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V A N DER ~ D ACT I E

Ditmaal vers chi:nt "De Puntje Ei .op de 1" als dubbe Inummer, bestemd
voor de maanc:.enJuni/Suli; het voltZenie nummer zal omstreeks half Sep-
temberde lezers worden toegezonden.

"ZICHZELF HELPEN IN DE MODERNE SAMENLEVING"

SLO 1'.

Wanneer het waar is, dat de moderne samenleving van zijn leden
een groter vermogen vraagt om nieuwe problemen op te lossen en zich
aan te passen bij nieuwe mensen, en wanneer het waar is, dat de gemeen-
schappen, waarbinnen wt gewoon waren deze dingen op de meest natuur-
lijkemanier te leren, schtnen te verdwijnen, wat kunnen wij dan anders
doen dan ons 0l~voeding8systeem aanpassen aan die nieuwe eisen, die de
maatschappij stelt? Het schijnt mijtoe, dat het oplossen van problemen
en het leren werken en leven met andere ~ensen meer centraal zou moeten
worden gesteld in de doelste.lingen en de sys~emen van ons onderwijs
dan tot nu toe het geval was, tenminste in de Europeese landen, waar
nog zov8el nadruk ligt op het doorgeven van de feitenkennis en de in-
tellectuele bouwwerken van vroegerD generaties. Maar de jeugd zal an-
dere problemen het hoofd moeten bieden en zal zijn eigen nieuwe dplos-
singen moeten vinLen. Wat wij doen moeten is hun die basisfeiten geven,
die wt nu zien en hen dan helpen bt het leren oplossen van problemen,
hen te helpen aan methoden om mensen te benaderen, en methoèen om men-
selijkeverhoudingen Ol) te bouwen.

Wanneer het tenslotte waar is, dat eigen hulp en hulp van anderen
elka~tr aanvullen en niet aan elkaar tee:engc:steldzijnbijhet oplossen
van problemen, dan is het zeer belangrijk, aat maatschappe1tke werkers
hulp kunnen geven op zo'n manier, dat zijhet vermogen om zichzelf te
hel~en er mee.versterken.

In de Amerikaanse literatuur wordt heel algemeen de uitdrukking
gebruikt, dàt maatschappelij~{ werk een "in staat stellen" is, en dat
het doel is de ander te helpen zichzelf te helpen. Dat is zo waar en
voor de hand liggend, dat wij vaak vergeten, het waar te maken. Het
sch~nt zoveel gemakkelijker, wanneer ons een probleem wordt voorgelegd,
het in eigen hand te nemen en zo op te lossen als het ons goeddunkt
met ons superieur inzicht. Het ~:O:'1tmijvoor, dat wat het "casework",
het mocIerne groel)Swerl~,de moderne "comlllunity orgt:\,nizt:\,tion"- [\,lseen
methode van werken met gemeenschap~cn en het bevorderen van een gemeen-
schapsontwih:ke ling - h~?bben uitgedacht en ontwi ~d~elà, van onge 10fe lijk
yeel belang is voor ons 1111en. Ik gelo2f, dat wij allen veel meer dan
vroeger moeten nagaan, wat w( verkelijk doen, wanneer wijwerken met
individuele mensen, met groepen, met gemeenschappen, moeten afwegen in
hoeverre onze methoden werkel~k helpen hU het zien en oplossen v&n hun
eigen problemen.

Misschien moeten WD ons terrein van studie zelfs uitbreiden tot
onze ndministratiemethoden, onze inspecticmethoden, onze methoden bij
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subsidiëring. Zowel in de nieuwere als in de oudere staten op deze
wereld kan .eel werk slechts worden uitgevoerd, dank zijsubsidies van
centrale organen of van de regering. Natuurlijk houdt dit systeem van
subsidi~ren het formuleren van voorwaarden in en het scheppen van enige
controle-middelen . Dat i8 alles onvermijdelijk,maar ik kan mij niet los-
maken v,an het,'gevoel, da,tvele van deze voorwaarden en inspectiemethoden
~odanig zijn,'dat zijhet plan:liselijkinitiatief doden en plaatselijke groe-
pen of instcllingeri geheel afhankelijk maken van centrale instructies.
Dat veroorzaakt passiviteit en zal slechts uitlopen op vragen om m6~r
hulp en een nog passiever afwachten van 'centrale instructies. Ik geloof,
dat wij onze steun meer moeten ontwikkelen in de richting van het schep-
pen van prikkels (zoals door het "Greek welfare through Employment Pro-
gram), het de helpende hand bieden, het schoppen van faciliteiten, waar-
van de groepen en instellingen desgewenst gebruik kunnen maken. En
wann66r wij hul~ ~eyen moeti~ wijdat 'meer doen op de basis van algemene
criteria ~an op de basis van gedetailleerde voorschriften van wat de
groepen en instellingen mogen en niet mogen.

P 1 a nni n f!. •
Laat ik samenvatten. Er is in~n~e wereld heel wat gediscussieerd

over vr'ijheiden "planning". In die discussie gebruikte Karl Mannheim
'eEms' de ui tdrukking, dat wij ce vrijhei' moeten "plannen", daarmede aan-
gevend, 'dat er niet meel' sprake i8vnnhet kiezen tussen twee uitersten,
maar dat in onze \~ereld devrijheid'vaak 'zo bedreigd is, dat zorgvuldig
"plannen" nodi~ is, Olll, do essentiële elementen dar vrijheid te redden.
~ij kunne ri n~ stellen, dat er geen sprake is va~ een keuze tussen eigen
'hulp en hulp van anderen, nuar iat wijmoaten lip1 a n 11 e n" v 0 0 r
het z i c h z elf hal pen. '

Het' "planrleu",voor eigen hulp houdt ih het bewaren yan of scheppen
van de va 0 r'w u,a r den onder well{C de'mCllsen zichzelf kunnen hel-
pen, he"t'6 cf ene ,n :V,Ul mensen om zich'zelf te heipel: en het geven
van hulp 'op' een wijze, di(~ ei,,;onkrachten oproept.

Maar het ,"p,lanne.l"voor ,het zichz'elf helpen veronderstelt ook het
erkennen van debeperJdngen van do oeU' -help; i.nhet menselijlrleven in
het u,lgemeen en in de moderne maats chappij in het lJi,jzonder.Wanneer wij •
enerzijds de behoefte aun self-help erkennen, omdat de moderne maat-
schRp~ij fuear dan ooit self-help nodig heeft en omdat het diep bevredi-
gend i~, moeten wij ~nderzijds toch realistisch gerioeg ~ijnl de mogelijk-
heden van self-help niet sentimenteel te overschntten .

