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Belang:rijke gebcurtpnis2enwer~1('n hUIl sehaduw vooruit, zegt men. D,i.t
,,~,E!i~dt in zekere nmt.e voor 11l~t karal,ter van de Conferentie, die op 29,'e'n
'30 Januari op de A1'1, werd g2llJUlien me".., raadslieden en me'dewerkers ui t
diverse secties, ljehorr'lIde tot het terrein van het pra.ctisch hUlllanisme.

De aanvang van eeti nieuw jaar, een nieuwe werkperiode, dienstba~r ge-
maakt aan waardevolle gedachtenwisselingen over opgedane ervaringen op de
verschillende terreinen van onzQ prRctische arbeid in de sanitori~; de
ziekenhuizen en de arbeiuerskampen. _ _

Een gelegenhei(l tevens voor het installeren van de nieuwe sectie raads .•
lieden voor het werk onder gedetineerden. Een nieuwe tak van dienst die
wederom uitbreiding betekent va,n de verantwoordelijkheid, waar wij met elkaar
in het Verbond voor komen te staan. ' ,

Sprekell we van het karakter dat deze werkersbijeenkomst typee~dc, dan
bedoelen we niet zozeer stil te staan bij de besprekingen en gcdachtenwisse-
l~ng in de diverse sectie-bijeenkomsten, dan wel te wijzen op de gezindheid
nri toegewijdheid der deelnemers. Een aandacht die het mogelijk maakt6 zich
;llet ernst rekenschap te geyeü van de menselijke problematiek, hetmej;selijk
tekort waarmee we wel~den geconfronteerd in de fi lm oycr de doodstraf': "Wij
zijn n,llen mO(Jl"denaars". E(~n thema overigens dat als een der facetten ;~rll.n
~HLatschapIJülijke onvolkomenheid in zijn kern van ontstelle~lde triestlJl~jd !liet
voor weergil.ye vatbaar ~;s, en dat voor de t,oeschou,vers geen verduidélijk'ing
\',111 node heeft.

Lng hier, tijdens de projectie op Zai,ei'dagavond, bij het aa.nschouwen va.n
het corps yan meer dan vijftig medewerkers niet mede de aanleiding, die onze
Verhondsvourzi tter inspireerde tot zijn doorleefde toesprll.ak over "De bood-
schap yn,n.hct Humanisme" op de Zondagmol'genzitting?

De be langrijke gebeurterl'i s WaarY1Ln de~e Confe I'enti e een <tfschaduwing
werd genoemd, kun niet worden nallgeduid in 6~n enkele manifest~tie. lritegen-
deel, deze gebeurtenis, of n.nders gezegd, deze reeks YLln geheurtenissen zn.l
zich voltrekken buiten tie openhun,rheid in de ontmoeting ynn,mens tot mede-
müIlS: in heL bijzonder. Zij zlLl zich spreiden in de komende maanden over de
ziekenhuizen, de s11n11tol'ia, de arbeiuersl([Lmpen, en ..... nu 6ók ov(il' 'de
strafgevangenissen.

MogcIl'we nIs é1fsluiting \'1."n onze confel'entie-inuruk eindigen met het.
uitsprekc:.n V(lIl onze grote wa1Lrd(~r:inl! vuor het feit, dat beide dagen de
nanwe;,:i ghe id v[tn de Dil'cC teur-Gencrual van hct gevnIlgeui swezeu: ~Ir. E.A.lIl.
Lalllers getui gde \'an zijn opl'echte belangstelling \'001' het werk, wl1armede
onz"'" geyn,ngpnisl'<u1dsliec.len inmiudels zija aangcvn,ngen.

x x x x x

I' ZICHZELF HELPEN" IN DE ~lODERNE SAMENLEVING.

'Voor h,.t cerste deel '\'illl dit artikel wordL VCl'\rczc:n niLal' het Decembcr_
lJUTlIIlj(~rvan :De l1unt.j0s op de I".

De ;recompliceel'dlleid.der 1lw,[).tseh[Lppi,i.

Sn Illl)'('.'të'n' """ij' teil~~'(d,tc nieL een a,nder ter z11.ke doend symptoom noemen,
prod:lct y[LJ1 onze industriële', COlllllWl'ciële en po1itieke olltwi kke 1:ing: het
ont."taan \'[L11wnt genoemd ku,n worden de grote u,ppn.ru,ten : de grot.!;
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fabrieken, de trusts, di' banken, de politieke partijen, de vakverenigin-
gen, de staten zelf met hul. (~i1l)rm8b'Jren,ucrati~ën? Zij zijn alle zeel'
groot en zeer machtig ('TI zij gl':i'rui2{en[:un macht yaal{ op onverklaarbare
wijze en zij maken de maatschappij D0g aecoffiPliceerder. Ik wil niet ontken-
nen, dat hun ontstaari onye~mijdel~~-~a8, z~ kunnen zelfs nuttig en nood-
zakelijk zijn, maar in ons dagelijks leven versterken ook zij ons gevoel van
niet-begrijpen, van tekortschieten, ons gevo~l in het raderwerk vermalen
t~ worden, machteloos te zijn.
De consequenties der moderne maatschappij.

Laat O?S nu samenvatteil, wat de consequenties VRn de moderne maat-
schappij .zijn, wanneer wij het probleem van zichzelf helpen in ogenschouw
nemen ..Di beschreven ontwikkeling betekent enerzijds, dat de mens in de
moderne maatschappij meer en meer wordt los gemaakt van de natuurlijke,
menselijke verbanden, waarbinnen hij in andere samenlevingen gewoo~.was
op te groeien, zich veilig te voelen; zich vredig te voelen en waar hij
in dat gevoel van zekerheid gewoon was te leren, hoe hij met zijn eigen,
land moest omspringen, met zijn eigen huis, zijn , z~~ eigen kinderen en
zijn eigen 1~venspr0blellien. Anderzijds moet de mè~s, terwijl hij die om-"l
ringende zekerheid veylicRt cn steeds eenzamer wordt, volslagen nieuwe
wegen voor zijn leven ,.-jnden, nie:iwe '.rcrantwonrdelijkheden op zijn schou-
ders nemen in een nieuwe omgeving, ongekende problemen oplossen en dat
vaak te~amen met totaal vreemde mensen.

Enerzijds ondermijnt dus rlci moderne maatschappij het menselijk vermogen
o~ zichzelf ~e helpen, 0m zic~ cp zichzelf te verlaten: anderzijds ver-
wa.cht de moderne sf1111enlevin~vall de moderne burger, dat hij zijn problemen
op een hoger niveau clan ooit 0plost~ gezien de noodzaak zich steeds aan
te passen n.nn het vEl'o.ndcl'ende leven.

