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UIT DE NIEUlVJAARSBRIEF VAN HE'r HOOFDBESTUUR VAN liET'HU!I11Ll\JISTISCHVERBOND .

..... Want als het om veran~woordelijkheid gaat, dan tellen geen twintig-
duizend leden en ook geen tienduizend, dan telt er maar 66n, en dat is
ieder voor zich. M~n zegt, dat wij in.een beslissende tijd leven; laat dan
niemand van ons halfslachtig blijken.

En wat dit nieuwe jaar betreft: moge het een jaar zijnvan wederzijds
begrip en gemeensc~appelijkgedragen verantwoordelijkheid, een jaar vnn
werkelijke ontmoeting. En voor ieder persoonlijk een tijd, waarvan hij bij de
volgende jaarwisseling kan zeggen: ik heb hem niet tevergeefs beleefd.

-----------------------------------------------------------

"U" e n liJ ij".

visie:

In de rubriek "Ik denk er ZO over" van Mens en Wereld van 21 Aug.
• 1954, schrijft IC van. der Braak over de "U-jij-toon" het volgende:

Met belangstelling lees ik steeds de artikelen, die regel-
matig in M. en W. verschijnen van de hand van C.ll. Schonk
over zijnwerkzaamheden als geestelijk raadsman in de arbei-
derskampen. Bijvoortduring blijkt telkens, dat het werk van
deze geestelijke raadslieden van niet te onderschatten be-
tekenis is en dat - niettegenstaande protesten van bepaalde
zijden - de overheid hierbij zeker een taak heeft in de vorm
van ruime subsidi~ring, waardoor dit werk uitgebreid en zo
mogel~~ intensiever kan worden gedaan.
Uit de inhoud van deze artikelen constateer ik, dat bij de
gesprekken met de arbeiders de U-jij-toon wordt gebezigd,
waardoor ik zeer onaangenaam getroffen word, omdat ik van
mening ben, dat hierdoor de eigenw~arde van de raadzoeken-
de gêkrenkt wordt. Ik vraag mij daarom af, waaraan de gees-
telijke raadsman het recht ontleent deze arheiders te tuto-
yeren [1ls deze tegenover de ra11dsnmn de:U-toon gebruiken.
In dezelfde bovengenoemde rubriek geeft C.H.Schonk hierop zijn• In het bovensta11nde toont V11n der Bra11k zich wrevelig over
het gebruik van "je" door humanistische ra[1dslieden tegen-
over de arbeiders in de 11rbeiderskampen, zoals dat in de
gesprekken met arbeiders in die kampen, die ik in mijn ar~
tikeitje weergaf, tot uitdrukking komt. Het ging er mij in
de stukjes niet alleen om de inhoud van de gesprekken weer
te geven, maar ook om de sfeer, waarin ze worden gevoerd.
En ook om iets te laten aanvoelen van de plaats die de
raadslieden onder de arbeiders innemen. En - het moge mis-
schien vreemd lijken - maar daarbij behoort in vele gevallen
het gemakkelijke en prettige "je" van de ral~dsman tegenover
de u,rbeiders, en d<:wrbijhehoort in vele gevallen het "U"
van de arbeider tegen de rau,dsmun.
Wie in dit U-jij-gebruik een aantu,sting van de eigenwaarde
van de u,rbcidcr beluistert, kent de sfeer in de arbeiders-
kampen niet en beoordeelt daardoor de intenties van de
raadsman verkeerd. Het "U" en "jij" is n[1melijkniet enkel
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en alleen maar de uitdrukking van een formele gezagsver-
houding, van "hoog" tot "laag", van méér- en minderwaardig,
al kan het dat in sommige relaties - en dan ook m.i. ten
onrechte - zijn. Het is óók een onderscheiding tussen "be-
horend tot de eigen kring" en "niet uit de directe eigen
kring". Beide elementen spelen door elkaar heen hun rol
en hebben een traditie gevornd in het taalgebruik, die men
niet ongestraft kunstmatig lmn doorbrel~en. Wil men met de
arbei ders in de ll:ampengemeenzaaJu omgac,n,'dan zal men het
in die traditie gegroeide taalgebruik moeten volgei~ De
raadsJllandie deze traditie negeert en de arbeiders met "U"
aanspreekt schept gewild een afstand, die. hij juist niet /
wenst. De arbeiders zouden in vele .gevnllen een gozicht
trekleen van: "Hou jo me nou voor de gele, of niet?" .En om-
gekeerd moot men.al zeer nauw in do kring der arbeiders
opgenomen zijn,voordé1t de arbeider het "U" tegenover de
ander lnnt varen.
Hiermede wil ik maar u,anduiden dc,tdit woordgebruik veel
meer door de traditie bepaald is, dnn dat hot de verhou-
ding raadsman - arbeider bepaalt. Die verhouding wordt be-
paald door de houding en instelling van de raadsman en men
zal willen é1annemen dnt die er niet een is van accentuä-
ring van ve~schil,~é1é1r van erkenning van gelijkwQardigheid
vnn mensen. In het "je" van de rt1n,dsmantegenover de ar-
bei~ers zit niets neerbuigends en de arbèidervoelt zich

.01' .nller~inst door in zijneigenwaarde aangetast. En in het
"U" van de arbeider .tegenover de raadsman. zit niets van
een formele gezngsverhouding.Hetwordt ~oór de.nrbeider
ook niet als zodanig gevoeld.
Om het nog oens kort en duidelijlcte zec;gen: het "U" van
de rQQdsman en het "j~j" teg8n de raQdSlUan zou men beide
"gek" vinden, het andere vindt men. gewoon. En de raadsman
wil alleen maar"gewoon" doen.
To.ch,besef. ik nu in de gesprekken met arbeiders, die ik in
mijn artikeltjes weergaf, niet volledig te zijfigeweest. Want
soms wordt inderdnad elke traditie doorbroken 6~ gant de
arbeider over op het "tje".De t'n,ndsJiw.nwordt dan. niet .J:Ieer
als van "huiten de eigen kring" gevoeld., maar er gehee:L in
opgenomen. En even:.óeerzegt de ran,dsman "U" Qls hijvoelt
dat het geen kunstmatige afstQnd ZQl scheppen.
Mogen we concluderen dat het U-j~ zich niet in voorgeschre-
ven regels laat vangen en een subtielere anrigelegenheid is
dQn men op het eerste gezicht we] denht?

