. Dat he eft het
praktisch voordeel da,t wc do volr;ende mu,al het vcrslug nan,st de analyse
kunnen leggeIl cn we niet telkens behoeven terue; te blu.cleren.

•
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Het ver s 1 i g.

Er bevinden ",ich ongeveer 6 man op de kamer. De mcerderheid is
Lui tenker1celij1,.Enke lcn zijngodselienstig. We kennen elkaar al van vori-
go ontmoetingen en de ontvangst is gastvrij. Het gesprek is eerst alge~
meen over dagelij1csedingen, waarbij di) ra,1clsmankans heeft mogelijke be-
langstelling af te tasten. Geen loon- of arbeidskwesties die wrevel heb-
ben veroorzaakt en clie zo dikwijls een goed gesprek belemmeren.

Het gesprek komt als vanzelf te lopen over de verschillende levens-
overtuigingen. De raadsman merkt op dat het, ondanks de verschillen in
levcn~overtuiging, zo belangrijk is daL cr een goed~ verstandhouding be-
stuat..
Antw. '-~, wijkunnen het best met mekaar vinden.- -
Raadsm. -Ja maar hoe bedoelt U dat? Is het nou zo dat je mekaar duldt,

omdat je mekaar toch niet leunt ontlopen, ,of zit er ook waar-
dering voor elkuar in?-

A. - Je hebt mekaar toch nodig?-
R. - Kunnen wc misschien beter zeggen: je kunt niet buiten ~lka~r?

Geldt dit niet voor ons allemaal zo? Eigenlijk kan je zeGgen dut
geen mens minder wuard is dun een ander. Al schijnt hijnog zo on-
belangrijk te zijn.-
(nier ontstaat een tweegesprek door de reactie van een jonge
arbeider). .

A. - Dat heb ik de vorige week ondervonden toen ik een man uit het
water heb gehu.o.ldin de pla.c,tsWo.(1rik woon.-

R. - Eu heb je hem kunnen redden?-
A. - Ik moe~t eerst een heel eind zwemmen en toen die mun opduiken.

D'r zo.t zo te zien niet veel leven meer in. 110.0.1'ik weet niet of
ze hem nog bijhebben gekregen. Ze hebben hem ergens binnen ge-
bracht. Ik heb in elk geval gedaa.n wat ik kon. 11ijnvrouw zei ook,
do.t ik cr in moest gnan.-

R. - Een mooi stukje werk!-
A. - Ja ma.a.r,ilc lwL mijn diploma reddend zwemmen.-
R. - Dat is veel waard. Wanron heb je dat zo geleerd?-
.A. - Wu.[1rom?Och, tlnt moet je bij ons eigenlijk wel. We zitten rondom

in het wuter.-
R. - Zo, ja, maar wnurorn rn6et jo dat nou eige~lijk? DIr zijnnog wel

heel wo.t schippers bijde binnenvr.uirtb.v.', met een heel gezin
aan boord, die nog niet kunnen zwemcen.-

A. - Ja, naar dat is niet vernntwoord, dut weet iedereen.-
U. - Je bedoelt zeker; cl11tldn iedereen weten. Iedereen' dr11(l,gtclus

verantwoordelijkheid.' Abnr, alleen om zwemmen te leren?-
A. - Misschien niet d11aroI:11111een.-
R. - Ik bedoe 1 hierlilOe,nls nu eens ir;m[LIldverdrinkt door (1,llerlei

moeilijkhoden in het leven?-

Tot hiertoe het gespre]c. Da volgende mc,ul clus de anu.lyse.

-'0-0-0-
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UIT DE BELEVENISSEN VAN EEN RAADS1~N.

Op hoog niveuu. -

!lHuben Sic Angst?!l, vroeg het kind uit do bergen met. kennelijk genoe-
gen. opziende nuar de vreemde positie waurin we op het zitvluk 't vege lijf
langs een stijlc rots nog enigszins probeerden te verduurzamen. Gebbren en
getogen om luug bij de grond te leven bestuan we niet struffeloos in een
positie op hoog niveuu. Alleen uI de ungst voor het onbekende blijkt ~en
bijdruge 01:1 vermeend gevoel VUil onvermogen aun te wuklwren.