Is het clanverwondèl'lijk, da,t het nn.tunrlijk vermogen van cle mens,
de tradition::le manieren waarop hij zichzelf placht te helpen, tekort-
schieten? Is het dan ,'erwond()rlijk, dat de "breakdown" in n.l zijn vormen
en vermommingen een algemeen symptoon is geworden? En is het verwonder-
lijk, dat in die omstandigheden de ~il van de mens om zichzelf te helpen
vank zwakker wordt, dat hij ontmoedigd is en angstig naar hulp van anderen
uitziet?

,I NieUwe vormen vn.n onderli~ge hulp kunnen zich dn.n ontwikkelen. On-
derlinge hulp is pchtcr - sociologisch:gezien - een bijproduct vnn ~e-
meenschapszin. H~t ontwikkelt zich eigenlijk alleen in betrekkelijk klein~
nauw verb~nden groepen, ~ij hebben in de oorlog in de bezette landen vele
nieuwe vormen 'van onderlinge lwlp leren kennen, maar in die tijd dreef
ons aller steeds dreigende vijand ons meer dan ooi~ tevoren op een hoop.
Dit was een tijdelijk gebeuren. De ii:grijpendc sociale ontwil{keling, zoals
dil:1aangegeven word t. do or het ui 1) elluw,r \":.111envan menRC lijke verbanden,
zette zich nn de oorlog met vernieuwde ~r:.1chtvoort. Ze schept geen
gunstig klilll<.Lu,tYOGI' nieuwe vormen ,'an onc!erlinge hulp; integendeel, ze
varzwnkt de basis daarvoor: de menselijke gemeenschap. Wnt dan overblijft,
is de mogelijkheid aun anderen hulp te vra~en.

Zo komen wij tot de conclusie, dat de bezorgdheid of wellicht het
individu in de moderIw Illu.utschappijbegint zich te veel op hulp yun i1nde-
ren te verlaten, heel IW.UW verhonden j s met onze bezorgclheià over de
hele ontwikkeling van onze moderne wereld .
. ". ~
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w,,,t kunne!: we: 81' <1:1:-,(il)(,L? \!:tt l8 dl; wa[~rd8 V[1l1 deze diugnose, wun-
neer zij on~ lliei, tCl1l!l:iJ)s1~e eIÜ[.:;e L\amiijziging(m geef t voor de te volgen
koers? Ik geloof, dut er enke]~ cOllc}usies getrokken kunnen worden, muur
ik kun daarvan slechts een paar voorbeelde~ geven.

Ten eerste moeten wij reulistisch en ondogmutisch zijn. Wij moeten in
een realistische en ondogmatische geest onderzoeken, W,tt er in een gege-
ven situntie verwachL kan worden van het zichzelf helpen vun het individu
of de groep en welke hulp V<1n anderen het individu en de groepen nodig
hebben ow hun problemen op te lossen.

Er is het gcvuur, dut men te zeer verwacht, dut menSCIl zichzelf
kunnen rc(Jd()n; het kun wreerl en verlammend werken, wanneer men self-help
verwacht van een mens, die het hoofd moet bieden 11un te grote moeilijk-
heden. Het is bijv. niet renlistisch om te verwnchten, dat een urbeider in
onze moderne, gerndustrialiseerde maatschappij zonder hulp vnn underen door
Ltnge perioden va,n werkloosheid heenkomt ell omdat dut niet realistisch is,
zijn onze Westerse systemen V,1,11werkloosh,:;"i.dsverzekering of steun een nood-
zakelijk antwoord op de grote moderne gevaren van werkloosheid op grote
schaal, die het individu niet kan voorzien, lnut stann in de hand houden.
Iedereen, di.e dan heweert, iLn,t men zichzelf moet helpen, hevordert ontred-
dering; iedereen , die ge 100ft en bouwt [~n.ll een sys "eem van sociule zeker-
heid draagt bij tot het behoud van tJIl'nselijke kracht.

Lntcll wij onf> ook rcaLif>er(!n dat, wanne"l' wij het probleem psychologisch
bekijken, het Vr[1gen vnn hulp ('cn teken y[tIl zwLtlctc l{<1n zijn, vn,n gemakzucht,
ll![vtr dat het ool{ een teken ka,Jl zijn V[tO krncht.: de kracht om je eigen re-
:-;erves en de dr[tugwJjdte yan de g;e\r,~Ltrli,jke situ[1tic, w[1LLrill je je bevindt,
;juist tq~enover elk[1:1r af te wegen. En dat geldt niet a,lleen voor de situu-
ti es, die wij tot, nu toe :iIJ gCflachLen h;1(ldcn: nl. de situatie wanneer een
iadividu op moet roeien Ü~g\~n ,.,ter!;:,! ~::r)c:i.ale stromingen, die geheel buiten
zijn macht sch~nen te liggen. Het geldt ook voor een nnder soort situatie,
die nognl eens voorkomt in het muatschappelijk werk: wanncer een individu
min of meer tegen de druud, tegen de bestuande sociale orde, ingan,t. Het
kun dus gl~vnn.rlijk zijn te veel yun de wens te" vcnvuchten. 11unr ook is het
ge:v[tLtrlijk te weinig: V[tn hcm te yerwêH:hten, t.e veronderst.ellen, dut er een
te grote behoefte n~n hulp is.

Het Jrclc thcma V,LH deze coni'cl'entie drn,ait min of meer om het feit,
dat W\j ons bc"wust 1ll0otC!1 wO.eden van de 'gcy[tren vun te veel hulp, vun het
versluppende effect, dat dat kan hebhen op het individu of op de groep,
die geholpen wordt; llattiurlijk is dit niets nieuws en heeft men dit door de
gehelc geschiedcJlis heen gewe~en. Toch geeft de geschiedenis VRn de filan~
tropie en ,hel., maa.t,.,ch'1flpelijk wr~l.'!, velp vonrheeJden te zien VRn de ver-
woestende ui.twerking, die soms mf~t helpen gepaa,rd kan gaan. Waarom? Het
schijnt, dat voleJl van ons, w~nnecr wij tenminste niet te veel belemmerd
zijn in de expressi;~ van onze g:cvnel(~lIs, sterk imrden aangesproken door een
\-raug om hulp. In üe mee s ten van ('ns, Wê'LI1l!eer wij vrij en nu,Guurlijk zijn, is
cr con stcr!(C begeerte! om;"e he:lpen.

"Altruislil is a na.tura.!. hea,lt.!>..\' exprciision of thc statp of maturity"
, • I

(Aloxander). VV,lJ1IlCer !ll!L ni.c:i:. zo In sLerkt! en diepgewortelde begeerte wus,
zou het niet zo moeilijk zijn haal' te controleren en de hulp, die wij geven
op een r[lti olw1(~ ba,s1s, te l)Qpc~L'!(eJl Lot, drtt wat werkelijk llood7.a.kelijk is
Jn de fei Lelij~,e si t,un:tie.