Inderdé1ad knn JUen spreken van een "subt.iele aangelegenheid" en
het is goed, dat Qllen die met dit probleem worden geconfronteerd,
zich hiervan beWlIst zijn:

Een on7.e1'medewerkster s: met wie wij de kwe stie "U-j ij"bespraken,
belicht het van een nndere kant; zijschrijft:

Laton we vooropstellen, dat wat men ook zegt, de houding,
de wezenlijke gezindheid van het allergrootste belang i~.
Mnar daQI'nQ loont het toch deze zQnk eens nader te b~kijken.
Ik moet dQn denke~ aQn een keer, dat ik voor de oorlog op
een vergadering wn,svan de S.D.A.P. in een mirldelgrote stnd.

Met
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Met c()n Mevrouw kreeg ik het,er over, dat in die stn,d de
bevolking nog zo vorscÎlriJdcoli,ik in rangen en standen ver-
doeld loek. W,~n,rop me geantwoord werd: "Dut is zeker zo.
Ik Len hicl" vrouw Jansen , en daal' heeft U ,juffrouw Pi eter-
son, en het is Mevrouw Willer..lsOIl." Het was duidelijk,' dat
Mevrouw jnnsen, die ee~ verstandi~e partijgenote was, op de
annsproekti tel "vrouw" helenmal niet gesteld was. Evenzeer
wenst een groot doel van de Amsterdamse werksters met
"Mevrouw" aangesproken te worden en niet nleer met" juf-
frouw". In di t soort zaken zijn tradities aan het vern,nde-
ren. En terecht.
Zo juist lees ik in een L1rtikel tje vn,n de rector van het.
Gereformeerd Gyenusium te Amsterdam, die in P.S. vn,n het
Parool, van'21-8-1954 schrijft contra het tutoyeren van ou-
ders door kind0ren:
"In het dusg(}n(l(wde "beschn,,~fde Nederlands" wordt de U-
vorm i~ebruil(t tegenovor vreenden un Donsen, clie nen .Det
een zo1-.:er respect of eet ,)en zekere reservo tegenoet
treedt, terwijl de jij-vorD in gebruik is bij meerderen te-
genover minderen on bij personen, die elkandor ~ls geeste-
lijk gelijken of ,11s vrionden he.,>chouwell."
Onze wn,n.rderinL~ van do begrippen Deenlcl' en lJinder is in
de l~utste tientallen juron aan het verunderen en d~~rlJee
het ~ebruj!, VLHl "U" en "Mevrouw".
Nu weet ik wel, dat [lc:n gewoontes en tr~dit:ies niet J;w,n,r
ne~eren lWll. Toch [';eloof ik, d~t het goeel is -zij het voor-
zichtig- 00 Dec te helpen bepaulde gewoontes te doen ver-
dwijnen.
In n.rDe gezjnnen, die uun veel beooeiing van overheid en
pa,rticuliereu gewend zijn, kLln nen leomen zonder zich voor
te stellen en de [lenSen verwachten niets anders dl1n dat
Don overn.l over hen inforuccrt. Dat betekent, dat door
der~elijk optreden de Densen in hun uenselijke waardi~heid
n.l1ngctast wordeli. Dl1n kijkt ~en wel eens vreemd, als ik De
voorstel; en uen kijlet wel eens vreend, n,ls ik wel "U" zeg
en niet buiten hen ou handel. Mn.ur het is ook hier Dijn
houding, die de verhouding bepun,lt. En ik geloof, dut we
tot tank hebben bepaaldo Donsen op te voeden uit de hou-
ding vun geaccepteerd hebben, dL1t ze uls .tweede-rn.ngs he-
schouwd worden, tot ecn ~enswun.rdiger houdin~.
Begrijp De goed: dit betekent niet, dat Den in alle streken
van het lund en in alle oi:1sta,ndigheclon "U" on "Mevrouw"
Doet zeggen. Maar ik geloof wel, dat we er goed un.n doen
de c;owoontcn ijl die richting te trachten te veranderen.

En dun is or over dit alles nog een heel n.nderc opnerking
te r:ukcn, eellLypi sclle V,tk-opr:lOrkinr;:
De wi,jze 11'11::1'0]) ik, als BOC. werkster of L118 rundslan,n of
iets der[feJijks, icunnc! a,tllb])l'cek, betekent wat in onze
verhoudin3. En daarvun moeten wc ons in elk geval rokon-
schLlp L'-0ven.
Ik bedoe I di t: Al s ik tegen (;en jong vrouwtj e "U" zeg,
dan stel ik hanr (lèwrJ:loe op de pluats yan de volw(lssene.
Als ik l1jij" zor~, zul ik daaruee vLw,k te~er::octkol:1cn 11,an
h;1,n.r behoefte é',ich r..og een iJeet;j() klein cm :l,rhflnl{(~lijk
tegenover icnn.nd te voelen. Dus



Dus geheel afgezien van de omgangsvorm, die men verkiest in
het algemeen, moet men in het werk zich tra6hteri te realise-
ren, wat het voor de ~nder betekent, als we hem met jij of
met U aanspreken.
In mijn~erk zal het vaak helemaal niet go~d zijnteveel tege-
moet'te komen aan die wens tot afhankelijkheid. We moeten
trachten de ander een gevoel van veiligheid te geven, maar
he~ toch op eigen benen laten staan. '
Ik kan me voorstellen" dat op het gebied van de geestelijke
v~rzorging de dingen wel eens wat anders liggen dan bij het
sociale werk. Maar ik geloof; dat het noodzakelijk is, dat
we ons hierop bezinnen. En ik geloof ook, dat juist huma7
nistische geestelijke verzorging er zich voor zal moeten
hoeden te veel ,de iol van de sterke vad~r te spelen, juist
om ons geloof in de mogelijkheden van elk meris. '

=====================

Ons "inrd-tje"
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HOE ZEGGEN ~~ HET ?

DE METHODIEK VAN HET GESPREK OP DE IWmR VIII.