't W:1S :in Tirol, overigens .een hijna overbodige [l,n,nduiding, wn,nt tegen-
wbordig zoeken velen een göedkope mn,nier om hogerop te komen. Man,r de n,f-
komst verloochent zirih niet en dat is belangrijker. Zie onze gidsj dn,t kind
yn,n de bergen, Tirools Sennorinnetje die het Trn,insjoch over trekt n,ls een
gems, met een overgn,ve àun opwan,rts~ gevoelens zonder enig vernoeden yn,n
de trn,ughoid des hn,rten wn,urdoor ha~r gevolg zich gebonden weet an,n het
aardse 'trn,nondul. D6 vrijlleid bloeit niet zonaal' op als bij toverslag 6en
rank uit de rotsen; 't is geen aftelversje zonun,r van: !lIk ben ik, en jij
bent ,jij,gn 1:I[Larweg 1I':1ntjij bent vrij!l. Om de dood niet, en we kregen een
opwc;.lling 01:1in de eenzn.unheid dn.n,l'bovende wereld te bekijken die zich aan
onze voeten op twee gedn.chtcn hink-wentelde: ln vrije nan.rgeestigheid, of
nn.urgeestigc vrij~eid.

Ze is heus onbevangen, onze Sennerin. Kind van de natuur, en het duurt
niet lang of cr klinkt een jodelln.ch tegen de bergwand wanneer ze de Aln-
Jlüttc ontdekt, doel vn,n de tocht. Ze is ook RooTIs-Katholiek, vanzelfsprekend.
En dat wekt geen neiging tot voorbehoud in onze gedachten, door dn.t vn,nzelf-
sprekende. Ze is zoals ze is, en dat feit i~ eenvo~dig en ongecoTIpliceerd.
Bij .han.r, bij haar fnmilic, bij haar dorpsgenoten en 'g[1maa.r door. Twee zaken
die wij zo va.ak tegenkonen a.ls gescheiden factoren, het wezen en het gedrag,
vornen hier één geheel. Zie E1n.é1rde ui tbeelding va,n hun jn,n.rlijksePassie-
sp[~l, gegroeid. ui teen tr'é1ditie van meer dm} ééri genera.tie. Een geintegrecr-
de hundelin~ die elke opzettelijkheid ni~t. En het is zbnder een zween van
wrevel da,t ze de 0pl:Ierking aanhoren vun ieI:ln,nddat hij I G anderdaags na de
opvoering Satan en P:ilé1tus gezal:lCnlijkheeft zien hooien.

Gn1zige weiden. Er zijn weldn,digheden WQ;n.rva.nhot al bedenke lijk is.
dat we ze zo.zcldzaau vinden.

En Holland ligt weer op noruaal niveau. Een come bn.ck in de realiteit.
Ons grootste lmnp heeft een 'nieuwe beheerder, een loot van '"t pronkjuwai I" ,
die ~ich verstoord tooht oudn,t een kanpbewoner, als antwoord op de vrn,ag nanr
zijn hoedanigheid, blootgeeft dat hij "ma[:,rland[1l'beider" is. In vn,cn.ntic-
frisse kleurnengeling zitten doninóe, kapelaao, en hunanistisch randsnnn
de ..3L1Donloop-hulllHir-activi toi t-in-één-Imnp te regelen door 'voor éón avond
het terrein in drie z6nes te verdelon. We zijn nog op nivonu. Muur als zó'n
sé~]Jellloopelders op een nndere avond zich herhaédt in een kar.lpop nindcr
dan halve sterkte zijn we weer op onze plaats beneden ~.A.P. net de op8er-
Icing van óén Vélllde drie; "Niet nodig, alles is voor mij, wanneer je een
overtuiging hebt leoD je overal".