Laten



La,ten wij ons even l1':lricn<:lr,,!n,wc,t !k in het begin gezegd heb. Zowel
sociolog{s'ch,a,ls psych,116gi~'ch },ceft ~1(; IUca3 in een wa,nkel evenwicht,
tussen zichzelf kunnen ~eddQn 80 hulp v~n anderen, tussen de begeerte
naa,r ona,fha,nkelijklleidcn de onverm~delDke cxiatent~~le a,fha,nkelijkheid.
Dat wil zeggen, da,t ene~zijds betrekkalijk kleine factoren ons zorgvuldig
opgehouwdevcnwichtlnwüen doorbreken en ons brengen tot een schijnbaar
volsla,gen sta,a,tva,nafIwnlwlijkhcid.tlct is in clie sta,nt, dat wij om hulp
vra,gen en ~ua,k de jnd~uk wekken, da,t wij voisla,gen hulpeloos zijn en vol-
sla,gen hulp nodighebbpn, d.w.z. hulp, die practisch op ieder terrein
ligt, en een groot deel vun onze vera,ntwoordelijlcheid overneemt. M[\.a,rdie
indruk is verkeerd, omda,t juist zoals iets kleins ons uit ons evenwicht
wierp, ook een klein duwtj~ ons misschien uI in staa,t stelt onszelf te
herstellen.

(wordt vervolgd).
x x x x x
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TI;JDSCHRIFT.:(yVERZICHT

(Tijdschrift voor 11aa~,~:-/J!lppcli.ilclierIc,20-12-1954). •

In de bibliotheek van on6 Verbo~d bevindt zich een studiewerkje over
de ongeschoolde arbeider. Iu deze :1.n:i.9fj2 door Dr. J,' Havema,n gepubliceer-
de nnaly~e overheerst de mening dat db ongeschoolde arbeiders als gro~p
dienen te worder:. bescll0uwd die 'n,fwijktvan de burgc-clijke normen, een soort
sociale sub-cu~tuur. Een probleem wat dringend om een oplossing vraa,gt.

Een publicatie vun Drs. J.A.A.v. Doorn in 1954 schijnt dit probleem
ua,n een na,der or:.derzoek te hebben onderworpen. Hierin critiseert hij de
neiging die hier en dnc,r best0~t om de ongeschoolde a,rbeider als stereo-
type te beschouwen, sta,andR henede~ het ~~veuu ~a,n de burgerlijke normen~
Er verkeren nog steeds bepa,ulde groepen in oen z.g. proleta,rische situatie
wan,rop "tot dusverre" economische, poli'tieke, socia,le of culturele in-
vloeden nog geen va,t-hebben gekregen,

Zodrn, dit echter in h0t emuncipa,tieproces zal gelukken, dun resteren
de groepenbestaa,nde uit debiele!l. psycllopaten, en a,nderen met tekorten'
nan wilskracht en concentru'tievermogen. Zij vormen n.h.w. de restgroepen
vmn "onvolwua,rdigen" uit de prole~,arischeu,chterhoede van ongeschoolde a,r-
beider::;. De identificatie echter "ongeschoolden - L~ngstema,utschappelijke
groep"acht Drs. v. Doorn on.juis Je " •

Voor de rua,dslieden van het Verbond, dieuiteru,a,rd veel in aa,nra,king
komen met de ongeschoolde arbeider, is het vun belun~ de zienswijze vu,n
Drs. v. Doorn unn eige~ ervaring te toetsen.
Het Nederlandse Geva,ngeniswozen in de jaren 1945 to~ en met 1953. een
voortreffelijk verslag V::Lnde' d{recteur~generun Ivan het gevn nbAni GWBZen ~__,
over de problemen waarvoor zijn ~fdcliug zic~ zag geplaatst, ~e vernieu-
wingen die ziJn tot stu,uà.gebracht, de onvelTulde verla,ngpns.

Het verslag is verschenen bij het S'Laatsdruldccl'ij-en Uitgeversbedrijf
te's Gra,venhage en nldnar verkrijgbua,r. Prijs j.2.35.
Voor de geestelijke l'ua,dslieden in de str:d'gestichten een onnrisbaar boekje.
Gedenkt der Gevu,ngenen Y,LIlIJl'of.Mr. J.M. va,n Beml:wler:.,uitga,ve 1fartinus
Nijhoff, ts Gra,ycnha,ge. Prijs f. 2.90.

Een aa:lt.::,lopstellen 0V01' herVlll'lllingvun het strafrecht in gevun-
genissen, eerd~r als artik2lenreeks vC:i.'schoncnie "De Telogra,a,fll.
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Zonder dieper op ,10 in}'(YJ.d.Lr: t3 i1'(1[1lîwi.2.1cnwij hiür opmerl,en,
d[1t onze geestelijke 1'[1nds]18(tCll ongf:iwijfeld.bij ve.rschillende opmerkin-
gen van de schrijver een Vrn[1I~~'.d,211zLllen pll1n:tsen. Nu men echter in
de ~elegenheid is de inhoud V:1n dit boekje te vergelijken met het znke-
lWce, mnar daarom van niet minder belangstelling voor de gedetineerde
getuigende verBlng over "Het Nederlnndse Gevnngeniswczcn", is het goed
er kennis van te nemen.
lIet Mautsch[1ppelijk Werk in Ameriku blijft in beweging.

In het Tijdschrift voor M[wtsch[1ppelijk Wer1e vnn 25 Jnnunri 1955
(ui tL~[1VeN. Snmson N.V., Alphen [1[111de Rijn - jn,urnbonnement f .12.75)
gcd't Mej. :i1. 1(umphuis, directrice vun de Groninger School voor ~LU.
enkele indrukken vnn h[1nr tweede bezoek aun de Verenigde Stuten vun
Noorc1-Amerik,1.

Het nrtikel is zo belangwekkend, dut het de Lloeite zou lonen het
in zijn geheel over te nemen, ware het niet, dut pluatsgebrek zulks on-
mogelijk nw,nkt. Niet 2,lleen om dit, munr ook om vele andere w!1ardevolle
artil,elcn, die regelmatig in dit veertienduags tijdschrift worden gepu-
bliceerd moet een abonnement op dit bInd sterk worden 2,unbevolen. Met
betrekking tot de bijd~uge vun Mej. M. Kamphuis volstaan we met enkele
citLtten.

"En meel' nog dan vroeger is het mij duidelijk geworden dat het ont-
sta,a" en de ontwikkeling VU" het sociul-cnsework in een dialectisch
licht gezien moet worden: oQdnt de maRtschnppij vRak zo hnrd en mee-
dogenl 00 sis, werd(~!l de Amor ilCiL[111Se lUnatschQ}Jpe lijke werkers gedreven
tot (:en :>;0 grote inzet (L[1nwnrmte en denkknLcht en verfijnde Ltundacht
voor de hulpbehoevende en voor hen, die nor; niet hun plaLtts gevonden
hadden. Om het wat grof te zeggen, een doel van het muu,tschnppelijk
werk werd zo goed omdnt de Qnutschnppij v~nk zo slecht wus.