Een gespreks-schema voor een praatavond (v~rvolg).
Vrij uitvoerig hebben we in de twee voorafgaande nummers van"Ons

DmV-tje" een gespreks-sehema over het onderwerp "Het verschil tussen
mens en clier" ontwikkeld, te uitvoerig eigenlijk om nog van een schema
te kunnen spreken. Wc zegden toe de behandelde stof nu nog in een werk-
schema te zullen samenvatten, dat de raadsman tot leidraad bij het ge-
sprek kan dienen en dat dus de hoofdlijnen ui tstippel t waarlangs hij het
gesprek vruehtbaar knn late~ verlopen en hem bovendien het.materiaal
verschaft"dat hijdaarbij nodig heeft. Het geheel dient als voorbeeld
van hoc men ecn ondeI~erp op ges6hikte wijze prepa~eren kan. Hoe uit-
voerig zo'n sclJema moet z~n hangt van de eigen aard van de raadsman af.
De een zal aan enkele aant~keningen omtrent de hoofdpunten genoeg heb-
ben, de ander zal zijnmateriaal vollediger uitgewerkt voor zich willen
zien. Een voordeel van de gesprekstechniek is zeker dat de.ge~preks-
leider tijdens het gesprek alle gelegenheid heeft zijn tlantekeningen te
raadplegen; als hij zodanig in zijnaantekeningen thuis is, dat een en-
kele blik er op voldoeJlde is om de draad weer op te nemen, behoeft dit
niet storend te werken.

We geven het werkschema hier in een vrijwel volledig uitgewerkte
vorm. Wie met minder kan volstaan, kan naar eigen believen schrappen.
De vraagtekens acl.ter de puntendicnen om cr aan te herinneren dat men
de dingen steeds vragenderwijs aan de orde stelt.

Afspraken vooraf.
geen inleiding, maar gesprek.
Bij het onderwerp blijven (vooibeeld padvinderij).
E6n tegelUk aan het woord, - mijwbl in de rede vallen.
Kort en duide 1 ijl.;: proberen te zcg~en.
Niet steeds dezelfden aan het woord.

Ons onderwerp



Verschil plant en dode stof?
LevelL - voortplanting - cellen (afbeelding uit bock, eventueel
rreparaut onder microscoop).
(Vragen ~ls: Wat is leven? afsnijden.
alleen: o~scherpe grens-virussen).

'}

r'
U

Ons onderwerp.
Verschil mens en dier: - Wat ons tot mens maakt.

Opklimmende reeks.
(alleen 1~ term noemen. Volgende laten vindeh).
Dode stof -:plant ~ dier - mens.

Verschil dler ~n pinnt?
niet: leven -voortplanting - cellen.
Eten, drinken? - neen, plant ook - stofwisseling.
Levende jongen? - neen, zuden, eieren.
W~l: beweging, verpl~ntsing.,
Weer onscherpe grens.
Plant geen beweging? - n~ar 't licht - kruidje-roer-mij-niet -
groei - turgor ~blódmkelken.
Dieren 20nder verplautsing - mossel - oester.

Samenvatting.

. --.. •

opklimmende reeks - v~rschil plant en dode stof - verschil dier
en plant.

Ve~schil mens en dier.
ons eigenlijke onderwerp.
niet; eten, leven, voortpltLnten, bewegen.
Wat dan wel? - antwoorden laten komen.
(Eerst onbelangrijke en onjuiste an~woorden)

SpreIeen - Dieren eigen tual - Toch: "time binding".
Lachen - En de eksters dan?
Retardatie - mens lange tijd~m volwassen te worden.
E6n kind pcr geboorte (gewoonlijk).
Leven nu verlies vruchtbaarheid.
".Lenteziek".

Conclusie: Onbela~rijke verschillen.

Tweede

•
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Tweede belangrijke verschil?
(~ansluiten bijreeds gemaakte opmerkingen.
Eventuoel op weg hclpem:

Waarom steelt men niet? Omdat verstand dat verbiedt?
Of is het wa~ anders?)

Geweten.
Vermogen tot onderscheiding goed en kwaad:
Zedelijk wnardcbesef.
Straks nader uitwerken.

Conclusie:
Dus twee bel~rigrijkeeigenschappen: Verstand en Geweten.
Typisch menselijk - stempelen ons tot mens.
~fzonderlijk n~der bekijken.

Het Verstn,llcl.
Keuze-vermogen.
Wat dout dier"bij g:eva,Lr?
Egel - schildpn,d - konijn - muis: Illtijdhetzelfde.
Mens? - vluchten - te lijfgaan - verschuilen - zich er tegen
wapenen: telkens n,nders..
Kiest uit verschillende mogelijkhede~.

Andere voorbeelden?
Prooi bemn.chtigen:

Dier: Kut en tij~er - beloeren en bespringen) n.ltijdzelfde manier.
specht - klopt )

Mens: beer - strijdbijl)
pnard- lusso ) telkens nnders
vis - net. )

• Douwen:
Dier: bijen - honingruten

kevers - dnmmen
vogels - nesten

Mens: Op duizenderlei wijze
En eerst in het hoofd!

)
) .nltijd zelfde manier
)

Scheppend vermogen.
Stenen en tukken - strijdbijl.- dier niet.
Vuur - idem.
De mens kun: iets bedenken, uitvinden = scheppen.

voegt iets nnn het bestnande toe
ontwikkeling, beheersing natuur, cultuur.

Andere voorbeelden?
Werktuig:
Verkeer:
Zielete:
Wete nscheLp:

vnn strijdbijltot mnchine
vnn uitgeholde boomstnm tot zeekn~teel
vnn hulpeloosheid tot moderne geneeskunde
van. bijgeloof tot kennis.

Alleen



Alleen goede ding0i~ do_clrv~rst[1,lld'(
Rationalisatie en werklnnsheid.
Atoombom.
Propaganda G~bbels.
Scherpzinnig bcraumdu misdaad.
Vervlakking door techniek.
Huxley I s Soma Puradys.

Conclusie:
Verstand machtig vermogen.
Keuze- en scheppend vermogen.
Kan ten goede en ten k~ude gebruikt worden.
Enkel verstund.niet voldoende om ons tot mens te maken.
Daarnaast nog nodig: Geweten.