Opeens zag ik onze Scnnerin en hoorde tiaar genoeglijke vrn,ug terwijl we
ons op hoog niveau vastklemden:

"{bben Sic Angst?".

d'See-uyl.
-0-0-0-
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NIElnVS Urf EN OM DE K....U,lPEN.

Met lwt vorderen van de L';C'illcris, Zult Is gewoonlijic,de bezetting
van SOlllJl1:i.gCkampen aanmerkelijk Lel'uggelopen. Vele seizoenarbeiders
vonden weer werk in de landbouw.

In de Peel daalde de bevolking van kamp tt Zinkske zodanig, dat
het kamp gesloten moest worden en de overgehleven arbeiders nan,r kamp
Ysselstijn , dat in dezelfde buurt ligt on nog ruimte genoeg had, over-
gingen. RRn,dsman Bos kwam daardoor op non-actief. Uit organisatorische
overwegingen wn,s het toen beter, dn,t lctl,mpYss81stijn door Rn,adsman v.d.
Wulp, wiens eigen kn,Jllpreeds eerder gesloten was, bezocht werd, waan-
door oo~ Rn,adsmn,nDocts op non-n,ctief kwn,m.

In cleWieringermeer werd daarentegen een tweede kamp hezet met
oogstarbeiders. Dn,ar Raadsman Pn,stoor, die tengevolge vn,n ziekte een
iijdlàng uitgeschakeld is geweest, zijn tn,n,knog niet kon hervatten, is
hier eeh nieuwe raadsman ingeschn,keld. Het is de Heer N. Peetoom, West
Friesedijk 50, Winkel (N.H.) Tel. K 2244-245. Wij heten hier Ran,dsman
Peetoom van harte welkom in onze kring vn,n ran,dslieden voor de arbei-
derskampen en wensen hem goede en vruchtbare n,rbeid toe in zijnkamp te
Slootdorp.

Eind Augustus was het an,ntal oogstarbeiders in de Wieringermeer
weer zodn,nig teruggelopen, dat het kamp de Ter~ Weer moest worden ge-
sloten. Daardoor kwam Raadsman do Vroome op non-actief.

Van een tweetal raadslieden moeten we afscheid nemen. Het zijnde
raadslieden van Oorschot, Vlissingen en Gebran,d, Oude Tonge. Het kamp
van Raadsmn,n van Oorschot is al geruime tijd geleden opgeheven. Hij fun-
geerde echter nog n,lsplaatsvervanger voor de andere raadslieden op
Walcheren. Een doorgestane ziekte en zijnhoge leeftijd leggen hem ech-
ter beperkingen op en deden hem besluiten zich uit het geestelijk werk
in de kampen terug te trekken. Voor Raadsman Gebraad gelden geheel n,n-
dere, buiten hemzelf gelegen motieven. Zijnlmmp te Outie Tonge op Over-
fln,kkee is namelijk overbodig geworden. Het heeft lange tijd arbeiders
gehuisves-t" die ü'anhet herstel van het door de ramp van 1 rchruari
1953 zwaar getroffen eiland hebben gewerkt. Dit herstelwerk is nage-
noeg voltooid. Men kan het op het eiland weer met eigen krachten aan.

Wij danken de Raadslieden van Oorschot en Gebran,d voor het wn,arde-
volle werk, -dat 7. ijonder de arbeiders in hun kampen hebben gedaan.

-0-0-0-
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TUDSCHRIFTEN - OVERZICHT.

In het Februari-nummer vrw hot il[unndblnr1voor do Geestelijke
Volksgezondheid ontmoetten we een 40 pnginn's tellend nrtikel van J.A.
J. Ba,rnhoorn, zcnuwn.rts te Rottordam over "Socül,].ePsychia,trie, Gees-
telijke Hygi~no, Geestelijke G~zondheidszorg en Geestelijke Volksgezond-
h6id", da,twe ga,a,rnein de a,anda.chtvan de geestelijke raadslieden aan-
bevolen.