. Wij moeten erkennen, dGt in situaties van ~rote nood binnen de groep,
binnen de natie en binnen do internntionale.volkereng6meenschap hulp
gcge~en fu~ei worden. En wijmogen zeker de ged~chte ~an self-help niet
als vool~wendsel,gebruiken om de hulp aan oxizemodemEH1s'en,en medostaten .•
achterw~ge te l~ten, als de fundamentele ~6lidariteit van het menselijke ~
ras h~l~verleriing vèreist. •

x X" X X X

ONZE BEELDENGALER.IJ.

Men stelle zich voor, een expositie van schilderten. Klassiek,
modern; lanclschap?on, stillevonü, portretten en van allerlei. Rijkdom
aan yoorbeolden, ~en\gebied voor talloze ontdekkingen. Beelden die we
nodie; hebben om eirrcn voorstellingsvermogen te prü;:kelen.
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Voorbeelden die tot ons spreken, om~at ergens in ons een weerklank
wordt gewekt van geheel eigen waarde die nu duidelijk aan de dag treedt.

Voorbeelden eveneens, zoals we ze vinden in toespraken en lezingen,
~ev~lsoms verweven met de uitgewerkte tekst. Zoals we ze vinden ten-
slotte, in een klaar beeld, waarin we onze gedachten willen samenvatten ..

De praktDk van ons werk in het humanistisch gesprek vraagt naar een
veelheid van dergelijke "gelijkenissen", die we voor het grijpen moeten heb-
ben.

Hier openen we dan een nieuwe rubriek. Met beelden anders weliswaar dan
van schilderUen, maar met die overeenkomst dat de ge1tkenissen even aan-
sprekelijk kunnen zijnvoor ieder.

Het zal dit aans?rekelijke beeld z~n waarmee we ons een arsenaal weten
te verschaffen in het gesprek vanuit de humanistische levensovertuiging.
Mogelijk dat hiermee de ontdekking kan worden gewekt van het zelf zien. Dat
deze ontdekking zo verrassend moge zijn, dat we er iets van ons zelf in
terug vinden en zeggen: "H~, dat. heb ik eigenlijk altijd al geweten, maar
nooi t eerder heeft het me zo klaar en duidelijk voo rog engestaan"-

Johannes EUG werd in 1415 als ketter veroordeeld tot de dood op de
brandstapál. Het volgende verhaal, al dan niet historisrih, wordt h~erover
verteld:

Toen ht op de brandstapel stond, trok er een
glimlach van innerlijke vreugde over zijngezicht
bt het ontwaren van een boer die het stro van
het .dak van zijnpovere hut haalde, als brandstof
om daaraan het vuur te ontsteken.
De martelaar die voor ztn overtuiging de dood in-
ging, had in deze man een broeder herkend in de
ivaarachtigheid van de overtuiging. Hij ondervond
het geluk zich in de nabijheid te voelen van een
oprecht gelovige.

De heilige overtuiging waarin deze boer verkeerde, bereid om het dak
boven eigen hoofd hiervoor af te breken, dwong respect af. Die boer had
een keuze gedaan naar zijnvermogen. Dat de veroordeelde zich in hem her-
kende, ondanks uiteenlopende motieven, wtst op de zekerheid die hijbezat,
die hem in staat stelde de boer te zien zoals h~ was, zoals deze in ztn
situatie moest zijn.

Hoe is onze w~ardering voor de ander, die andere inzichten heeft dande onze. Zijnwe formeel, vriendelijk en toch op onze hoede voor een open-
hartig gesprek daar dit naar onze mening onvruchtbaar is zolang de ander
ztn inzichten toch niet wijzigt?
Zijnwe loyaal en bereid met aandacht te luisteren, eigen mening te toetsen
aan de andere, gedachten uit te wisselen? Of kiezen we het debat op zoek
naar zwakke punten bij de ander, met kennelijk genoegen om aan te vallen?
Erkennen we de ander het recht te hebben op een eigen mening, of is er geen
andere weg dan dat één van beiden gelijk heaft?

-0-0-
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WENDEN TOT •.... ' ., OF AF'JAC3TEN ? IV. •in de drie voorgaande artikelen hebben we een hele reeks argumen-
ten aangevoerd, die er voor ~leiten dat de raadsman niet moet volstaan
met af te wachten totdat meD zich met ztn moeil~kheden tot hom wendt,
maar dat hij ook eigener beweging bemoeienis moet zoeken. We zullen
thans nog aandacht besteden aan de bedenkingen die tegen zulke onge-
vraagde bemoeienis kunnen worden aangevoerd. In de inleiding tot het
eerste artikel zeiden we reeds, dat or blijkbaar veel vo6r, maar ook wel
l'l'at tegen is.

Bedenkingen tegen bemoeienis.
Een eerste bedenking die men, in het btzond~r in humanistische

kring, wel tegenkomt is, dat ongevraagde bemoeienis tekort doet aan de
eetbied voor de persoon van deandir. Volgens deze opvatting zou men zich
niet mogen "mengen in sndermans za~{en" zo lang de ander daar niet ui t-
drukxelijx om vraagt. Dit zou zeker waar Z~ll als do benadering door de
raadsman dezo eerbiediging inderdaad uitsloot. Dit behoeft echter geens-
zins het geval te zijn. 3et gaat ~iGr dan ook niet on ~e vr~ag àf de raads-
man zich. tot èe ander mt.gwend'en, lliaarom do vraag op Vle111:ewijze hij dat •
doet en door welke motieven hij Qaarb~ gedreven wOTdt. Die motieven hebben
we uitvoeriG beschreven. Ze hebben met bemceizuc~t.~iets van doon. Men
eerbiedigt bovendien Qe ande~ niet door {lem aanzijn lot over te laten,
maar 'juist pss als men hem tegeillocttreedt als mens tegenover mens. D.w.z.
niet als 28 autoriteit, die VleI eventjes zal ze~gen.hoe het moet, maar als
~egeen die diep ervaart, dat nt is als die ander, van dezelffe soort, en
met hem verbenten in menseltke solidariteit. Op deze wijze sluit de bena-
dering van ~e ander z~n eerbiediging niet uit, maar juist in. .

Van eon opcrinson van hulp mag en ~an daarbij ~een spra~e zijn. De
ander behoudt onverkort het recht do geboèen hulp af te wijzen of er niet
van gediend. te z~n. 'Eiar cok als cl~t gebeurt, heeft die ander voor de
raa~sman nog niet afged~a~. De raadsman kan zelf hebben gefaald in het
leggen van de rel~tie. De ander kan nog door allerlei factoren geremd zijn
de hulp te aanvûarden, elie hij inno1'1£).<.:_toch wenst. J'an staat de raadsman
eerst, rêc~-:tvoor de opgave het vcrtromven te winaen, èat blijkbaar nog
ontbr0ekt. d~ vervult di~ met voorzichtigheid, tact en geduld. Het wordt
een strtè om de realisatie van eon stukje menseltke verbondenheid.