Vele juren is dp horizon vLtn het mnntschappelijk werk beheerst ge-
wees/-'door de sky-scl'nper : het social casework. Die hnd een spcciLtal
profiel, men denke a(1n de afkeer vnn het huisbezoek, aan het principe
dat de cli~nt altijd zelf nadrukkelijk om hulp moet vrar;on en zelf zijn
beslissing moet IH'men, eer:.principe dat nn[u' ons besef wel vaak een
ZWtHLr juk op de schouders Vt1l1de cliënt legde."

Na erop gewezen te hebl)(~n, dat een tielltnl jaren gf'!leden de groep-
therapie, wereldbeschouwelijke en godsdienstige achtergronden nuuwelijks
cel! punt van overweging waren, en mt:.atschttppelijkefttctoren te veel bui-
ten beschouwing bleven vervolgt Mej. 1[. K~ll~huis in hn!1r beschrijving
vun do huidige situatie:

"Binnen het domein van het cnsework zien we u.Ltthet huisbezoek niet
meer is het nog niet geêlimineerde zwttkke punt, overblijîsel vLtn antieke
tijden, , maar een uuthentieke pInnts krijgt onder de formule vau.
het zj en vnu de cliënt "in his social context" 1!en is de ontoe-
reikendlwj d V [LIlcle:L1mtw,r pt1ss:ic,vehouding Y[LU de maatschappelijke werker
gaan bes0fl'cll en men waagt het weer nIs het nodig is autoriteit te ge-
bruiken, raad te geven, suggcsti2s te doen. De psycho-Ltnalyse speelt nog
wel een be]nngrijke rol, mnaT de lucht is toch ook vol van allerlei cultu-
rele f.'1,c1,o1'("n,soci:de en cultureel-nnthl'opologische noties. En vooral
de socittle f:\'ctoren zijn weer in ere ]H~rstcld .

.Verder wordt overal de l;:lokgeluid voor "Socit1l Action" . "Wij zijn te
veel in het socinl casework gedoken en hebben vergeten dat wij een veel
ln'cc1ere 1,Lt~:,khebb~)n. Wij Bloeten veel meer aandn,cht tLtl,n50ci(11e actie geven."
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Wat men hier precies mee be~oe~t •..•....... lS mij nog niet altijd dui- ~
delijk, maar ongetwijfeld is dit een wapenkreet die wel reson~antie vindt.
En. ten laatste: zelfs tiernagcl'heidvu,n de principiële bezinning wordt ,\
beseft. Wij zien dat er pogingen gedaau worden iets meer "philosophy" in
de Amerikaanse en Europese betekenis van dit woord aan het werk te geven.

b .,
Bewijs van Goed Zedelijk Gedrag.

In het Februari-nummer 1955 van het Maanblad voor Berechting en
Reclassering bespreekt (dr.N.)M(uller) het Voorlopig Verslag van de
Vaste Commissie voor Justitie (2deKamer) over het wetsontwerp op de
juititiBle documentatie en de verklaringen omtrent het gedrag.

N~ er op gewezen te hebben, dat de 'leden eenparig de indiening
van het ontwerp toejuichen bespreekt dr. N. Muller enkele critische
opmerkingen uit de Vaste Commissie:

. Ernstig bezwaar heeft zijtegen twee suggesties: I "Enkele leden"
wensten dat zou worden "volstaan met het geven van opdracht aan de grif-
iies van de arrondissementsrechtbahk om verklaringen "onbekend in ~et
strafregister" af te geven 1'e8p. te ,veigeren .deze af te geven"; ,TI'. .'
lIVerschillende van de hier aan het woord zijnde leden achtten het dan:
ook iewenst dat de regeling in die zin wordt gewijzigd dat de burgemees-
teruitsluitend mag à,fgaan op de 'inÜchtingen welke uit de strafregisters
tot hem komen, en niet op andere gegevens welke goeddeels ook met een
gehe el .ander doe 1 verzamel d worden. 'I

.Dr. N. Muller tekent hierbij aan: "De beide suggesties beperken de
"qewijzen" princ~pieel tot een verIdaring omtrent het al of niet veroor-
deeld zijn.Dat zou ook hun reeële betekenis beperken - en de mogel~~heid
bestaat dat meer particuliere ondernemingen zouden ontstaan om inlich-
tingen over personen (sollicitanten enz.)te verzamelen ten dienste van
hun opdrachtgevers op minder gewetensvolle wijze en zonder de waarborgen,
die bij de burgemeesters gewoonte resp. voorschrift is. En bovendien:
het is juist de strekking van het hele ontwerp dat aan het enkele feit
van het al of niet veroordeeld zijnniet een zo uitsluitende betekenis
zal worden gegeven - noch voor onthouding, noch voor toekenning van het
"bewijs".

Dat brengt mee, dat, in geval/;roegere veroordeling, een zoveel moge-
lijk objectief onderzoek:'" met gegevens pro maar ook contra onder waarborg •
van deugdelijkheid verzameld - aan de werkelijk gereclass2erde reclassent
de hem toekomende kans in het maatschappelijk verkeel' zal verzekeren. Maar
dat standpunt verz'et zich dan ook tegen te drasti sehe beperking in de
bronnen van informatie. De wet ~oe~ niet tr~chten voor ellce delinquent
oen gunstige verklaring te verkrijgen - maar wei voor al die vele vroegere
delinquenten omtrent wie goede lloop op een voortgezet maatschappelijke
levenswijze mag gekoesterd worden. En daartal! lijkt ons h0t wetsontwerp
(Jon redelijke weg te wijz?n."

x x x x x

UIT DE BELEVENISSEN VAN EEN RAADSN~N.

-Kersen op sa.p.-
"Kijk, zei de beheerder, dan.r zit-ie.' Morgen gan.t-i e er onherroepe-

lijkuit. Zuipt als een ketter, heeft z'n ontslag."
Achter het verlichte ra,l-mVll.l1 de barn.k 'Vertoont zich een gezicht

als
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als vnn een handlangp.1' -.re..!1 .,1 eapon~~; cln;'~";i' "~o8g(}~U18pen ogen, een bul t
op 't voorhoofd. 'k Her':"nne:;: uw :"n ,";;8m, cnkèle a.vonden geleden in het
donker buiten de ba:ak. Een ze'(~~ltl: s: ,ol1l, rustiG; vc:rtellende over de moei-
lijkheden van de re1.srrlg.eling. Eer. sLc]) waari'll nie:ts aanwezig was, wat een
"onguur indivj du" deed yerJlloücten. Di(~ alle~n m::l.ar een rechtvaardige 7;aak
trachtte te bepleitbn. Ontslagen wegens wangedrag; dronkenschap na her-
ha~lde waarschuwing.

"Wij waren er ook bij, die eerste avond. Even erg als hij. lIaLtr hij kàn
het niet laten, 's jammer; hij kwam op voor onze rechten, was voorman in
onze put, maar hij maakte het te bont, en werd tot voorbeeld gesteld wan-
neer het hier niet veranderde.1!