In het Mei-nummer van het lln.n.ndbladvoor de Geestelijke Volksgezond-
heid wijdt Mej. Ur.Dr. E.C. Lekkerkerker een uitvoerige en zeer w~a~de-
volle beschouwing aa,nde ontwikkeling, dia zich in ons land na 1945
heeft voltrokken op het terrein van de g~estelijke gezondheidszorg, waar-
voor we gaarne de belangstelling van al onze lezers inroepen.

I

BijI{o'ninl-:lijkBesluit van 7 April 1955 is Q,n.i1.het bestaande Psycho-
pathen-reglement een nieuw hoofdstuk toegevoegd, w[1ardoor in den ver-
volge een ter beschikking van de Regering gestelde kan worden opgenomen
in een psychiatrische inri chting, bijv. de v.d. Hoeven Kliniek in Utrecht.

Aan dit verheugende feit, waarvan de betekenis moeilijk is te over-
schatten, wijdt H ...ti.. Gerri tsen in het Juni-nummer van het Maandblad voor
Berechting en Reclassering een belangwekkend artikel.

-0-0-0-
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'/ AN .ACHTER DE TRALIES
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Op ons verzoek werd ons van bevoegde zijde onderstaande besciloLWiuG
toegezonden, die wijIlierbijgaarne in ons blad publiceren.

Reel.

VOORHA ..ARDEIlJlCEINVRlJHEIDSTELLING VAN V'.8ROORDEELDEN.

1. ilet k~n wellicht van belang zijnvoor Geestelijke Raadslieden een be-
kno~te uiteenzetting te geven VRn een ingrijpende maatrigel, welke ge-
nomen kan worden ten aanzien van gedetineerde veroordeelden. Het is
toch denkbaar, dat tijdens gesprekken in de beslotenheid van de cel
of in groter verband de gestrafte zich over zijn :V.I. 11 tegenover zijn
geestelijke raadsman in een.of andere vorm uit. TIet kan daarbij dan
voor de raadsman taak zijn; zijn ges~rek met de cli~nt met kennis van
zaken oo]ehierover te leiden.

2. Art. 15 Vetboek van Str~frecht e.v. zCBt, dat de ~ot gevangenisstraf
veroordeelde, wanneer 2/3 vnn zij~wcrleclijlcestraftijd en tevens te:;.
minste 9 maanden daarvan' zijnverstreken, voorwaar~elijk in vrijheid k~n
worden gesteld. Ingeval ~e veroordeelde meerdere gevangenisstraffen
achtereenvolcens moet ondergaan, worden zijten deze als 6~n straf aan-
gemerkt. Bij deze invrijheielstelling wordt tevens een proeftijd VOOl' de
veroordeelde bepaald en worden voorwaarden gesteld waaraan deza ge-
durende eleproeft~d zal moeten Toldoen. Deze proeftijd duurt 1 jaQr
langer cla,nhet overblijvend.gedeelte van de werlrelijkestraftijd van 'b
veroordeelde.

Als dus op 1 Augustus 1957 eindigt een straftijd.van 3 jaar, ctn,n
yalJG de zgn. v.i.-datum op 2/3 x 3 jn,ar nLt1 Augustus 1954 := 1 AU~l:f;'