Maar waaraan ontleent ~e raacsQûn het TeeLt om zich met de ander te
bemoeien als deze daar niet om vraagt? 5et is een tweede teGenwerping die
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men ontmoet. De vraag suggereert, dat de raadsman zich een recht aan-
matigt, dat hD niet a priori bezit. De zaa~ lijkt ons daarmee echter ver-
keerd ~esteld. De raadsman zoeht geen bemoeienis inde eerste plaats
vanuit een ,recht dat hijmeent te bezitten, maar vanuit een plicht die hij
hee~i. Die plicht wortelt in ztn nenselijkheid zelf, die hem gebiedt hulp
te v~rlenen, waar hijmeent dat hij die verlenen kan.Het is een zedelijke
.ois,,'d.ie zijnTIenselijl~heidhem stelt, of, zoals we het in ons eerste ar-
tikel al zeiden: "het is geen kwestie van mbgen, maar van mbeten!l. - We
geven toe dat hier verband met de levensovertuigin~ van de raadsman be-
staat, met zijnvisie op je mens en hoe hij zelf dit mens-zijn ervaart. We
kunnen ons voorstellen ~at een ander zegt: Ik voel niets voor die plicht
en ik erken niet dat cIaDens drager van die zedelijke noodzaak is. In die
zin zou non dan kunnen zeggen dat de raadsman het recht zich met de ander
te bemoeien aan z~n levensovertuiging ontleent.

Bezwaar kan men ook Daken tegen het feit, dat het de raadsman is,
die uitmanJ~t, of ü,!:mnd zich in een moei lijll:e1<,:venssitua,tie bevindt. De
oan die zDn leven vergooit aan de drank, ver~ooit zijn leven in de ogen
VQn rlera~dsman. Hij zelf Ka,nwel niot ~nàer8 be~eren, om het m~ar eens
bi2na absurd, maar da,ard.oordes te duièl_vljjkcrt'a stellen. FIet bez,marl~an
nog zwaarder wegen als he~ niet eens OD ecn typisch Doeil(ke situa,tie
gaa,t, Daa,r als de mefis naar de Dening van de ra,a,dsmanQllaen naa,r beneden
zDn eieen mogelijkheden bl~ft, zo~ls de jonge ~erel die - al weer naar de
mening van de raadsman - begaafdheden genoeg bezit OD een va,k te leren,
Daar uit gemakzucht of .sleur of uit gebrek aan visie op de toekol~st in
ongeschoolde arbeid blijft hangen en daarmee volkonen vrede heeft. Laten
we voor beide gevallen de caatschappelijke consequenties een ogenblil~
buiten beschouwing. Dan nog zouden de bezwaren tegen bemoeienis pas
ernstige geldigheid krijgen als de raadSDan op enigerlei wDze dwincend
zou optreden. Hij wil echter niet anders dan activeren. De beslissing
over het eigen leven en hoe dat geleefd zal worden blijft a~n de cens
zelf. Dat woerhoudt de raaQsna,n echter niet van bemoeienis Det die Dens.
En weer vindt dit zijngrond in de levensovertuigine; va,n de raa,dcman zelf
~ie, zoals in het eerste artikel reeds betoogd, geen genoo~e~ ka,nDODen
riet onontplooid leven. Daaraan is niet te ontkomen,want een lev~nsover-
tuiging is geen zaal,di8 tot niets verplicht.. Zijh(;cft ha.ar ver re.ikende
consequenties, die intussen door de ander nief behoeven te worden a,an-
vl1arcl..

Een bedenking die zeker ook ond~~ ~e ogen moot worden gezien{s, da,t
de raadsnan door ztn hecoeienis din~en kQn los Da~on, die het leven voor
~o betrokkene moeilijker caken en vol strijd. Het geldt al reeds voor de
jon~o ongeschoolde ~rbeider die door het conta,ct Det de ra,ads~a,n~ot ~et
volgen van een scholingscursus besluit. Het geldt in hogere [la,tevoor de
DEm. die zich in berustin(; bij een onvoU:omen huwelijkssituatie heeft ':\eer-
ge~~,d en zich op deze situatie vrDwol heeft ingeleefd. De ra,a.dsTIanzal
deson:hnks de betrelclwli),erust verstoren en heD rijkere Doge1tkh2den Va.ll
leven la.ten zien. Zijhet net 66n restrictie! N~Deltkde restrictie d~t
hijd.e uens niet voor e;rotere opgaven stelt dan hij - noocnto81- aa.n kan.
Voorzichtig en geleidelijk znl hijhen trachten te helpen bijde ontplooiing
van de mogelijkheden die h~ in zichiraact en die in de oTIstandigheden
besloten liggen,

Ongovra,agde bemoeienis is th8rapeutisch onjuist, is een volgende
bedenkine die wordt a,angevoerd. Zij leidt tot afwijzinf!,en blo!rl~ering.-
Daar khn veel waa,rs in schuilen, Daar het is te a,bsoluut gesteld. Het
ha,ngt weer van de wijze van bcnndeiing nfo Ie deze te direct, zodat de
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cli~nt ze al~ bemoeizucht ~an voelen, dan s de kans,op ~lokkering in-
derdiad gro6t. Een vertrouwensrelaiie kan a leen langzaam en net zorg
worden opgabouwd~ ~ijkan zelfs na een begin van ontstaa~weer verbreken,
z~dat ,zoekend en tastend de band opnieuw zal noeten worden gelegd. Maar
de raadsDan zal ,zich daardoor niet laten afhouden van zijntaak. Hoe neer
,hijzich echter van 'de noge1tkheidvan blokkering bewust is, aes te voor-
zichtiger zal hij in zijn aanpakzijri. Een eerlijke belangstelling voorde
~ii~nt enee~ toewtding aan heo die niet vraa~t naar wat :e cliänt (no~)
riiet kwijt wil, zal Ge weg nanr het vertrouwen openen. De raads~an heeft
g~en haast, al zal h~ ook geen kostbare t~d verloren laten gaan.,