De anderen hebben elkaar bijtijds gevonden, in en rondom de kampcom-
missie. In plaats van naar de kastelein lopen die kerels nou de kamers
af om medewerkers aan de vrije avonden. De lang0, die nooi t afscheid kan
nemen van z'n klompen, sjouwt nog laat langs de bedden op zoek naar leden
voor een mondharmonicaclub. Een, die een roes als oproerige dwarskop met
muziek van kapotte ruiten zal begeleiden, op zoek naar een mondorgeltjes-
nnsemble!

Een week later in de cantine schuift-ic op m~ af met z'n klompen.
Zin lH~nd zwarlit in de :::icllting langs de wand, en dan langs het toneel.
Een vijftal prijzeil liggen op een rijtje te wachten. De linkerwand is bezet
JIlet tafeltjes voor de kaartcowpotitic, en op het groene laken wordt een
bi l;jartwedstrijd uitgcstredcn.
"Een hele voorrau,d shag van Niemeycr, g~~atis! We hebben de pakjes open
gellwr:.kt, Î(ldereen l:IoeL wU,i, hebben. Zn,tonlag en Zond.a.g spelen we ook. En
Woensdags als we lOOl1 bouren, gaat de penningmeester rond voor de kas.
Morgenavond onze eerste tOIleela.Yond om te zi.en wie "pelen kan. Wc willen
gn,an voc~tballen, en (;1' komen wielerwedstrijden om het, kamp ... " Al expli-
cerende duikt hij in de Erven Nielll0ycr vour z'n zoveelste saffie,(dat 1Il0èt
getoond \'.'orden), on ro\~pt de vOGrzi t-Cl'r er bij. Sn.men overwegen we een
11rtikc~ltje voor "Onze Kampkrantlt, en con uitnodiging: 11.a.1', naburige }ulmpen
om te komen kijken en ervaringen ui i, te wi sselen.
Opeens ontdek ik lIet rode gezicht vn.n een ouwe bekende uit een ander
kamp di8 naar hj.er is overgeplaatst. Ik denk ann het scherpe gesprek dat
we rlnn,r hadden en de rol van klaagmuur die .ik ,'oor z'n ironische geladen-
heid vervuldo. Hij zwaa.it me toe lIloL een queue: "Weet U nog, die }{t;er?t',
zegt-ie! Z'n felle oogjes tintelen, en wc hebben pret elkaar weer te zien.
"Woensdagn.yond 1 komt U kijken, clan beginnen we met toneel; ik heb de lei-
diag."
De secretaris-op-klompen beweegt zich als een veldheer langs de groepjes
1,t1.artendp lIlannen. Als ik vn.nm'n bezoek aan dü kamers langs de cn.ntine
11et kamp verJaa,t, is daar nog ccn zee van lieht, De sluitingstijd wordt
oVPY'se1lrcden. _.

Een verhaaltje dat smaakt ntlar "kersl'n-Op-s11p". MtHlr dtLt niet zo
7,)et is; Omdtlt het wû.á,}" is. De llltlIl die ontslagen wordt, ondn.nks z'n ge-
voel voor recht, 66k voor zIn mede-arbeiders, zit in de knoei als hij
thuiskomt. Een ya.n d(~ velen die slachtoffer zijn VCdl lege tijd in een vreem-
de omgeving, los vttn cle hU-lselijke sfeer.

Er is volrloende bekend üv(~r de betekenis van "creatieve bezigheid"
om de groLe:; w(1ru"de hiervan te beseffen. Lant die cl'eG.tiviteit ergens he-
ginnc;n, n,lis hf~tin het dO;)etgewonc Spf'L. Er komen dan va,nzelf uIlde re moge-.
lijkheden. De Dienst in 1',,1 hr~i1r ,'el't,n.kkingen, de lU1Illpbeheel'uer die in zIn
functie talloze eigenscllappen moet bezitten, de cantine-baas, en de arhei-
ders zelf, di t hel(~ organisme vrLII ll~ventle w("zen:::; zullen ontdekkingen doen

die
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die een goede onderl:"nge reLatiE, dOèll onts;;aa.ll.
En is het voor ct8 raadSil1êlI'1 E::.ct, van vitaèd bpLang wanneer hij zijn

gesprekken met de arbeid~~s kR~ ontvouwen VaGlli~ die gezindheid? Ik wacht
op een gesprek met de mdn die Woen~d~g hettouQ2l-debuut zal leide~. En
je kan er donder op zeggen da"~ hij g8en klaa,grnnuI' meer van node zal hebben!-

d'See-Uyl.
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HOE ZEGGEN WB HE'r?

DE ~lliTHOD IEle VAl~ HET GitSPH.EIC OP DE KAMb1l IX.

In 8en lange serie van 8 attikelen behandelden we de methodiek van
het gesprek op de kamer. De serie werd bovendien voorafgegaan door een
drietal artikelen die e~ inderdaad logisch aan vooraf moesten gaan. Ze
handelden n~melijkover het secundaire karakter van het kamergesprek ten
opzichte. van de bemoeienis met de individuele mens, over het kamerge-
spre~{ als iille)cling tot het individu.ele 'contact en over het groepsge-
sp~ek als middel tot geestelijk w~rk 0; zichzelf. Het is tijd om het ge-
heel nog eens te overzien en samen te vatten. Het gevaar zou anders
dreigen, da,t lIlendoor de vele bomen het bos niet meer zou zien ..

We begonnen dan in "Ons D~JW-tje" ,-an April 1953 met de twee aspec-
ten die ons geestelijk werk in de arbeiderskampen heeft: het gesprek met
de groep op de kamer eli de ,bemoeienis met de individuele mens,die gees-
te hjke steun behoe ft. In een r1lllgorde van belangrijkhe id ge zien hebben
we de bemoeienis met de individriel& mens nadrukkelijk primair gesteld-en
ltet gesprek met de groep ten opzichte daarvan een s~cundair - zij het

'geenszins onbelangrUk - karakter toegekend. Deze pri6riteit van de in-
dividuele bemoeienis is in een yijftn,l stelJ.ingengeargunienteerd, die
culmineren in het eenyoudige feit, dat de mens' die in min of meer acute
levensmoeilijkheden verkeert onze stOUl! 't ~ee~t en het eerst nodig
lleeft en in het feit dat geestelijke steun in het persoonlijk gesprek
intenser, meer 1,0 the point kan zijn en dieper kan reiken en daardoor
IDeor voor betrokkene kan betekenen dan het gesprek in de gro~p. In prac-
tiris betekent dit dat de raadsm~n in een Arbeiderskamp zich de kans op
een goed en wa11rdeyol kamergesprek r;raag laat ontga.an als een mens in
persoonlijke moeilijkheden zijn tijd en aandacht vraagt. Het betekent ook,
dat c12 centra,] e aanda,cbL van de raadsman ui tgaat naar de individuele mens
ell zijn nod'.:m.