Het Geweten.
(Op allerlei problematiek niet diep ingaan. Hier alleen het
bestaun er van bewust eaken).
Hoc ook weer omschreven?

Vl~rmogen tot onderschei rling goed en kwuad.
Weer een keuze-vó~mogen!

Zijnwc daarmee kluur?
Verplicht nog tot niets. - vergelijk onderscheidingsvermogen
voor kleuren. Z0gt niets over welke kleur we kiezen.
Is ook: drang ,om het goede te ldezen.
Beeld: vis op het droge.

Voorbeelden zedelW( gedrag?
Wat g~beurt als ~~hip in nood ve~kcert?
Van Troelstra; Schwcitzer gehoord?
Verhaal gele koorti.
Offers verzetsbeweging.

COllclusie:
Gewe ten en verstn.nd'maken ons to t mens.
Mens-zijn = verstund gebruiken

en naar geweten leven.
Dit opdrucht van mens-zijn.
Op de~e basis menswuurdige wereld mogelijk.

Vern.ntwoorde Ii,jkheid.

Verstand en geweten .keuze-vermogen.
Verhaul kat en vogeltje.
Kat verantwoordelijk te stellen? Waarom niet?

geen keuze --vermogen .
De mens wel? Wnarom? - Keuze-vermogen.

Conclusie:
De mens verantwoordelijk voor zijn doen en luten op grond van
zijnkeuze-ve~mognn.

S J 0 t.

Samcnvutting zoveel mo~elijk door deelnemers laten geven.

.'

•
..•

Blz.7- r.15 v.o. kevers
moet zjjn b(~vers

============ Zon,ls
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Zoals reeds eerder gezegd kan men op bovenstaande wijze tal van on-
derwerpen prepareren en er een vruchtbaar gesprek over voeren. Blijkens
de ervaring zijnde deelnemers bijde toepassing van deze methode veel
sterker bijhet onderwerp betrokken dan bij de gewone lezing of inleidin~.
Zelfs degenen die moeilW{ tot praten zijnte brengen zijn geestelijk actief
en denken zichtbaar mee.

Voor wat de onderwerpen betreft verwijzen we nog eens naar de aanwij-
zingen op pag. 8 en 9 van ons DlJlV-tje van Apri I 1954 en in het bijzonder
naar de daar genoemde mogelijkheid om sommige Woorden van de Week, die
zich daartoe lenen op de beschreven wijze te prepareren en als grondslag
voor een praatavond te nemen. Ook een bepaalde concrete levenssituatie
of gebeurtenis kan uitstekend als uitgangspunt dienen.

xxxxx
UIT DE BELEVENISSEN VAN EEN RAADS~UU~.

In lIOnzeKampkrantll
, het orgaan van de Regionale Commissie yoor

Cultureel werk in arbeiderskampen in Zeel~nd en op Goeree-Overflakkee,
schreef onze See-Uyl een stukje ovor het Sinterklaasfeest in kamp Elker-
zee. Het leek ons aardig het onder de Belevenissen van een raadsman over
te nemen,

Hoe Sint het deed in Ellemeet.

Een verslaggever zei me eens: 110ver Carnaval moet ,j e niet denken
hoe en waarom ze dit vieren, je moet het zelf d6en. Eerst wanneer die
feestneus goed zit, en je gelijk aan de andere feestneuzen bent geworden,
heeft de zotheid je te pakken.lI

Ellemeet is de jongste onder de kampen, en met de dartelheid van
een veulen heeft zich Ellemeet de feestneus aangemeten ter ere van Sin-
terklaas.

In onze wereld van tegenstellingen een Oude Sint die in al z'n
eerbiedwaardigheid herinneringen opwekte aan een vastenavondbul, en die
met z,onweergaloze zwarte Pi et een nummer in studie had genomen waarmee
hijde Drie Musketiers naar de kroon stak! De meesterlijke argeloosheid
waarmee Piet, breed lachende als levende reclame voor een nieuw soort
tandpasta, de stoel achter zijnMeester weghaalt, en de argeloze 'meester-
lijkheid waarop Sint zich achterwaa.rts ten tonele vlei t ..... ; dlt mannen,
is zuiver Spaans!

De humor wandelde zwierig door de zaal en gaf extra kleur a.an de
stroom van pakjes waar de bewoners mee werden verrast. Extra kleur even-
eens, gaf de stevige handdruk van Zwarte Piet.

De plechtige intocht, en de waardige aftocht van die goeie Sint
en zIn knecht ondersteund door de muzikale omlijsting van de Musketiers,
de feestelijke versieri~g yan de zaal, en als dessert de verloting van
een eerbiedwaardige reeks prijzen, ziehier het tastbare bewijs vnn de
goede harmonie die er heerst in het jongste kamp Ellemeet.

In het donker stond iemand buiten 't hek langs de weg te turen waar-
langs de Sint verdwenen was. En terwijl hij zIn zwarte hand op de kale
schedel legde zeid-ie nadenkend: "Als 't hele kamp zo samenspant, weet
je niet meer wi e die zotheid op zijngeweten hec~ft..... "

D ' SEE-l'1i'Lxxxxx Nieuws



10

NIEUWS UIT EN OM DE KAMPEN.

Door.de gunstige 3tand van de arbeidsmarkt en de maatregelen van
"de minister van Sociale Zaken ter bevordering vun de binnenlands~ mi-
gratie v~n arbeiders uit de overschotgebieden kon een aantal kampen
voor de aanvullende werkgelegenheid worden gesloten. In het bijzonder
tijdens de aardap~el- en bietenoogst was het Q~ntal arbeiders dat op de
aanvullende werkgelegenheid was nangewezen sterk gedaald. Nu de oogst-
periode voorbij is zijn echter verscheidene kampen weer zwaarder bezet.
Naast de nu verminderde structuurwerkloosheid blijft toch altijd nog de
5eizoenwerkloosheid haar rol spelen.