i ' -Een bijzonder apsect krijgt dit vraagstuk nog als de raadsman becoeie-
~is zoekt o~ instignatie van derden. - Een vade~ vraagt heD eens te èpreken
met ZDD zoon. Een vrouw wil graag een ge8prek van de raadsnan:net haar
man. In-zulke gevallen is een gesprek Det de aa,nvrn.gerwel het eerst ge-
,wenst~ En dan niet in d~ eerste plaats OD diens visie op de ander en zijn
,mcieii~~heden ~e verneDen, maar ondat de kans bestaat dat de aanvrpger
~ig~Q probienen, die hen niet 'bewust zijn, op de ander projecteert: - Een
vaderbekl""l1gt zich over zijnvolwassen zoon, die niet naar vaders nornen
en inzi~hien le~~t. ~aar vaders narDen zijnuit de tijd en het ontbreekt
h~D a~n het irizicht dit onze ,volwassen kinderen hun eigen leven onder ei-
g~n,verantwoorde~ijkheid Dooten leiden. De moeilijkheid ligt niet bijde
zoon', oaar bij de vader. Iets soortgelijks deed zich voor bij de Dan wi~ns
,~rouw was weggelopen (zie vorig artikel Ons Duwtje, Mei 1955, p~ 5). Hij
wi Ide 1at de raadswlll hf.l1rtot rede zou brengen. Maar ce onrede lijkheiel
111ghijhenzelf, ,hoezeer hij 002i'; te Goeder trouw wus.

Als, ech~er beooeienis Det de ander op instignl1tie van derden gewenst
schijnt, dan kl1nde benadering uubbel Doeilijk zijnen is de ~l1ns op afwijzing
en blokl{eril1gsoms dubbel groot. Veel hangt d['J[:,rbijaf Yn.n de relatie 'l"ao.r-
in beti-'okkenetoOt die [mder staat. Is deze goed, dan kan zijeen voordeel
zijn.Is zijslecht', dan .wst het dubbele toewijding en tact on het vertrouwen
te winnen, De rnaasDa',l'wordt d~n e;eI:1n.!dcelijkbijvoorhaat in het vijn.ndelijke
kaDp ingedeeld. Zolang aan de raadsman niet gevraagd wordt n~TIens wie hij
ko~t, kan hijdl1l1roverzwijgen. Het is ook in feite niet van belang. Als de
vraag echter ter, sp~ake wordt gebracht, geloven we dl1thij die niet onbe-
~pt~oord riag laten. Het zou onwaQrl1chtig zijn en de'vertrouwensrelatie
schaden, die zonder openheid niet kan bestaan noch ontstaan. Heeft Den
reden overbodiBe conplicaties te vrezen, dan kan men de cli~nt v~rzekeren,
dat:hij dat natUurlijI{Elae;weten eh heD tegi:dijl{de vro..agstellen of hij
oaent, àat dat er,eigenlijl,iets toe doet; als ht er vooraf van overtuigd
kan rt'Jken,dat het in feite, niet belnugrijk isen het er on gnn:t ~~j;~ LlO0.i-
lijkheden Det hèn te bespreken, dan is de derde al van Dinder belang.

,Hi~rDede hebben wel dü voornan.~ste bedenkingen die tegen ongevraagde
bemo~ienis;van de raads3an kunnen worden ingebracht de revue gepasseerd.
H~t blijkt dat z~ eigenlijk Dinder betrek~ing hebben op de vraag, bf de
raadsoan zich tot de ander wenden Dag, dan op de vraag op welke wijze en
vanuit wel!,e Dotieven hijtin.tdoet. Als het gebeurt in eerlijl,etoewijding
.aan de ander en op een wijze die de ander ten volle eerbiedigt in zijnper-
soon" dan Imn er op,zich e;een bezw~1ar tegen zijn.Tc meer waë"r cr zoveel
redenen zijn,wa111'OOde Dens niet uit zichzelf tot vragen 'kODt.

-0-0-
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UIT DE BELEVENISSEN VAN EEN RAADS~,SAN•.

PROMETKEUS.-
lINog éne Vral1(;,neneer", zo bes luit hij steevu3t het ei!ld Vl1n een

reeks verzoeken al1ilde kl1npbeheerder. Half leunend over de drenpel, Det
~én schouder in de al1nwezish~id en de rest van het Dagere lichl1aD inge-
steld op eert zo spoedig Dogeltke terugtocht. De.lauge benen hebben weinig
speling in de nauwe pijpen vaD z'n werkbroek. Met zijnbenig gezicht heeft
het geheel iets van een sprinkhaan. Je treft hen op geen enkele kl1oer,
hoewel verondersteld kan worden dat hij ergens Doet verblijven, ergens een
bed heeft. Da cantine is hen vreend, een culturele avond evenzo.

Dit kanp is niet niouw l:lOer,het heeft onbe:Cende plekken waarvc,n
velen het bestac,n niet vernoeien. Daar is z~n terrein bijavond, en ook
veelal bijnacht. Een schuur die lanBzaucrhand is vol~estouwd met de =eest
Gedevalueerde delen van het voertuig "fiets", l1al1rbijd.ebc,nden zich Dn.te-
loos verhouden tot de rest. Het beeld vn.n tt koude licht van de elec-
trischo lanp aat 111neSvorroeste delen van francs, wielen, en van aller-
lei, onwezenlijke schaduwen tegen de balken gooit, wekt de ge'dachte aan
een labyrinth van buizen vol zinloze betekenis. De lange benen bewegen
zich tussen deze baaierd, en de ei~enaar fabriceert tot ~iep in de nacht.

Fabriceren is eigenl~k onjuist. Et conbineert Det eindeloos geduld,
net zolan~ tot er een passend geheel ontstaat. Raszuiver is het niet,
naar het kun worden voortbewogen door hen die voor weinig centen een 00-

ge1tkheid hebben de plauts op het eiland te bereiken waar de werkput is.
It Voertuig werkt, vreet niet, en is al eerder gewe~i geweest de roesten-
de vergunkel(kheid te verachten. Het is dan ook zaiver een speelsheid
van de Daker on ztn producten net cen streek witte verf, ~ijndehet Deester-
teken, onderscheidenlijk te naken van een gewone fiets. .

Er is het verhaal van de tovenaa~Bleerlin~ die na het uitspreken
van een toverspreuk de bezeri water liet halen, en dio vergat hoe hij de
bezen kan laten ophouQen. Die ten einde raad de bezen in tweeGn brak zo-
dat de twee delen ~ater gingen halen, totdat de tovenaar verscheen en Det
de bezwerende spreuk de bezeodelen in rust bracht.

Fei telijkis de beheerder ge lijl~[1ande leerl int:;vc.n de tovenaar,-
De leerling die de toverspr~u~ uit, en niet beseft wat ht ontketent door
in Dilde opwelling toestecoing t~ verlenen voor deze creativiteit. En hij
verleent asyl aan de sprinlrhc.o.,non. zijnbuizen, 7,ijnbemdel1, en hij ontneent
heD het licht niet wac.rzonder het onno~elijk zou zijnte experiDenteren tot
in ele nn.cht.