tus 1956. De proeftijd duurt dan, indien v.i. wordt verleend, tot 1
Auc;ustus 1958. Veroordeelde jergdigen ge.plaatst in de Bijzor.de::.'eGe..
vangenis voor Jonge Mannen te Zutphen, kunnen indien zijaldaar niet
l:::.ngerdan 1 jaar en G man.nelenverblijven, ,in cl!e c;eval na 6 man,nàel:
en n.n<lel'sin elk gevnl na 1 jaar voorwa.(Lrdelijkin vrijheid wOl'den gc-
stelel.AU.n deze voorwaal'elelijke invrijheidstelli:lg, we lIredoor ue
;ünister van Justitie 0'0 advies van de Geyungenisdirectie, Sociaal
Ambtenaar, Recla,sserinc;~rt1uden necla~seringsverenir;il1g, (soels ook
in l::J.oeilijkegevn.llellna advies vn,n de Centrale R.aae!van Advies VOOT
het Göyungeniswezcn, ~c Reclassering en de Psychopathcnzorg, Sectie
Reclassering) kan worden verleend, wordt steeels de ~lgemcne voor-
waarelc verbonden, dat ue veroordeelde geen strafbaar feit zal bcgaan,
noch zicll op andere wijze zal mis~ragcn. Tevens kunnen daaraan bijzon-
dero voorwaarelen, het geelrag van de verooreleclde betreffenele, worden
verbonden, waarbij kan worden oPEcnomen, dat de veroordeelde zich ter
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verpleging zal laten opnèmcn in een daarbij aan te "lijzeninri'chting
of zich zal stellen-onder behe,ndeling va'n een specialist (meestal
een psychiater) evt. nan te wijzan door de Reclasseringsverenigin~
welke met het toezicht wordt belast.

Het Openbaar Ministerie is steeds belast met het toezicht op
de naleving der voorwaarden, doch tevens kan een reclass~ringsvere-
niging als bijzonder toezichthouder over het verloop van de proeftijd
worden aangesteld. Dit luat~te is in feite regel, hetgeen ook te
begrijpen valt, waar de veelal uiterst moeilijke overgang van denten-
tie naar vrije mnatschappij vele conflicten in zich kan bergen en de
hulp en steun daarbij in het persoonlijk vlak aan de reclassent door
een toezichthouder geboden Vtl,nonschatbare waarde l~unnen zijn.

Wanneer mocht blijken, dut de reclassent zich toch niet kan hand-
haven, zich uitende in herhaald onmaa tschappe lijkgedrag, een nieuwe
veroordeling of andersoortige overtroding(en) der gestelde voorwaar-
den, dan lwn de V. I., na ingewonnen advies van al di egenen die met
de reclassent te maken hebben gehad, door de Minister van Justitie
v6rden herroepen. liet resultaat daarvan is, dat de betrokkene weer
wordt ingesloten ter executie van het strafrostant. Een hernieuwde
reclassoringspoging nn.dien behoort niet tot de onmogelijl{heden of
uitzonderingen.

a. Uit het vorens~uande zou men kunnen concluderen, dat de voorwaarde-
lijke invrijheidstelling een instituut is, dat eensdeels een zekere
aantasting lijkt te zijnvan het rechterlijk vonnis -zijnde immers een
besluit van de administratie dat de uitvoering van een rechterlijke
beslissing op een gegeven ogenblik kan afbreken- anderdebls een om-
buiging van het strafelement naar een maatregelelement, gericht op
maatschappelijke heraanpussing van de veroordeelde. Het eerste deel
van de conclusie zou niet juist zijn.De wet toch schept de mogelijk-
hedd tot voorwaardelijke invrijheidstelling en minder dan dat zijge-
zien moet word~n als een gunst ten opzichte van de veroordeelde be-
toond, is ~ijveeleer een gewijzigde tenuitvoerle3ging van het vonnis
welke, meer nog dan wnartoe dat vonnis alleen roeds strekt, ge~igend
is, de veroordeelde te behoeden voor recidive en hem bewust terug
te leiden naar een aangepast maatschappelijk leven. Dat de hulp daar-
bijgeboden door een recltlsseringsinstelling van de grootste beteke- e
nis is, werd reeds boven vermeld. De particulioro reclasseringsver-
enigingen, met hun kring van ambtenaren èn vrijwillige medewerkers
(toezichthouders), wnarvan ons land er een zestal kent, gerang-
schikt naar levensbeschouwelijke grondslag en specialistische doel-
werkzaamheid (zo b.V. de Dr.F.S. Meyersvereniging voor geestelijk
gestoorden en de Medische Consultatiebureaux voor alcoholisten),
ontlenen hun erkenning door de Minister van Justitie aan de bepa-
lingen van de Reclasseringsregeling 1947.