Op de eilanden Wal~herenen Zuid-llcvèland zijn de kampen Middelburg
I: Souburg, Westkapelle II en Kruiningen I en II voor arbeiders gesloten.
Een deel dezer kampen is tot woonoord voor Ambonnezen ingericht. De
raadslieden van Loon, van Oorschot, Smid, Stenvert en De Vries kwamen
daardoor op non-actief. be sluiting der kampen had successievelijk plaats,
waardoor herhaaldelijk re-organisatie van het kampbezoek nodig was. De
drie overgebleven kampen, n.l. Biggekerke, Aagtekerke en Serooskerke op
Walcheren werde!l tenslotte verzorgd door de raadslieden De Priester,
Dekker en Schermer. Door tijdelijkeverhindering van raadsman Dekker neemt
raadsman Van Oorschot momenteel Aagtekerke waar.

Op Schouwen-Duiveland is het oude kamp Flauwer~ opgeheven. Er zijn
echter twee gloednieuwe en modern ingerichte kampen, n.l. Dosterland en
Elkerzee bijgekomen. Raadsman V.d. Vliet heeft daa~door thans 7 kampen
met een totale bevolking van bijna 1000 arbeiders. Dat is zoveel, dat
elk kump niet eens zijn ene bezoek per '.reekkan krijgen. We zijndoende
hier maatregelen voor te treffen. "

In de Peel kon raadsman Olink door persoonlijke omst[llldigheden zijn
werk niet rege lmatig voortzetten. Zijn taak in het kump 't Zinkoke werd
overgenomen door Drs. J. Bos, Patrijsstraat 58, Nijmegen. Raadsman Dlink
blijft"evenwel uls pluutsvervanger fungeren. Rnudsmun Doets ging mèt zijn
urbeiders van het kump A~ericu overnaur het kump Ysselstijn. Het kump
Someren is nog niet heropend, zodat ruadsman"v.d. Wulp nog vl1cnntie
heeft.

In bet lund van Vollenhove drnaien na de oogst woer ~lle vier
kampen, zodat de raadslieden Sieders en Verhoeven, die enige tijd op non-
actief wuren, weer in functie zijn.

De twee kampen in de Wieringermeer werden geruime tijd beiden door
rnndsmun De Vroome verzorgd, doordat zijncollega Pustoor tengevolge van
een voetoperatie verhinderd was. De k[lmpen zijnkort geleden echter ge-
sloten, ZOdl1t raadsman Pastoor zich niet verder bezwa[lrd behoeft te ge-
voelen. We wensen hem een spoedig en volledig herstel t~e.

Tenslotte willen wc op deze pla[lts nog eens r[ludsmun Altenu geluk-
wensen met zijn thuiskomst uit het sanatorium, wanriri hijgeruime tijdwerd
verpleegd. Doordat zijnwerk zich Vl1riBreskens h[lar Utrecht verplaatste
moeten we tegelijk afscheid van hem nemen~it de k~~ng van raadslieden
voor de urbeiderskumpen. We d[lnken hem ~oor het wcirk dnthij v66r zijn
ziekte in de ka.lJl}Jenheedt geda,an en hopen hem in ander Verhondswerk weer
terug te zien.

======================
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TIJJ)~:cnRn'rr, .-:-'OVE,'EZ,I Crl'l' .

'1'ijd oSe hl' i f t voo l' j'taa t s c h. we l' k dd . 2 0 N 0 \"f~ IlÜW l' 19Ö <1 meI d ton s een art i keI
van Mr. U'.v.d. Waerdeü .;',"H": "liet wetsor~t~:.er}~p duustitiële documenta-
tie en op de vertlar:in£ro:l~ ollltJ::'Pont lIet g0drag. "

Schrijver wijst ol' het bezwaar dat voo1'h88:1 niet alleen officiële,
doch ook particuliere instanties inlichtingen konden verkrijgen uit het
strafregister. Gevolg was dat degene die niet bleek te beschikken over
"blanco" hewijs van goed zedelijk gedrag:, de mogelijkheid l(on worden ont-
houden om los van het storelld verleden nog eens geheel opnieuw te be-
ginnnn.

Het wetsontwerp, dat thans na schier eindeloze mislukkingen bij de
Staten-Generaal id ingedie~d, beoogt hiernan ee~ einde te maken door de
gegevens van het strafregister weel' geheim te stellen, slechts toegan-
kelijk voor Justiti~le instanties. Voor bepaalde doeleinden, waarvoor
afgifte van het bewijs wordt gevraagd, kiLJl e e:1 uni forme verklaring wo1'-
dell verstrekt wilitruit blijkt. dat ,geen IJ8ZWUren tegen ,de b(Jtrokkene zijn
aan tG voeren. Hic'r!Jii wordt in llanmcrld nIS gcnon:en dat boeten en ',"001'-

waa,nlclijke ",traffen na vier jaa:;: 0n onvoorwaa.i'delijke stl'u,ffen na acht
,jaar als n"r;jaa,rd dJt'l1cn te worr/c:ll !JCSC1JOllWcl.De vcrklt1,ring wordt dus àf
"blan<;('I11 àf ni.et veestr,:];':'. St2~afye:n:lCldingetl blijven achterwege. Moge-
lijkheid op beror:p op diJ Rechtbank ingeval var: w(:,igei~ing van afgifte
staat aanvrager ten dienste.

De: maatregel ,-nn d.it nieuw'.:: we:tsont\.erj) bevordert in belangrijke
ma te de JlIogelijkhccl0!l t,-it, n:cl'.lsdering:.

HET Gl~VAl 'GEN I S'}EZi::rT OVER HONDERD JAAR.

In het Mu,a.nc1~Jlild VOOI' !3crccltting ('n Reclassering van Januari 1955
schrijft (dr.N) 1[/u11c:1') een :l,rLikcl, dat bon:nstuiLnd opschrift tot ti-
tel draagt, en (Jat hierbij g:uarne ter lezing wordt a.unbevolen.

Na cr op gewezen 1',e hC'bb(,n, c1n,L in (lp 1,of~komst d(J reclas."erings-
orgi1rwn - "in yermogen g:L'sterkt dool' ,-oo1't"c1J1'.:jdellc!e wet,en,;chup dn
practijk" - moei.lijkc gcvall(~n van de rechter tor;gewezen zu110Il krijgen,
W,Lurmee zij thans nog yerlegen zonden zitten, ont,rerpt. hij in enkel."
lijnen voor Lle toekolllst <11'i(; typen g(:stichten.