Feitel~jk is de sprinkhn,an gelijk l1an de bezeG.-
Er kont een tijd dat de beheerder het gevaar ziet, wc.nt de sprinkhaan

k~n beslist niet nc.gerder worden. Zonder voldoende eten, zonder nnchtrust
en overdaG net de schop in de hand, zal ht zich tenslotte verdoen tussen
de fraoes. Want fe oozot stijgt, on n.llerwege ve:schijnen de witgoDerkte
constrcuties die zich wonderbao.,rlij~een onzekere richting uitwerken. En
hun begeesterde Daker schept zich voorstellingen vo.,neen salonwn.gen zo
opgesteld orJ.trenthet !~[1::lP, wan,rin het werk in groetsere oDvang zal ge-
dijen. Inderdaad het is zo. De beheerder hoeft zich uitgesproken en gezegd:
"Tot hiertoe en nièt ~crder!" ... ~n rust he~rs,te er I onder ::~enachtelijke
stilte en de stre-,1envc,n èe Westerlic.lttoreo.

FeitelW{ is de veldwachter gelijk aan de tovenaar.-
De tovenaGr elie buiten het kl1CP op ".,9n nacht licht Zc.e;in een ouwe schuur.
En aangezien daar noroQ111 gesproken geen licht kon zijn, ontdekte hijdat
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dit licht was van het kamp, uitgezonden langs een lijntje over de weg.
En onder dit wederrechtolijk aureool was, temidden van een vraselijke bende
iemand 'doende voor twee, om alles wat mogelijk was aaneen te moeren ..•

De spreuk die de tovenaar uitsprak was ontleend aan de wet, en werd
geformuleerd in een verbaal.

"Nog ~ne vraag meneer", en even schappelijk als weleer besprak de be-
heerder de perspectieven van het onverbiddelijk recht dat immer ztn loop
moet hebben, want de overtreding was een feit en maakte een fantasieloos
einde aan het nachtelijk bedrijf.

Prometheus stal het licht van de hemel ten dienste van de mensheid.
De sprinkhaan stal het licht van de regering, doch ook ten dienste van de
mensheid. Zijn rapport wees uit wat hij "verdiend" had. 'Vees ook uit 'wat hij
ni~t verdiend had, en waar hijgeholpen had zonder meer. Geholpen als 't
moest buiten z'n modderfietsen om als ht wist dat soms een geldbeurs meer
achterstand toonde dan alleen zin leegte~

De kadi. kan mild zijn,mild en wijs~ en dat was-ie. En hijbesloot de
rekening te vereffenen met een: "Basta, ga heen en zondig niet meer".

Voortaan zal het moge1tk zijnhem op de kamer te treffen, en zeker
zal het gesprek ook gaan over fietsen. Maar dat zal niet meer het geval
zijnwanneer hij zich langs de deurpost strekt van het kantoortje van de ••
beheerder met zijn stereotiep:

"Nog éne vraag, meneer".
dISee-uyl.

-0-0-

HET STERFTECIJFER BIJ VERSCHILLENDE MAATSCHAPPELIJKE KLASSEN.

In "VrijNederland" van 4 Juni 1955 kOI:lteen artikel voor onder boven-
staande titel van de hand van J.Z. Baruch, de medische medewer~er. Het be-
spreekt een onderhoe~ van dr. Wolff en 1ieerdink naar de sterfte-verhoudin-
gen tussen de versclillende sociale groeperingen in Amsterdam. Het onder-
zoek heeft betrekking op de leeftijde-groep van 15 tot 65 jaar. De cijfers
zijnnaar beroepsgroepen ingedeeld. Zijgeven de volgende resultaten~

sterfte per 1000 mannen
tussen 15 en 64 jaar uit

iedere grgep
1. Vrije beroepen enz 3.55
2. zelfstandigen -_ 3.92
3. kantoorpersoneel enz 5~-11
4. chefs enz ............•..................3.34
5. gesc}lOolde arbeiders 4~16
6. ongeschoolden 4.15

Er blijkt uit, dat het sterftecijfer onder de arbeiders maar weinig
meer verschilt van dat der andere groepen. Of, zoals het artikel het zegt,
dat "De dood is neutraal gevrorden". Vroeger - en in sommige landen nog -
stierf de arbeider ~onger dan :ie "rijke". In Nederland is deze tijdvoorbij".

Het kan voor onze raadslieden zijnnut hebben deze cijfers eens in een
gesprek met de arbeiders over de sociale toestanden aan te voeren.

Het hoge cijfervoor het kantoorpersoneel kan uit bijzondere omstandig-
heden worden verklaard.(O.a. doordat er veel uit de hogere leeftijdsgroepen
onder zijn).

-0-0-
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NIEUWS UIT EN OM DE KA1fP3N.

Nu :e zomer - eindeltk! - is aangebroken krtgt het werk in de
"kampen 'ook weer zi~n.typisch zomer.se as?ect. Vele kampen zijn zwakker.
'heiet, doordat de seizoenarbeiders de landbouw zijn ingegaan en van
de achtergebleven arbeiders zijner dilnvijlsaan de wandel" ofzeHggen
in 't gras rondom het kamp.

De gezellige geslotenheid van de groepjes o? de kamers',"zolils,we
die 's winters vinden, is doorbroken. Voor het kampgesprek met di
groep zijnde kansen minder ~root. Hoewel de zomer ook zijn regendagen
heeft.

Dikwijls zal de raadsman maar ~~n of twee man op een kamer aan-
treffen. Dit geeft echter juist ,voer groter mogelijkheden voor het per-
soonlij!"'.:contact.:~De .man, ::liezich in het groepsgesprek op de achtergrond
hield, komt dikwijls in het persoon1tk gesprek eerst tot .zijnrecht.

Door het zom~rse afvloeien van landarbeiders zijn op 6 Juni de kam-
pen Lakeweg en Eind. van Diep gesloten. De overblijvende arbeiders zijnnaar
de kampen de ~ikker~, Pikbroek en Lauwerpolder overgeplaatst. De raads-
lieden Veihoeven en Wassenaar kregen daardoor tijdelijkvacantie. De twee
overgebleven kampen. in het Land,.van Vollenhove worden in dio tijd door
de r~~ds~icden Sieders en de Vries verzorgd.

Ver Z 0 e k.
\lillen de raadslieden aan Raadsman Schonk berjchten gedurende

welke tijd zijdoo~ vacantie afwezig zijn?Van de raadslieden van Loon,
Schermer, Smid, v.d. Vliet en de Vries, Hulst i~.het reeds bekend.
Raa~sman Schonk is met vacantie van 16 Juli tot 7 Augustus.