In de prnkLijk, zo betoogden we in h0t artikel van Juni 1953, gaat
echter het algemene ka,mergespre!, a,UI de individuele zorg vooraf. Willen
wc dus het zwaarte~unt op de bemoeienis met de individuele mens laten
liggen, dan moet het p:e::;prcl~op de l,aèucr in ~e eerste plaats dienen voor
het legr:en van de per50onli.iJ:e conta,cten, in het bijzonder met hen die in
lcvensllloeilijli:hedenvGrke:ccn. Ons introductie-gesprek is daar sterk op ge-
richt en geeft steeds nadrukl~elijl, onze bereidheid tot het verlenen van

hulp



hulp in moeilijkheden aan.Nog bela~grijker is in dit verband dat de raads~
mariinhet kamergesprek en 60ntact m~t de Eroer zelf ontdekt wie zijnbe-
moeienis en st~un nodig heeft. Dit is een subtiele en moeilijke, maar tot
do ossehtie van het. werk van de raadsman behorende taak. Zijis in het
artikel me~een aantalvo~rbeelden uit de praktijk toegelicht.

In het derde artikel (Juli 1953) is aan het kamergesprek naast de
functie van inleiding tot het persoonlijke contact nog een tweede belang-
rijke - zijhet secundair gestelde - functie toegekend, n.l. die van mid-
del tot geestelijk ,~erk.in en met de groep. In beginsel heeft het groeps-
gesprek geen ~nderdoel dan het gesprek met het individu. Het wil krach-
ten wekken die heenleiden naar een vollediger mens-zijn en de mens daar-
door sterker in het lev~n doen staan.

De volgende artikelen - van October 1953 tot en met Januari 1955 -
zijndan speciaal gewijd aan de methodiek van dit gesprek met de groep op
de kamer.

Drie dingen hebben wc daarbij (Oct.1953) vooropgesteld:
1. Een gesprek. over levensbeschouwelijke vragen wordt niet geforceerd.

De raadsman is bij de arbeiders te gast. De arbeiders bepalen zelf
waarover en of cr een gesprek gevoerd zal worden. Wel tracht de
raadsman belangstelling te wekken.

2. Het gesprek is eenvoudig van toon en taal. Het gaat in ons geeste-
lijkwerk niet om theoretische scholing of het bijbrengen van kennis,
maar om iets te wekken aan besef van menselijke waarden, wa~rin de
mens zichzelf herkent.
bat ka~ alleen in voor die mens, in c~su de arbeiders, verstaanbare
taal. Men make gebruik van voorbeelden uit. het. dagelijkse leven, van
gelijkenissen en parabelen.

3.. Het gesprek bli~e een gesprek. De raadsman w~ke er voor niet alleen
aan het woord te zijn en het gesprek niet in een inleiding of lezing
te laten ontaarden. Door de stof steeds vragender- en nooit poneren-
derwijs aan de orde te stellen zet hij de mensen aan het denken en
brengt hij ze tot praten.
Vervolgens hebben we 4 methoden. voor de aanpak van het gesprek op

de kamer onderscheiden.

•

1. De aansluiting bU.het toevallig opkomende gesprek.(Dec.1953).
De raadsman sluit aan bijhet onderwerp dat toevallig ter tafel
komt of ook bij een opmerking die gemaakt wordt en uitgangspunt voor
een dieperreikend gesprek kan zijn.Dit is in beginsel de meest juis-
te vorm daar het onderwerp uit de groep zelf voortkomt, daarin blijk-
baar le~ft en waarschijnlW' ook het meest de belangstelling zal hebben.
Het is tegelijk de moeilijkste vorm omdat de raadsman er geheel onvoor-
.bereid voor komt. te staan. De raadsman tracht daarbij richting en lei-
ding [wn het gesprek te geven. 1Iet een aantal voorbeelden .wordt dit
in het betreffende artikel toeg~liriht. Uit devoorbeelde~ ~lijkt nog
eens te meer het belang en de methodiek van het vragenderwijs aan de
orde stellen van de stof.

2. Het uitgestelde - of vervolggesprek. (Februari 1954).
Op de kamers met een min of meer stabiele bevolking kan het nuttig
zijn een onvoltooid gesprek op een bepaald punt af te hreken of een
nieuw aan de orde gekomen vraagstuk buiten bespreking te houd6n om

er
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er bij afspra~k eeL \c~geGde keer 0:' t~rug te kom~n. Deze methode
heeft het voord~<~l c!.:tLmen (le l:e]angs':~211ii1gwakker houdt en voor
die volgende keer een naDknopin~spunt heeft. Zij heeft bovendien
het voordeel dat de raadsill~n zic~ el op kan prepareren en er illu-
stratief materiaal bij kan zueken. Het artikel g~eft w~er tal van
voorbeelden, waarop de raadsman ook voor eigen gebruik kan terug-
grijpen.
Het uitgelokte gesprek (Maart 1954).
Een uitstekende methode om het gesprek direct los te maken en rich-
ting te geven is het uitlokken van het gesprek door het stellen van
een vraag, het vertellen van een ervaring, of van iets dat men ge-
lezen heeft. Men doet het weer niet stellenderwijs, maar steeds in
de vorm van; Wat denken jullie dailr nou Vétn? Of: Is dat nou zo?
Men kan zelfs aan het geponeerde een zekere tot tegenspraa,k prik-
kelende vorm geven. In het artikel zijn weer vele voorbeelden gege-
ven, die tegelijk een arsenaal van materiaal bieden, waaruit de raads-
man pu tte.n kan.
De georganiseerde praatavond (April 1954) .
Een afzonderlijke praatavond in een aparte kamer vereist een vrij ster-
ke belangstelling en ecn initiatief, die beiden door de arbeiders in
de kampen niet gem,dikelijk worden opgebracht. Een speciaal georganiseer-
de praatavond moet al ~ h~t. ware opbloeien uit de persoonlijlee contacten
die de raitUSInl1nin een kamp hec.ft, zij het dan de raadsman daarbij sti-
mulerond optreedt.Jnsch&keling ¥an ellkele belangstellenden en de kamp-
commi~~i0 bij de or~a~isatio is bijna ¥oorwaarde. Er wordt eerst aan
begonnen als de raadsman ¥an het slagen v66r wat de deelname betreft,
vrijwel zhker is. Ook in ~uiver organisatorisch rpzicht (afspraken over
de kamer, brandende ICétchel onz.) moet alles tot in details geregeld
zijn.
De raadsman stelt het onderwerp weer vragenderwijs aan de orde en het
gehele gospre~ loopL het best langs een reeks van logisch opeenvolgen-
de vrngcn.
Hot is gewenst vooraf een aantal afspraken met ue deelnemers te maken
volgens welke het gesprek een goed verloop kan hebben. Ze zijn in het
arLikel opgesomd. Het artikel geeft ook stof en uitgangspunten voor
de gesprekken. In de nummers van Mei/Juni 1954 cri December 1954 is.
vervolgens eell volledig uitgewerkt voorbeeld van e~n praatavond over
het ondc:rwerp: "Het verschil tussen mens en uier", gegeven. Daarin
vindt lli~ntevens gedemonstreerd hoe een onderwerp in eon reeks van
logisch opeenvolgende vragen kan woruen geprepareerd.
In een laatste artikel (Januari 1955) is hetzelfde onderwerp nog eens
in de vorm van een werkschema, zoals het de raadsman als leidraad
voor een praatavond kan dienen, gegeven.
iVe hesluiten hiermee de artikelt~nserie over "Het gesprek op de Kamer".