Deze instellingen zijngehouden regelmatig aan de Minister hun
bevindingen omtrent de hun toevertrouwde reclassenten te rapporteren,
en meestentijds zijnhet haar overtredingsrapporten welke de Minister
en het O.M. aanleiding geven tot het nemen vnn bepaalde maatregelen
(berisping door de O.v.J., insluiting voor ten hoogste 3Ö dagen in
afwachting van een schorsing van de V.I. of zelfs herroeping). Het
is vanuit reclasseiingsoogpunt v~n belang, wanneer de reclasserings-
instellingen niet te l[Lng aarzelen met het inzenden van een over-
tredingsrapport. Immers een dergelijk rapport, behoeft geen noodzaak
tot herroeping in te houden. Andere maatregelen, als wijziging der
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voorwaarden -indien daarin een bron van conflictstof blijkt te
liggen- of yerlenging den proeftijd kunnen voldoende blijken te
zijnom een dreigende ontsporing te voorkomen.

4. Voor de Geestelijke Raadslieden ligt op dit terrein mede een be-
langrijke taak. Het is toch zo, dat reeds tijdens de detentie de
aanknopingspunten voor de naderende terugkeer in de maatschappij
gezocht dienen te worden. Naast de voorbereiding van het werk en
de huisvesting, is vereist dat de ver00rdeelde met zich zelf in
het reine komt, en de kans, welke hem geboden wordt, geestelijk
verwerkt heeft en tot de zijne gemaakt.Dat betekent, dat de nade-
rende V. I. hem heeft doordrongen van zijnwil tot terugkeer in de
yrije samenleving, waaraan hij zich als onderdeel verwant moet
weten en bewust daarin zijn ook nog zo geringe taak als "belangrijk"
mens Dil vervull~n. Het is van het grootste belang, dat allen die
met de veroordeelde gedurende zijn straftijd hebben te makell, - te
denken is aan de directeur, de geestelijke verzorger, de reclasse-
ringsbezoeker, de sociaal ambtenaar en de geestelijke raadsman -

.in onderiing overleg, en ieder op hun terrein, daarop hun aandacht
bliJ\rengevestigd houden. Te meer past zullcs in het kader van de
geleidelijke uitbouw van ons geyangeniswezen, welke haar uitdruk-
king vindt in de nieuwe Beginselenwet Gevan~cniswezen (wet 21
December 1951, no. 596). Art. 25 van die wet bv. spreekt van een
tenuitvoerlegging van straf of maatregel welke mede dienstbaar ge-
maakt wordt aan de voorbereiding van de terugkeer der gedetineer-
den in h~t maatschappelijk leven.

-0-0-0-

STRAFBEJEGENING.

Na de bevrijding zijndoor het Studie- en Documentatiecentrum van
het Nederlandse Gevangeniswezen, thans opgegaan in het Studie- en
Voorlichtingscentrum van het Ministerie van Justitie, verschillende
Werkgroepen in hot leven geroepen om zich bezig te houden met bepaal-
de aspecten van de uitbouw van het Ge~angûniswezen; die om nadere be-
studering vroegen.

E6n van deze Werkgroepen, die onder leiding stond van wijl~n Prof.
Mr. M.F. Vrij, destijds raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden, heeft
zich zeer diepgaand beziggehouden met het probleem van de penitentiaire
behandeling van jeudige delinquenten en zijnbevindingen neerggelegd in
een uitvoerig rapport, dat dezer dagen in druk is verschenen en woidt
uitgegeven door het Staatsdrukkerij- & Uitgoverijbedrijf te 's Gravenhage,
Fluwelen Burgwal 18, alwaar het verkrijgbaar is voor f. 3.60.