-0-0-0-
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VJ\N ACHTER DE TRALIES

SAII'IEH"!'iEll,IUHG GEESTEILK3 RA..4.DSLIEDZN VAH Il3:' aur.,;ANISTISCR VERBOND

EN RECLASSEIUNGSEEZCZ1URS VAN EUlviANITAS.

Sind.s !~orte tijè~ bezi tten èe GBvange!lissen medewerkers, cue ver- a
schillen in taak, doch overeen~omst vertonen wat betreft hun levensbe- ~
schbuweltke gron~slac, n;l. de geesteltk~ raa~slieden in~e strafge-
stichten van het ~umanistischVeybond en ~e reclasseringsbezoekers
(vroeger c~lbezoekers genoemd) van ~umanitas, ~ie als zodanig~erkzaa~
ztn in hetvRrband van het ilederlands Genootschap voor de aeclassering.

Dat tussen ie ze twee groepen samenwer~:ing '.o\'ense15j1:en n,ooG.zakelijk
is wordt door ieder, die zich intereG30c~tvoor het buitenkerkelijke werk
on' , t" 'b -. 11'" 'r" ~ totaer güC.'elneera,en eg:cepen, Clocn 0:9we _ ce wIJze ceze samenWerl.1DI;;
stand dient tel:omen staat ~en niet alt:jr:.duic1eli):',Toorogen.

Alvorens in te gaan op ~e yormen van samenwerking is het goed aan
drie prealabele kwesties aaniacht tebesieden ...

31~ ge8?re~ over thans moge ~ke samenwerkirig d~eigt ~nherr0Apel~k
v, ~..c t n ' "' " 1" ..c ..c, " , re da:-l,.SlJ ' ..... .lopen lnC!...lG.Il 14le 'a~s ulvga!J.gS?unLJ .ZOU(::'.ennemen eer: El,11c...e n
de tegenwoordige yerhcu~icg tussen ~eestel(k en maatscha?)el~k werk i~
de strafzestichte~. Ieder, Cie deze wereld enigermate kant, weet, dat
in tie afgelopen jQ,ren het geesieli:~.;:vrerkvan èe kel'ken een "belangwekken-

t:: v • ,

Ce ontui:drelinf,'r:.eefi::~ol'gemaa.::ten daiool{ in humc,nistische kring aan
(eze arbeid eisen worde~ gesiel~, ~ie vroeger onbeken~ waren. Door deze
ontwik:eling is ecI1tel':::'el:>ositieven e,e reclasseriI;e;sbezoe:{erduic~elijk •
beInvloed, doc~ z~n wer~ in ze~er niet overbodig Gewor~en.Eerder zou
men kunnen zeggen, dat door de oDtwik~eling van ~et geestelijk werk de
rec!asseringsbezoeker in ie gevao3enissen eerst nu gelegen~eid kr~gt
zict met alle ~=acht te gaan wtden aan zUn eigenl~ke taak, die ligt op
het terrein van het maatschappelt~ werk, ean (e~ied waarop de geestelijk
~er~:er zic~ in princi)8 niet beweegt.

Hu is dit, on hi8rmec~e }:oL.len we 2.2.::: c~e tweede o:>mer!,:inGvooraf,
ec~vou~iger gezesl ~an geY0nliG~erd.lillffiers ven 8e~ ~uije_~ke terreinaf-
ba~ening tussen ~et medisch-somatische, het psycho-t~era~euiische, het
sociale en het geestelijk werk is op dit ~oment ~og geen s;rake, om van
een doelireffenGe coöl'dinatie in Groter verband nog ~aar te zwtgen.
Volkomen j"li.is-G is \lat in ':::0 CU:"Si,18 "2eesteli){e 'ilel'zürginsvan .het r-luma-
nistisch Verhonc~" worit o~:Gem2r::t:"De vrasg ,'io in eel'ste sanleg hulp
zal biaden wordt veelal besli~t door ~e toevallige situatie wa~riD ~e
ûli~nt zich bevindt en niet door ~e aard van z~n problemen". Z~n ver-
standige opm8r~i~s ie i~ ~eze chaotische toestan~ nog wel te makell,
een opm2r~inc ~ie ook nergens Deer op te~enstan~ zal stuiten, nl. dat
';,'aarcose1:'.):sa;nemrer'~:.il1E;in teaill-verb2~n5.eel.~:~win2~ende"eis is. Veel
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belangrijker dan het, in ~e huidige "situatie over het algemeen volmaakt
onvruchtbare gekrakeel over de vra~g aan wie, psychiater, geestelijk werker
of sociaal werker, prioriteit ~oet worden verleend, of de een dan wel de
ander zich wel strikt tot eigen taak bepaalt, dan wel op andermans terrein
is gekomen, is het streven bt al deze deskundigen naar een vorm van vrucht-
bare samenwerking, waarin iets vbor en in de cli~nt tot stand kan worden
gebracht.

Een derde punt. Krachtens artikel 26 van de Beginselenwet Gevangenis-
wezen dient het verblijf van de gedetin2crde in de strafinrichting mede
dienstbaar te worden gemaakt aan de voorbereiding van de terugkeer in het
maatschappelijk leven.'"Bestraffing en bewaring zijnniet meer de enige pijlers
van het gevangeniswezen; daar is bijgekoQen de behandeling. Nu is het waar,
dat omtrent het begrip penitentiaire behandeling nog weinig ~laarheid be-
staat, doch het ligt vol~omcn binnen de lijn der verwac~tingen, dat het be-
hoCrip behandeling in de komende tijden steeds meer zal worden uitgediept,
zelfs "al zal het strafelement in de berechting gehandha~fd blijven. Men kan
zich voorstellen, dat de gestichtsfunctionarissen, werkzaam op de verschil-
lende terreinen (medicus, psychiater, sociaal-ambtenaar, geestelijk verzor-
gèr) steeds meel' de behandeling zullen gaan zien als een primaire en moei-
lijkdeelbare taak van hat gesticht, waarin de vrijwillige reclasseringsbe-
zoeker nog wel een taa~ kan vinden, doch in een gèheel andero positie dan
van ~e gestichtsfunctionaris, een verschil, dat van invloed kan zijn op de
lJamenwerking tussen gcestelijlrwerkeT en reclR-sseringobezoelrer. Trouwens
reeds in de huidige situatie is dit verochil in positie duidelijk merkbaar,
waarover straks meer. In dit verband nog de opmerking, dat het gesticht,
bijeen intensivering van de behandeling van de gedetineerde, mOGelUkerwija
stGedlJ meer het ~ezin binnen ztn aandachtssfeer zal trekken en dat het op
den Guur 001<.: zal worden ingescLa1celd bij de "nazorg". Het zijn niet meer dan
veronderstellinGen, en gezien het feit, dat de reclasseringsverenigingen,
anders dan in mening ander land, diep in ons voIlesleven verankerd liggen,
ziet het er op dit moment niet naar uit, dat deze vereniginge~ voor arbeid
onder de gedetineerden zullen wordG~ uitgeschakeld, doch gelet op de te
verwachten ontwi~<.:elingin het werk in de gestichten is wijziging iride ver-
houding en de aard der samenwerking tussen gestichtsfunctionaris en ver-
tegenwoordigers Y2-n reclasserings-vereniginl';en zeker niet onmogelijk. In de
komende samenwerking tussen de ~eestel~~2 raadslieden van het Humanistisch
Verbond en de recl~ssering8bczoeker8 van Humanitas zullen beide groepen
zo'n ontwikkeling open tegempet dienen te treden, en de wijze van samenwer-
~ing moeten bepalen op grond vin de dan geldende inzichten.