J. De geheel op be;1andeling ;rel'ichte !.!2sti.cl1i,cn. "Het strafkurakter
zul aan di c gestichten ontnoJl1c:G zijn, op grond van hun overwegende
doc-d, dilt 7:0 ongtJstc)ord mugelijk tot :Jiting moet komen."

11, Een nieuwe inrichti.ng. gericht op vIJl"l'.'ijdc)}"ing: uit de maatschappij.
Een inrichting voor "Jh;l'l1laIlc~nte J'ccirl:i.yi:d:t>n", ten aanzien waar-
yan nog olHlcl'scitei d Iforclt gelll1udctt,ussen "de vi l'ulenLe, he,ri ge en
intens ge\raurli~1(6 klasse en die t:.dr~jke allderen, dic, hoewel vua1c
n~r(\ordee1cl, e(~n betl't;:1clcelijk lage grand vun gr!vaal'lijkheid hehben
en die meer simpel n.-socinal dûn hevig m;sliadig zijn."

111. S.t,rafrrGstic'hten. wvc gC:,3lichten, (~je best(~md zijn om afkeuring van
gepleegde feiten lot ui ti ng tu bren~(;11 en om aan dl: diLder zijn ve1'-
antwoordelijldteid voor zijn m:isül'ijvenop vonr e(~n' iedpr duidelijke
wijze voor te houden. 1I

In
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In "Woord en Dientit", het \reertienuar"gs orgaan voor het Hervormde
Kcrkewerki ( 1 Jan.19E5, Nr.l) kondigt de Redactie van dit orgaan een
aantal artikelen aan, waarin het "'pi'ohlecm van de verhouding tussen Kerk

. en humanisme, niet nlleen principieel, maar ook practisch, dus met name
ook waar het vl'ltgen geldt h,.v. van' eventuele t'oelating van ho;t Humanis-
tiich Verbond t6t geestelijke verzorging in arbeiderskampeh, gevangenis-
l::5en~of leger", door eili{cle personen "kort en bondig" ~:al worden behan-

.c1eld.
, H. de Vos, Groningen opent deze reeks met eeil ru~tig, helder betoog,

waarin .allereerst de vraag wordt beantwoord wat het Iiumanistisch Verbond
wil. '. ,

De schrijver meent, dat gczien het feit dat het Humanistisch Verbond
spreekt van leiding geven in geestelijk en cultureel, paedagogil::5ch en so-
'ciaal opzicht, dit humanisme ittotalitair" is; het legt beslag op de ge-
hele: mens en wil hem alles g'even, wat hij in leven en sterven nodig hec.ft.
De Ke~k ~ aldus de schrijver - is in dit opzicht evenzee~ totalitair en
stuit d'us 'op het Humanistisch Verbond als op een principiële tegenstn,n-
der.Hoe~el' tegeilstander ziet De Vos het Hum. Verbond ook als bondgenoot.

Dit. waardige artikel eindigt aldus: "Daarom meen ik, dat de Kerk
ondankti ,alle' principiële bez'waren,' toch het humanisme, ~::)als dat gestal-

,te krijgt in hot Humani~tisch Verbond, als een bondgenoot moet begroeten.
Het z'ou niet dG eerste keer in de geschiedenis zijn, dat het JlUlt\U.nisme
een lofwaardig ini tiatief [';enomen l~ec,ft, dat alle waarderi ng van de zijde
van de Kerk verdient.

,

..

In het Maandblad voor Berechting en Reclasserina, November 1954,
administratie-adres: Guido Gezellestraat 1, Amsterdum-Z. is uit het
officiële belgische Bulletin yan het 11estuur der Gevangenl ssell van Mei
195L1 een artikel vall, deSecreturis Generaal P. Comil overgenomen, dat
een waardevol experiment bespreekt.

I, .
,Binnen de muren. "lW de gevangenis te Bri stol Il(,(.',ft men een barnk

ingericht Illet 12 kamers, een gcmeensehapszaal, een kcuju~n en hygiënische
installatie. Deze barak is een tehuis yoor halve vrijheid. De gedet:ineer-
dp.n, die, na zorgvuldige selectie, da,trin worden opgenomen, vnrtrekken •
iedere morgen Ilaar hun werk ~n keren 's avonds weer naar de barak terug.
Zij ontvn.ngen 8 [1,1 <1,1' i 8 , dat hun oyerhandigd wordt en dat zij in de gevange-
nis deponeren. 's Zondags mogen ze uitgaun en het gevangeni8bestuur heeft
een [l,antalfamilie~ opgezocht, die de gedetineQrden willen on~vailge~.

Het experiment schijnt goede resultaten af te werpen.

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

In Rekenschap, het driemaandelijks tijdschrift van de HUItJa,nistische
Sti eh ti ng So e ra te s, ndmi ui s tree ti e - adre 8: Centrna 1 Bul' e al~ lh~mani s ti se 11
Verbond, Bleyenburgstrllut 1, Utrecht, vaD. Oc't,ober 19G4 neemt lIIl'.B.v .d.
Waerden onder de lOl~e de rede, die Prof. G.H.A. Fabel' in September
1953 te Brussel heeft gehouden op de"Criminologend:lg in B'!l1c:lux Ve!'uund.1

De rede van Prof. Feber handelt over de vr~ag of tijdens een just~ticel
onderzoek gebruik mug worden gemaakt van de methode der narco-ltnalyse
voor het verkrijgen v;:~n bei.rouwhnre verIdaringen vo.n de verd[l,chte. De
nnreo-analyse is de methode wriurbij de verdo.ehtç door inspuiting in een
diepe slaap wordt gehrn.cht, Wau,l'ln g'evoelsuitingen kunnen ',I[orden ont-
lokt, welke j n bewust(~ toestand opzettelijk, of 'tengevolge vnn onopzette-

lljke
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l~ke psychische werkin~en, verheimelijkt of ve~drongen worden. ,
Het artikel van lIr.v.d. WJ.erJ.eT, is een reactie van humanistische

zijd e 0 p het bet oog va:'! IJ::.' 0 f. f' e b e l' :

xxxxx
Uit do boekenwereld.