Met dit rapport hoeft bedoelde Werkgroep in de eerste plaats een
uitermate belangrijke hijdrage geleverd tot de uitbouw Van de jeugdge-
vangenissen, do~h qua attitude tegenover de delinquent. in het algemeen
is het in feite van veel grotere betekenis geworden: Het eerste ho~fd-
stuk, waarin, in betrekkelijk beknopte vorm, een verantwoorde analys~
wordt gegeven van de betrokken je~dige gedetineerden, is bijv.van even
grote waarde voor het begrijpen van d~ delinquent in het algemeen. Het
is verleidelijk, doch het zou buiten het bestek van deze aankondiging



12

vallen, met name uit. dit eerste hoofdstuk tnl van passnges te citeren.
Trouwens ook lIet tweede hoofdstuk, wanrin de beoogde bejegening van de
jeudige tot vrijheidsstraf veroordeelden onder de loupe wordt genomen,
leent zich duarvoor. We 'lullen echter de verleiding" weerstaan, zelfs en-
kele vraagtekens, die in deze voortreffelijke heofds~ukken geplaatst wor-
den, hierbij niet vennelden, temeer niet wn~r zijgeen wezenlijke afbreuk
doen aan de waardo van dit rapport.

In het tweede gedeelte behandelt de Wer~groep de practische gevol-
gen van de theoretische bescllouwingen uit het eerste deel. Bijzonder be-
hartenswaardige opmerkingen worden gemaakt over de arbeid in de jeugd-
gevangenissen, het onderwijs, de lichamelijke training, de vrijetijdsbeste-
ding, de opvoeders en de behuizing. Een apart hoofdstuk is gewijd aan de
ge~stelijke verzorging, die terecht als een integrerend deel van de peni-
tentiaire behandeling wordt beschouwd. Het moet ons echter van het hurt,
dat dit deolans het minst bevredigd llCc.ft.Gezien het feit, dat het rap-
port werd opgesteld voor de buitenkerkelijke geestelijke verzorging in de
gestichtswereld eon plaats kreeg toegewezen is nog te verdedigen, dat
a,an dit werk geen enl(ele opmerking werd gewijd. Een enkele passage roept
echter bepan.ld weerstanden op, gelijk de volgende: "Het komt de Werk-
groep vn.n beln.ng voor, dat van de mogelijkheid om de lcerkgn.ngverplicht
to stellen, gebruik gema,n.ktwordt voor de jeugdgeva,ngenis. Veeln.l zul-
len de gedetineerden in deze inrichting bijbinnenkomst niet in staat
zijn een gefundeerde beslissing te nemen ten aanzien va,n het bijwonen van
/T,odsdienstoefeningcn. Een periode van kerkelijke gewenning zal hen pas in
staat stellen hun houding enigszins te bepalen. De Uer~groep zou het
toejuicllen als deze periode voor onzri jeudigen op langer dan twee maanden
zou worden gesteld."

Zo'n opmerkin{l;lijkt ons, juist in cen rapport, dn.t psychologisch en
paedagogi seh zo I n ui tstekende indruk mat1kt, bepaald a,anvechtbaar en van
zoveel betekenis, dat we dn.arop bijcen volgende gelegeriheid uitvoeriger
zullen terugkomen. Desalniettemin is dit rapport van zo'n grote beteke-
nis, dat wijde {l;eestelijkeraadslieden in de strafinrichtin~en adviseren
het te bestellen' en grondig te bestuderen.

-0-0-0-

INTERNATIONAAL CONTACT.

Ter gelegenheid van de 5de verjaardag van de Penitentiaire Benelux
Commissie is een verslag samengesteld, dat een uiteenzetting bevat van
de bestudeerde onderwerpen, de aangenomen resoluties en de practischQ
gevolgen daarvan.

Het is geen wereldschoklwncle puhlicatie, doch het toont in alle
nuchterheid en zonder zelfoverschatting dat internn.tiont1tllcontact, ook
op penitentiair terrein, van betekenis kan zijn.

Terecht wijst de Directeur-Generaal van de Strafinrichtingen en de
Inrichtingen van Sociaal Venvecr in Belgiê, de Heer J. Dupr6el in eeri
inleidend woord op de lllol~eljjkheidvan een gezonde en vruchtbare wedijver.