De raadsman vinde er stof en mogelijkheden in om het kamergesprek de beteke-
nis te geven die het uit een oogpunt van geestelijk werk zoveel mogelijk heb-
hen moet. Hij bedenke er echter steeds bij dat de eerste en belangr~~ste
functie yan het gesprek op de kamer is : inlE~iding tot het persoonlijke con-
tact, in het bijzonder met hen die in moeilij!;:Jü,doIl\-\~rl;:ercn.Een !camerge-
spreI< i", niet misluid, als het niet venicr reikte dan,de dagelijkse dingen,
wannp-er daardoor de band tussen l'<1adSlIléUlen o,r1Jpid"J'R is versterkt, en de
mogelijkheid tot do yertrouwensrel[d,ie, die voor de lH~SI'.l'{.hinf.': ya.n persoon-
lijke levcn;.:prohlem011 v()ur\\'(l.a.rdl'is, werd vergrout.

x x x x X Nieuws
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Hoewel tot tW':::C'lilaaJ.toe do::l.l',-o_.~.,ten sne(~nw ond'erbroken, is het
werk in de 'kampen r;eer in ,ollç g-i1ng.IJt~ kampen I I di <) in de nazomer en het
late najaar werden gesloten in verhanrl met de oogstwer~zaamlleden zijn allen
weer heropend.

In de Limburgse Peel kreeg k~mp America weer bezetting. Het wordt ver-
,zorgd door RaadsmaJ1.'v.d. Wulp. '

Ook het kumpSloo tdorp in de Wieringermeer , dut sle ch ts' korte tijd geen
bezetting had, i~weer geopend, zodat Raadsman de Vroome'eveneens zijn taak
heeft hervat ..

Juist voord~t Raadsman van :orschot het kamp Aagtekerke op Walcheren
van Raadsman Dekker, die tijdelijk verhinderd was, zou overnemen, werd van
Qorschot ziek. Bij moest iri een ziekenhuis te Am~tetdam worden opgçnomen. We
hopen van harte dat hij bij het verschijnen van dit nummer het zieke~huis al
weer heeft kunnen verlaten en wensen hem een spoedig eti volledig'herstel toe.
De raadslieden Schermer en De Priester verzorgen nu tijdelijk teza~~n de drie
'kampen op Walcheren. " ..:.

, Op het eiln.nd Sehouwen-Duiveland heeft raadsman v.d. Vliet a1'1sistentie
,'.gekregen ,'n,n.de Hecl" D. lIack, die nu één V[Ln de zcven kampen daar, n.l. het
Jknmp'Elkerzee, voor zijn rekening heeft genomen.
,l Randgman Hncl, woonde reeÜs onze conferentie te Nunspeet bij. We hehoeven
hem hier nn.uwelijks nog- te introduceren. Ook vooT'de arbeiders in zijn kamp
is hij reeds geen vreemde meer. Zijn adres is~' Provincialeweg B-129 ~,
Renesso.Telefoon 124.

x x x x x

V A N ACH TER

DEC E L.

D E l'RA L lES

, Het is zeer merkwanrdig, alhoewel op zichzelf niet onverklaarbaar,
dat nIs regel oorlogen hebben geleid tot nllerlei hervormingen.van straf-
sielsels. In zulke rumoerige perioden immers verdwijnen niet alle~n d~ com-
munE delinquenten n,,1areen strafinri chting, doch "ds geyolg yan de poli tieke
troeboll"n, maken ook <èndcre'n met deze instituten kennis, die'nadat zij weer
in de vrije mautsrihl1PP~ zijn teruggekeerd, de belangstelling voor het gevan-
geni swezen gl'01;C'l'"H~keIl en gaandeIJouden.

Van Coornhert is e\.!nboekje bekend over he t gcvangeniswezen, dat hij
omstreeks 1;'')67 schreef, toeIl hijzelf ln de gev<1ngenis te 's Gravenhage zat
opgesloten. Zijn wer!, h(;eft een oelo'1.ngrijkestoot gege,'en in de richting van
de rasp- en spinhui~en, inrichtingen wu,urin voor het, eerst gewerkt werd
yolgens het beginsel yan de arbeids-therupie.

In 1798
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in l'i~8 veluwijnt in' 011S land de pijnbaril:::;:-ongetwijfeld in verband met
le grote wantoestanden in de strafgestichten iriFrankrijk.

. In Amerika, nl. bij de Quakers, bepleit men omstreeks diezelfde tijd
cellulaire gevangenisstraf, niet uit reactionnairû overwegingen, doch om-
dnt de eenzaamheid de delinquent aan het denken zou brengen, de weg naar.
innerlijke strijd en overwinning vrij zou maken. Onder hun invloed en door
het optreden van andere hervormers zien we in de 1ge Eeuw ook in ons land
de grote, massieve, naar onze smaak veel te sombere contrale gevangenissen
verrijzen, die, hoe goed overigens ook bedoeld, ons thans een blok aan het
been blijken te zijn. De kerngedachten, die aan deze gestichten ten grondslag
lagen, waren:

~ Centrnle, overzichtelijke go stichten (de koepelgevangenissen te Arnhem,
Bredn, Haarlem).

2. Cellulaire opsluiting. Ter voorkoming van morele infectie. In de cel
komt de delinqaent tot inkeer. Zelfs bD de godsdienstoefeningen zaten
de gedetineerden in kleine, amphitheatergewijs gebouwde hokjes, van
voren van kippengn[\,svoorzien. Buiten de cel droegen de mensen cel-
kappon.

3. De zedelijke verbetering van de gestrafte door onderwijs, bezoek en
godsdienstige verzorging.
Met betrekking tot de arbeid genoemd onder het derde punt heeft het

Genootschap tot Zedelijke Verbetering der Gevangenen, opgericht in 1823,
zich bijzonder verdienstelijk gemaakt. Dit genootschap bestaat nog, zijhet
onder de naam VQn Nederlands Genootschap tot Reclassering. Dit genoot- .
Rchap is tegenwoordig niet meer belast met het onderwijs aan de gedetineer-
den, noch met de godsdienstige verzorging. Wel he0ft m~n, nnast nieuwe
vormen van a~beid buiten de gestichten, nog steeds zijn celbezoekers, thnns
reclasseringsbezoekers genaamd.