Bij J.B. Wolters te Groningen is verschenen de vijfde druk van het
voortreffelijke boekje van dr. B. Vedder, Inleiding tot de psychiatrie;
199 blz., geb. j.5.00, ingenaaid j.4.50.

Hoofddoel van de schrijver is 11 de psychi a tri sche termen te' verkla-
ren. Eenvoudig en helder geschreven.

xx.xxx

V A N ACH TER D E TRA L lES
===~=~======~==~======================

Zij bouwen ook, die vallen

(Adama van Scheltema)

VOO R HET EER S T

In di t najaar heeft de lIIinister "an Justi tie het Humanistisch
Verbond aanvaard als pen genootschap op geestelijke grondslag, 1vaarvan
ver1.,egcnwoordigers kunnen wr):cc1f~ntoegelaten tot de strafgestichten
voor volwassenen .

,Hiermee is een nieuwe fase inp;0.luid in het werk van ons jonge
Verbond waarbij het goed is een ogenblik stil te staan. De formele kant
blijft onbesproken; daarover vindt iedere helangstellende het nodige
in de hinnenkort te verschijuen bijdrage over het gevangeni swerk voor de
documentutiemap~ terwijl de geestelijke raadslieden voor gedetineerden
van het Verbond vnn dcpartcmentswege een. uitgewerkt overzicht ontvan-
gen met alle Ivet.telijke bepalingc~l, (lie op hun werk hetrekking hehben,
een heschouwing, die ougetwijfeld in de kring der l'uadslieden nader on-
der de loupe za] worde!l genomen, gelijk in die groep nog zo ongelofelW<
y(;el zal :noe-Gün worden hepr,tl~t voor erl 1.deer onze mensen met recht zich
goede raadslieden zullcn mogen noemen.

H:ie:" in cl(-;eerste pl,wts een qilhele opmerking over de methode van
wer1c,,:n.

In ons work za~ de klemtoori komcn te liggen op het persoonlijk con-
tact met d.(~ gedetine(;rd.(~ll. Eo,; wcinir~" men ook moge wet(;n van de psy-
chische sit.uatie waai:."in g~d.(;tinecl'(len z:icll bc\'inden toch zal iedor zon-
der moer willen naln,l.ard:;:n, dat "",ij g(-~1)llkt kunnen gaan, en'als regel ook
guan~ onder :i.u il1Jl1 zi8leL~ven diep il'VTetcnr1c f'clll..Ildg(!yoelclls. Vol wan-
tl'OllWt:ll staan zij vaak t,E.'genovol' eig:.>n kraclli" e11 hovenal hebhen zij illl\ar
al te v/w.k he-(, geloof T:cl'lorcm :.n nieuwe Illogülijkheden, clie echter ook

voor

(
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voor hen zijn weggelegd. Zo teleurgesteld zijn zij soms in Mens en ~ereld,
dut zij weinig unders dun uggresi eÏ cp (le b'.litenwereld kunne'n reugeren.

"De nood., wuurin onze nieuwe cliënten zich ..bevinden, is groot en vruagt
;..:.een diepguunde gedachtenwisseling, ~ie alleen, ulthans in de eerste

pla~ts, langs de weg vun de i~dividucle benadering tot stapd kutr:komen.
'-',, Het voorgaande neemt echter niet weg, dat groeps-bijeenkomsten met
een bezinningskurukter op het werkprogrum van de geestelijke rauçlslieden
dienen voor te komen. Met name in het eentonigci leven van het strafge-
sticht leeft de behoefte aan collectieve belevingsmomenten. Om van onze
bezinningsbijeenkomsten inderdaad belevingsmomenten te maken zal bijzonde-
re uanducht moeten worden besteed aan het onderwerp,' de wijze waarop het
ges~rokene wordt behandeld, de uunkleding en eventuelci o~lijsting. Hier-
over is veel te zeggen en zul ook moeten worden gesproken in de' kring
van raadslieden, doch alvorens duaruan te beginnen is het goed, dat
ieder zijn gedachten er -irastover laat gaan. .

Op den duur zal de geestelijke raadsman voor gedetineerden de bij-
eenkomst met een meer cultureel lu\.rakter in zijn arsenaal opnemen, wD,ar-
bij gramofooll en fi lmtoestel or"getwijJc:ldbelangrijke diensten zullen kun-
nen bewijzen. Van betekenis k~Ulnell deze bijeenkomf'i,en w'orden, omdut zij
'zic)1gemakkelijk lenen tot het houden van gro(;psgesprekkell. Dat het lei-
den van een groepsgesprek een grote \-tlardigliuiclvereist vun de geeste-
lijke raadsman zal een ieder vun on~ duidelije Lijll.Laten we daarom de
woorden "Op dcn duur" uit de aunJwf van deze a.linea onderstrepen.

Dat meerdere adspirant gel'sLclijke raadslieden, bewllst als zij zich
zijn van hun grote vern.:1twüol'd(~lijlcil(!jd,zich huiverig voelen op dit voor
de meesten: onbekende tl:l'rc.ini:,: bqrrijpeJijlc.HUll aller yerJüngen naar

.lcidi.ug ell opleiding is echter Cl:n wL>arbo]'g nlor ecn rustige oriëntatie
eri opbouw. Zij kunnen erYtlllYl~rzelcc:rdzijn, du t du.araan' de nodige a.<.,n-
àacht zal \I"ol'denbesteed.

Op één punt lJlog8hier >log worden gewezen. In het terang vun een
goede inpa.ssing van zijn a.rbeid ill het geheel vun het geestelijk verzor-
gingswerk moet iedere ra[ldsmall er diep van doordrongen zijn, dat een
,goede sa.menwerking met Qllo fUllctiollurissen uit het gesticilt, waarin hij
~erkt, .een vereiste is. Hierbij wordt in de eerste plaats gedacht aan de

..4i1'ectpuren zijn staf, maar eyencens aan de geestelijke verzorgers van4e Ker!cgenootschappen. Het is prettig, dat.ben enkele adspirant gedste-
jijke raadsmalI door bijzondere o~standigheden, nog voor hij met zijn werk
in het gesticht is gestart, eon goede relatie met 66n of meer mensen
uit do. zo even genoemde groep hecJt kunnen opbouwen. Zij bewijzen niet
alleer. , dut zij van de noodzarJ,. Jvcl'tuigd z~jn, m;Uèr dut deze samenwer-
king gelukkig ook mogelijk is.