De practische zin van deze cOlllmissieblijkt uit de onderwerpen die
in de loop der vijf jaren werden behandeld. Reeds op de eerste zitting
kwam men tot een regeling betreffende uitwisselin~ vnn functionarissen,
gekozen uit de jongere ambtenaren, niet te hoog in rang, maar desalniet-
temin met een al{l;emenckijk op de penitentiaire problemen. Men kwam tot
uitwisseling van gegevens inzake de beroepsvorming van het personeel;
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bestudeerd werden de te volgen werkmethodes in de open inrichtingen en
de mogelijkheid om in huizen van bew~ring speciale afdelingen in te rich-
ten voor jeudige preveetief ge(!et:ineerdC'delinquenten. Aandacht werd be-
steed aan het penitentiair regime voor de recidivisten, de vrijetijdsbe-
steding van gedetineerden, de penitentiaire behandeling van veroordeelde
vrouwen en zo al meel'.

Hier is op internationaal niveau een belangrijk stuk practisch werk
verricht waarmee wij de Peni ter,tiaire Benelux Commissie van harte geluk-
,,;ensen.

-0-0-0-

NOG EVEN mv Aill~DACHT.

Dd. 5 Maart 1955 heeft Mr. E.A.M. Lumers, Directeur-Generaal van het
Gevangeniswezen voor het Psychiatrisch-J~ridisch gezelschap een inleiding
gehouden over "Het Probleem der zg. m~ximum-security gevangenis naar huidig
penitentiair inzicht."

De tekst van deze bijzonder belangwekkende rede is verkrijgbaar bij de
N.V. UitGevers & Drukkers Mij.F. van Rossen, Laurierstraat 246, Amsterdam.
Prijsf. 1.G5 .

Op 23 April van dit jaar werd te Utrecht door de Minsiter van Justitie
geopend de Dr. H.v.d. lloevon Kliniek. Deze nieuwe afdeling van de Willem
Arntsz Stichting is ondergebracht in het olldeWillem Arntsz Huis, dat daar-
toe ingrijpend werd verbouwd. De inrichting is bedoeld als een therapeutisch
centrum voor ~lle geestelijk gestoorde delinquenten, die zulk een behandeling
behoeven, ongeacht hun strafrechtelijke status.

De kliniek staat onder leiding van Prof. Mr.Dr. P.A.ll. Baan en Mej.
A. Roosenburg en biedt plants voor 100 pati~nten.

Bestuur en staf llnbben hiermee een gelukkig initiatief genomen .

In de jaarverg~dnring van de Vereniging van Reclasseringsinstellingen
heeft Prof. van Bemmelen ~andacht gevraagd voor een nieuw instituut, dat
hij de naam gaf van "'l'oevortrouwing aan de Regering". UitGangspunt is, dat
geestelijk gestoorde mensen niet onderworpen mogen worden aan een gevangenis-
regime, dat niet op hen is afgestemd. Aan de ter bescllikkingstelling van de
Regering kleeft,naar do mening van Prof. van Bommelen, het bezwaar, dat de
cllLUrtooveroordeelden soms betreldeel~k gauw wecr in de vrije maatschappij
terugkeren, met alle risico voor de betrokkenen en de maatschappij daaraan
verbonden. Bijde "Toevertrouwing" een begrip, dat in de kinderbescherming
vorm heeft gevonden, denkt de inleider aan plaatsing in een inrichting met
een psychiatriseh regime en een biJvonnis to hepalen minimum verblijfsduur.

Er is tegell dit voorstel bezwaar gerezen, o.a. van de zijdevan Prof.
Baan, de eerste geneesheer van de Psychiatrische Observatiekliniek verbon-
den aan liet Huis van Bewaring 11 te Utrecht. Naar zijnmening kun het be-
staande gesticlltsapparaat zodanig worden aangep~st aan de thans geldende
inzichten inzake penitentiaire behandoling, dat aan het door Prof. van
Bemwelen gelanceerde instituut geen behoefte bestaat.

===:::=====:::::=:::::===
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