Reeds eerder hebben we 0p£.';cli1Cyl:t, dat er tussen de geestelijke raads-
lieden yCun het Humanü.;tisch Verbond. en de reclasseringsbezoeI;:ers VEl-nHUL'la-
nitas een verschil in positie bestaat.

De geesteltke raadsman iein zekere zin gestichtsfunctionaris. Hij is
beêdigd, hijh~eft te allen tijde vrij en ongehinderd toe~ang tot de a~n zijn
zorgen toevertrouwde gedetineerden, hi.iontvl1ngt, l,rachtens Q,:!.'beidsover-
e~nkomst een honorarium, hijmaakt deel uit van de gestichtsraad, de biblio-
thcelr- en, rlldiocom;::\issie,voor hem Gelden vrij rr,ocdeopleidingsmogelijkheden.
Voorrechten, die de Tec lasserinc;sbczoeker niet !wnt.

De geAstelijk raadsman beschikt over neer faciliteiten dan de reclas-
.scringsbezoeJrer, die van botekenis zijnvoor het werk in de gestichten. Hij
kan lectuur in het gesticht brengen, straks in croepsbijeen~omsten met de
gedetineerden samen !:omen, hijkan kennis nemen van alle stukken uit het in
het gesticht aanwezige dossier van de gedetineerde, hij bezit beroepsgeheim.
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Voor (e £1nrr::.der samenwer.dne; is elit verschil in poei tie van betekenis.
De geestelijk rn.adsman bazi t, al thans in ~)Yincipe, de mo~el~j!r.:h,eidvan veel-
vuldiger en na~wer contact met en ruimere kennis van verleden en Dtr~ctuur
van de Gedetineerde. Door ztn beroepsgeheim kan de geestelijk raadsBan ertoe
worden gedwongen bepaalde feiten voor de reclasseringsbezoeker verborgen
te houden. Indien wederz~ds volledig begrip wordt getoond behoeven deze ver-
schillen een vruchtbare Sai:lenwel'~üngniet in de wef, te stan.n.

Het is .gewenst thans iets dieper in t2 [',aanop 'de taak van de reclas-
seringsbazoeker en van de geestelijk r~adsman.

Het Ned8rlands Genootschap voor d.e Reclassering, dat dest~jds heette
Nederlands Genootschap tot Zedelijke Verbetering van Gevangenen, kreeg in
1825 toestemming tot het bezoeken.van gedetineerden.Vele jaren had dit ge-
vangenisbezoek drieärlei strekking.

In ie oerste plaats trachtten de reclasseringsbezoekers de gedetineer-
den tot betere gedachten te bren~en, te werken a£1n hun zedelijk-geestelijke
ve~betering. Men ging, ook £11 verwachtte men geen wonderen van zulke ge-
s'pre~~!<:en,toch. ui t "11:1nde hoop, j,1:1t,juist in en door de cenzl1[l,mheidw1:1arina
de gevn.ngene zich bevond, h~j ontvn.nlrelij!~zou blij!-;:envoor geestelijke beîn- •
vloeeling. Nu in het gesticht geestelij)(e werl:crs a[1nwe>üg zijn is het juister, "-
dEl,tde geestelijke benadering van de d£1l:1rvoorin 2.,1:1l1lilerkingkomende, bui;ten-
l-;:erkelijlwged:cti ecrQen ger3chiedt door de geestelijk rc.1:1dSlliaDen du.t de re-
clusseringsbezoeker zich vun dit werk distuncieert. De geestelijke r1:1ads-
lieden z~n, ~rachtenB instelling en opleiding voor de uitvoering van dit
werk de eerst u,1:1ngewezenen.

In de tweede plaats Z1:1gmen in het bezoek V1:1ndereclasseringsbezoe-
l~er een "belan[\rij~-;:correctief tegen de nac.elen van het afzonderingsstelsel".
De reclasseringsbezoeker bracht afwisselinv in het eentonige leven in de
cel. Met het~oorbrc~en VQn het louter cellulaire systeem en de komst v~n
geeAtel~ke werkers, de sociaal-ambtenc.ren en door andere f1:1ctoren is ook
dit werk V1:1nde reclasseringsbezoe~er,volmaakt anders komen te li~gen.

De der?e functie van de celbezoeker heeft da£1rentogen'£111e waarde be-
houden. Nalontslag uit de gevangenis zal de gedetineerde als regel een vorm
van m[~atschappelijk2 hul}JverleninE: niet kunnen. mise,en. Hij moet weer [tan het
werk, mogel~~ opnieuw een pl£1ats veroveren in fnrnilie- en kennissenkring,
de vrij~tijdsbesteding roept ma1:1Y1:11te v1:1ukernstige problemen op. Om de
aedetineerde bij de .•.reder1:1u,npassing be'lUlpzJwm te ImnEen zijn moet dOe recl[1s-.
seringsbezoe:I:er de gedetineerde leren kennen, lij zal bovendien gelege.nheid
moeten hebben een b1:1ndvan, vertrouwen te leggen, die voorwn.arde is voor
.het welslagen van het reclnsseringswer~ n1:1ontsl1:1guit de inrichting. Geen
en~ele ~eclasserinGsbezoeker Z1:11in staat zijn dit uiterm1:1te belan~rijke
voorbereidende werk in een enkel bezoek op te knappen. Herhaalde bezoeken
zijn Qodig, vooral in de laatste fase V1:1nhet verblijf in het gesticht. Het
i S[;Owe.llst, dat soe ste lij1: r1:11:1dsmn.nen re classeringsbezoel{er nC!.uwcontu,ct
set eHmar onc~8rll0uden met betre.Ó;:inc;tot het tijdstip Y1:1nan.nv1:1nc:van de
reclassqringsbezoeken , de intensiteit en de te bah1:1ndelen onderwerpen.
Daarbij zal het goed zijn, dC!.tde geestelijk r1:1adS81:1nbegrip toont voor de
mOBalijkh~id, dat de reclassorincsbezoeker in zijn ~ontactmet de gedetineer-
de gemakkeltk de Grenzen van zijn werkterrein overschrijdt, doch hoe inten-
sie~erde rel1:1tie is tussen geestelijk randsman enrecl1:1sserin~sbezoeker des
te minder Gevaar schuilt er in zo'n uitstupje n1:1arander Gebied.