Op den duur bleken ook aan het cellulnire systeem enorme bezwaren
verbonden te zijn. Mede door de bijzondere mantregelen (de kippenhokken in
de gestichtskerk en de afschrikwekkende knp), maar ook vanwege de eenzaam-
heid als zodanig werd de cel wel genoemd een "uitvinding des duivels".

Ten tijde van de eerste wereldoorlog, bij de enorme toename van de cri-
minnliteit wordt het cellulaire systeem noodgedwongen doorbroken. Men laat
in werkplnntsen en zelfs buiten de gebouwen de gedetineerden ~emeenschappe-
lijk arbeid verrichten. Ook voor ontspanning bracht men de gede~lneerden
buiten de uren voor urbeid in groepsverband tezamen, zodut de cel steeds
meer het kurakter kreeg vn,n nachtverblijf.

En hiermee was de discussie cel - gemeenschap weer volledig geopend.
Dat deze discussie voortduurt tengevolge van het feit, dnt zove~l wanrde-
volle burgers in de laatste oorlog met de gevangenis hebben kennis gemankt,
is nlleszins begrijpelijk.

Het ziet er naar uit, dnt lnngzamerhand het stadium van overeenstem-
ming is bereikt. In het uitermate belangrijke verslag van de dir~cteur-
genernnI van het govnngeniswezen over de nrbeid van zijn afdeling in de jnren
1945 tot en met 1953 stant op pag. 14 : "Ten opzichte van het yr'Lagstuk cel
of gemeenschap, waaromtrent in de vorige eeuw in hoofdznak werd beslist ten
gunste vnn het cellulnir stelsel, werd gekozen voor een synthese van cel
en gemeenschnp, "een synthese, welke de goede elementen uit beide Yerenigt
en de slechte ter zijde lnnt", met dien vcrstnnde evenwel, dat de coremissie
de gemeenschap zag "als de ot!est bcpnlende factor van het toekoostigE:
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gevangeniswezen". Der(c:ljli:2 f'{p.-Lh~sf' 8C~-1'~V' ,~.~ l~el'~gc:nhGitltot differen-
tiatie in de str",fVf):Ltr8tki~lr; in verhneu JLet de persoonlijkheid V11n de
gedetineerden."

Intussen Lliji{cnmet cl('rgeLjk~~'3élfJlclnvn,ttingen,hoe bel11ngrijk in
principe zij ook mogen zijn, alle rr0b~ernen Ilog niet opgelost.

Ann welke eisen moeten de gemeenschapsverblijven en de cellen voldoen?
Ziedn,[tr vrn.gen, e1ie gemü,kkelijk kunnen worden 11ü,ngevuld en W!111rOp een !1nt-
woord niet achterwege kan blijven.

In Mei 1949 Werd door de directeur-generaal V!1n het gevn,ngeniswczen
een werkgroep in hei:.leven geroepen, die een voortreffelijke en uitvoerige
studie heeft gescllreven over de cel, zijn huieli~c tekorten en de mogelijk-
heden tot verbetering.

Ook deze werkgroep is onmiddclijk gestuit op het grote proLleem, d!1t
de huidige gebouwen oproepen. Gebouwd ü,ü,nde periferie van een st11d zijn
heel wat gestichten lnngz!1merh!1nd volkomen ing6bouwd. Grond voor uitbouw
of Itanleg van sportvelden is veelnl niet a!1nwezig. De Gebouwen zijn boven-
dien zo hecht V!1l1constructie, dat wezenlijke verandering ahnorma!11 grote
Süllluen zullen vr!1gen. De werkgroep komt cl!1ardoor tot de merkwau,rdi ge oon-
clusie, dat, "wat nieuwbouw b8treft lJteerged!1cht (is) !1an 3er.Ii-perr.lü,nente•
constructies, 01Jtte voorkocen, dut, zO!1ls deze generatie met de weinig
bruikbare CR!1r onverwoestbare bouwwerken V!1n voorheen nveilijkheden onder-
vindt, komende rr,enerü,tiesop soortc;elijke wijze gehandic!1pt ~0ulen worden
in hun mogelijkheden tot constructieve verwezenlijking del' 111sdn,n heersende
denkbeelden en opvattingen."

Intussen zi et de wcrlq~roep toch nog diverse mogelijkheden om de cel
meer aanvaardbaar; minder deprimerend, minder het zelfrespect, d11t juist
vergroot dient te worden, n,ant!1stend te I:Hlken.

Zo wordt voo~gebteld ~ibuwe deuren an,n te brengen, zonder het irri-
terende kijkgat en zonder de morsige en smeri~e deuren makendo scll!1ftklep.
10 do deur gobouwd een acceptabel raae met ~ordijn V!1n licllto kleur, ge-
deel telijk dranibal1.r gemaakt, In ovon\'e[~ing wordt I~e[';evonhet raaI:!opper-
vlak van iedere cel te verdubbelen, a!1O de wanden zgn. schilderijenlatten
aan t0 brengen, de vloeren een boter nnnzien te geven, hot tonnenstelsel,

_d!1t volkol:len verouderd en onhyr;iënisch is, te Vf!r!1IlCleren,door, uiteraard
kleine, gesloten w.c. 's eet watercloset i~ de cellen aan te brengen, dnn
wel, of in cOI:lbinü,tiedaarmee gemeenschü,ppe lijke w. c. 's en toiletgelegen-
heden in ieder gesticht te bouwen. In plaats van de ijzeren krihben worden
aanbevolen opkl!1pbedden, voorzien V!1n OI:lbouwnet gordijn en I:;eflü,nkeerd e
-door lGtstjes, die gedacht worden als ;JCl'[~plaatsvoor boeken, studicJ:Hlteria!11,
eetgerei, toiletbenodigdheden.

Een nornale stoel, in pL'-iltSV lUl de kr<J.1c,een losse titrel ter verY!1n-
ging vn,n de aan de muur- bevestigde kl!1ptafel.

In iedere cel denkt I:!enzich een luidspreker, die zowel in !11s buiten
de cel k!1n worden ingeschakeld.

Uit het eerdergenoeI:!de versl!1g Het Nederl!1ndse Gevan~eniswezen in
de j!1ren 194fJ tot en net 1953 hlijkt, dat het directon:'fLt-gcnera!11 reods
drul{ doende i s een aanta,1 voorGestelde verbeteringen tot stand te br011i',:PTl.

El' ü; in di t bijJH:40 pagilHl' stellende r!1pport ui tcrnard neer ov,er de
cel J1[1urvoren gebraclt t. Aun een be schouwing heeft net bijv. olld(~rwOrpeD'>
de verschillende soorten cellen, zO!1ls-wcrk-cel, zieken-cel, stra.f-cel.

Dit korte overzicht );logeeehter bewijzen, da.t de geestelijke rall.c1s1if)den
yan het Humall] stisch Vl,rbond komen in een .wereld, (lie volop in beweging is
en waarin het, r.ICdcunf1rdoor, goed is te werken.

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


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016