Vooral met het oog op de ultbouw van het geestelijk verzorgingswerk,
w~arover in de toekomst meer, is het nodig, dut de geestelijke raadsman
ook de gemeenschapsbesturell en de leden vau het Verbond, op wie onge-
twijfeld over enige tijd wel eens een beroep zul moeten worden gedaan, op
de hoogte houdt van de noodzaak, omvang en mogelijldJeden va.n zijn werk.
Zo ergensdc.l1 kan hiel' hot "onhcJ((~nd Ill:l[i.l,tonb(;mi::1ci"zich wreken.

Ook met onzo zusteroli:,tèlÜsatie, de Vereniging Humanitas , met nume
de sectie reclassering, is l.:eDnnmr contü.(:tynn ouschatbure hetekenis.
In de eerste plaa.ts dcul,ell \lil! in di t vC:l'hü.ndQ.an de cel bezoekers van
Humanitns, maar ool( Ü.an de toezjch~houder~. Wanr mogelijk zul de geeste-
'lijke raadsman er gocà aEPl cloen zich als lid of nrl\risel'endlid in de
plaatselijke sectio' reclassering vn.n IIumn.nitnR i,c lai,en opnemen. Een

desbetreffend
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desbetreffend verzoek VUIl de zijde V[Ln de gees-telijke rc,adsmun zal onge-
twijfeld welwillend dool' het si~eticbc::ltnur worde:l ontvangen.

Omstreeks F8'bl'llilri1956 7.UJ len d2 eerste ~eestelijke rila.dslieden
van het HUID1lnistl sc Îl Verhond met JUll1werk beginnen. BeL1I1grijk-werk,
moeilijk werk, WL11lrover ongetwijfeld, zowel in als bulten het Verbond,
nog vaak zal worden gesproken. Onze beste wensen ve1'gezelle~ deze
pioniers. .

" Van alle wezens wijd en zijd
is in verguizingslust en nijd
het mensdom bOVena1l11.

J.H. Leopold.

xxxxx
UIT DE GESTIGHTSWERELD.

In de wendd'nw d.e gQstiehtsdirecteu1'en spreekt men op het ogen-
blik o,,'e1'de Nieo- 0:1 Gla:,theru.pie, Dl' Glas_tbe1'npie, die voor de gees-
telijke raud8man niet opportuull is, muge hier onverklaard blijven. Anders
tiE,:the-t met de Nico-.tiler[l,pie,W,Larm08 men a an~(,ef-t, dat sommige mensen
WenGn kwistig mot sig[l,rettün (nisotinc) te ll1oct\~nst:::ooien om bij de ge-
detjnc(~relt:n in de gl:nst te 1{omC)n. ~IoL~Cdit r,rapje ons du:idelijk Illaken,dat
deze thentpie niet het fundament is van ons werk.

xxxxx

P E TI SeN A L I A.

Toelating .nls geestelijk ru~dsmall in strafgcsticJlten ressorterend
onder de derde afdeling van het Ministerie van Justitie is ~uvraagd van:

de Heer G. Klinkenberg,
de Heer D.J ~ekkers,
Mevr. S.G.Sickengu-

:'iijsingh
Mevr. G. Reddingius-

Swart,
de Heer H. van Schaaik,
de He~r K. Sin{.;or,
de ITeer S. Sytem~,
de Heer 0.J.G. Vriusc,
de Heer J. Wacht,

Heer J. van den Ban,
Heer F.v.d. U("rjchof,
H(~er Drs.J.H.F .Colp.L,
Heer G.J. Coppens,
Heer M.J.F.Ehrbecker,

Hoor J.

won. te Luren-N.H., L,lllgeWijnen 2

Provenierssingel 48
Bur~.v.Meinenlaan 65
Van Loostru1lt 113
Sper~erstrnat 20
Kouterstraat 4
Sonnm.nstraat "16-a.

Eikenrodela1ln 42
Graadt van Roggenweg 83
Parkstraat 20
Haverl1lndstraat 11
Gorn.Speelmunlaun 11
Burg.Middelnerlaan 4
Pieier Nieuwlundstr.13

his
Troelstraweg 110
Gorechtkade 64-b.

te luns te lve en,
te l't,y' c cht ,
te Assen,
-te Ro tte rd,ull,
te HnLll'lem,
te Breda,
te 1]i,r'r;cht,

won. ta Lce~~arden,
won. te Groningen,

\,'on.
won.
won .
won.
won.
won.
wnn.

won. te Rotterdam,
'1'011. te Amsterdam,
,,"on. te Del1 Hu,ag,
won, te Assen,
won. tI'" A111steY'(i,~m,
WOll. te Rotte l'Qam,

den Haan,
Cte Jong,

ru.Hec:r

de
de
de
de
de
de
de
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Welkom aan deze nieuwe leden

xxxxx
Studi orlQteriuul
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Volledighcidsbn.1.v8 lllO[;e hier nog~ens een oJ1somming volGen van
voor de geestelijke raadslieden in de strafgestichten geschikt studie-
materiaal:

1. Geestelijke v~rzórging

2. Wat is Social Casework?

Inleiding tot de Psychia-
trie

4. Inleiding tot de Crimino-
logie

5. Algemene Maatsch~ppijleer

Cursus van het Humanistisch Verbond
onder redact~e van Dr.J.P. van Praag.
Verkrijgbaar bijhet Centraal Bureau,
Bleyenburgstraat 1, Utrecht.
Mej. M. Kamphuis. Uitgave van de N.V.
Samson té Alphen aan .de Rijn.

Dr. R.'Vedder - vijfde druk -Uitgave
van J.B. Wolters te Groningen.
Prûf.Mr.W.A.Bonger, herzien door
Prof. Dr.G.Th.Kempe - Uitgave in de
V.U.B.-reeks van de Erven F. Bohn N.V.
te Haarlem.
Prof. Dr.P.J. Bouman - Uitgave van
TI.J. Paris te Amsterdam.

,
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~==========~===~=====

•

••


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018