De geestelijk ran.(~srnnheeft vn.n de [1Unvang Y1:1nde detentie G,f .tot aan
het einde contact met de gedetineerde. Niet alleen werkt ht onder andere
omstandigheden dan de reclC!.sseringsbezoeker, doch hij beoogt in ~rincipe met
zijn wer!,:ool\: Gehee 1 ieü; n.ndero. "De geestelijk ra1:1dS81:1nheeft niet als taal~
te genezen of te verbeteren, ill[l,1:1ron tijdens en ua de psychologisch-oc.at-
sch1:1ppelijkebehc.n'd.elingcloor te stoten n£1£1rcie diepte yun de levensover-
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tuiging; niet aller~erst op het vlak der beschouwing, maar vooral ook in
~e belcvinC8-sfeer"~ Zo klinkt het in theorie en in principe is dit cok
voE;:omen juist. In c~e praktijk ontkomt echter ool:d.e geestelljk ral1usman er
niet altijd aan de grenzen van zijn werkterrein teoverschrtden. Hat kl1n nodig
zijn, met name in het eerste stadium, 08 ecn band van vertrouwen te leggen,
TIaGT ook in een l'.1terst[1d.iüm1I:::1nde geestelijl{raaQs!11anwel eens voor de
noodzl1kelijheidkomen te staan OD iets te onderne~en wat in principe ligt op
het terrein van de rocla6seringsbezoeker. Indien zulksgescMedt in overleg
met èe rccll1sseringsbezoelier behoeft dat niet tot moeilijkheden te leiden.
Het I1dagiUl:l:"Schoenna!{er blijf bij je laeot", dient zoveel mogelijk te gelden
zowel voor geestelWe raadsnan ~ls voor de reclasseringsbezoeker, doch het
vraaet, in het belang van de gedetineerde, een soepele toepassing.

/ In dit verband is het gGwenst nog te wijzen op twee aspecten van het
werk van de geestelijk randsElun.

In de gestichten komen we Daar al te vaak geestelijk vereenzaamde men-
sen teGen. Zelfs met hup. naa8te venvanten kunnen zij soms Eloeilijleeen relatie
onderhouden. Om de weG naer integratie te effenen kan het nodiG zijn het ge-
zin von de Gedetineerde in het werk van de geestelijk raadsman te betrekken.
Datzelfde verll1Lgen kan, zijhet om andere redenen, ook de reclasseringsbe-
zoeker koesteren. Dubbel werk on een teveel aan contact met het gezin Doet
worden voorkomen door een regelmatig overleg en efficiante werkverdeling
tussen geestelijk raadsman en reclasseringsbezoeker.

V~uk z[11 de behandelinG V::1llde gedetineerde niet in het gesticht kun-
nen worden voltooid. Vooral ten aanzien van de kortgestraften zal dit blij-
ken. "N[1Zorg"iflin d.i8 [';evf"llen;indien terminste pogelijk, nodig, en oo!{
duaraa~ kon zowel de ceestel(k raa~sman als ~e reclasseringsbezoeker behoef-
te hebben. Oole ten aallzien V2d.l "nazorg"-werk geldt, dat dubbel wer1< Gn een
te zware bel~stinB van het [azin noeten worden voorkooen door het overleg,
dat al eerder is ~enoeDè.

Oc de reeds zovele Dalen naar voren ~ebrachte samenwerking tot stand
te brengen is hot goed enkele organisatorische maatregelen te nemen. Hoe
bclangrtk die ook zijn toch mogen we niet uit het oog verliezen, dat samen-
werking in de eerste pl~Qts is ecn zaak van innerlijke overtuiging ten aan-
zien van de noodzaak en bexeidheid tot vor~Ceving. In dit licht gezien lijkt
het gewenst, dat,

1. de geestelijke raadslieden van het EUDunistisch Verbond en de
reclasseringsbezoekers van Hucanitas, werkzaam in eenzelfde
ger.ticht, elkaar tenmin:}te .66nElé1a.l}wr nnt1nà (lntEloetenin team-
bG 81'1'e:o:ing,

2. in iedere pl~atselijke sectie reclnsserins van HUDunitas ~~n
ven ~a geestelijke raadslieden, werkzaam in een straf5esticht,
wordt 0l;[jE':Ilomen,

3. in iedere pl:"o.tselijic;cOl:u:JissiePrü,ctiuch HUEw,uisme vün het
HUDé1nistisch Verbond een vertegenwoordiger van Humanitas eon
plLU1 ts krijgt,

4. de reclt1sseringsbezoekers van Hunanitns en de geestelijke raads-
1ioden ynll h2t".-\U!:l."..DistiBch Verbond elka!1r één keer per jaar in
e211 lande 1!jk8bijeenJl.Ol% tontmoeten, ter be sprekinG van Geme en-
schap:?,dijlwbel;:mGon en proble!:len."

Dit orcunisatie-schema behoeft uiteraard nadere uitwer~ing en aan-
passing aan pl!1utseli)':8ODSt2d1d.ighed.o!1, riet ,!logeechter dienen 111s.een
eerste bijdrage tot een vrucht~ar0, open en enthousiaste éamenwerking tus-
sen menGen die vnnuit eenzelfde levensovertuigng werkent~n behoeve van de
geietineerden.
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Om misverstand bijvoorbaat uit te sluiten moge tenslotte worden
opgemerkt , dat de geeste lijke raadslieden van het Humani stisch Verbond
en de reclasseringsbezoekers van Humani~as uiteraard gaarne bereid zijn
tot samenwerking met'alle daarvoor. in ~anmerking komende organen, onge-
acht hun levensbeschouwelijke grondslag. Gezien .de nauwe verwantschap
tussen het ilumanistisch Verbond en Humanitas is het begrijpelijk,dat aan
de mogelijkheid van .samenwerking tussen deze humanistische organisaties
bijzondere aandacht wordt be'steed.

===========;=========
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