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Voor het eerste en tweede deel vnn dit artikel wordt verwezen. naar
het December- en Februarinummer van: De Puntjes op de I.

Het "kleine" duwt.ie.

Iedere situatie, waarin wij werken, wordt bepaald door vele belang-
rijke elementen tegelijkertijd,en de situatie is als het ware het resultaat
van hun wisselwerking, een moment van evenwicht) waarin zelfs een kleine
nieuwe handeling een verandering in de geltele situatie tengevolge kan
hebbclt. Onze economen hebben reeds lang geweten, dat het scheppe~ van
een klein extra-bedrag aan koopkracht een enorm stimulerend effect kan
hebben op het verloop van een neergaande economie.

Modcrne maatschappelijke werkers zijn zieh iets van een soortge lijk
proces bewust geworden. Hoe dikwijls is dat wat een "casewórker" kan
doen in lIet geval van een cli~nt, die bezweken is onder zware druk van
zijn omgeving, niets anders, dan llem of haar er door te slepen, totdat
de druk, waaronder de cli~ntstaat, vermindert en de cli~nt in staat is
zijn onafhankelijke koers te hernemen. ~loeten wij dat zichzelf helpen noe-
mellof hulp van anderen? Het is voor het grootste deel self-help, daar
de innerlijke reserves van de cliänt hem in staat gesteld hebben zijn
koers te hernemen - en toch was cr hulp nodig, om deze innerlijke krach-
ten te beschermen en misscllien te activeren. Hetzelfde kan gezegd wor-
dert ton aanzien van groepen. Er is, onder het grote aantal hedendaagse
experimenten en ondcl'Jl<:nin[':c!llop hot terrein van de gemeonschapsont-.
wikkeling, 66n, die mij in het bijzonder getroffen heeft en juist, omdat
lIet de juistheid bewijst van ons gezichtspunt niet alleen voor individuen,
maar ook voor gem()cnschappen. Ik bedoe 1 het "ComlTIunity devclopment Pro-
gram" in Griekenland, wat in het U.N.-rapport "the welfare through Em-
ployment Pro~ram" genoemd wordt. Het uitzonderlijke van dit programma
was, dnt lIet geheel ~erd overgelaten aan de gemeenschapoen ter plaatse,
om tot de beslissing te komen of zijeen werk, dat plaatselijk belang hnd,
zon.ls het aanleggen van wegen of bruggen, of waterleidingen, of openbn,re
gehouwen of ir1'igatiewerJccn 7-ouden aanvangen. De start van zuIk werk
eellter werd door de regering gestimuleerd, maar alleen door het toezeg:-
gen van een kleine fina,nciide tegemoetkoming voor de werkkrachten ui t
het dorp, en, voor zover noodzakelijk, wat technische bijstand, op voor-
w~wl'(lc, dat de gemeenschnp het plan maakte en -de vrijwillige werldcrachten
en he L materiaal ter plnatse beschikb~1ar stelde .

Zo had cen betreldcclijkkleine stimulans, die ecn beroep deed. op de
individuele nctiviteit en het pllLntselijkinitiatief een groot aantal ge-
~eenschapRprojectellLengevol~e, terwijl toch de mensen het gevoel hadden,
dat zijhun eigen besilliten hadden ~enomen, hun eigen keus hadden gèduan,
hun eigen werk. Zodoende werd ooI,het plaatselijk zelfréspect en zelf'-
'"ertrouwen versterkt. En kunnen wij ook het l1nrshall-plan niet beschouwen
nIs oen voorbeeld vun wnt wij bedoelen?

Het Harshall.-pln,n gtèf in die mocdlijke jaren, die [Lchter ons 1i.ggen,
de Europeso lnnelen wat economische hulp. Deze hulp was heel illdrukwekkend
w,tnneer \':ijnaar de:cijfers :tls zodanig ldjkcn, maar in verhouding tot de
hele oorlogsschade en de noden van de Europese lnnden was zijmanr gering.

Toch is het effect in bijna alle landen groot geweest, zowel econo-
misch als psychologisch.

Deze
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Deze voorbeelden mn.ken duidelijk, hoe weinig steun vn.n.knodig is om
het individu of de groep te helpen dn.t evenwicht weer te vinden, wnn.rin
onnfhn.nkelijk functionnel'cn weer mogelijk is. Soms is wn.t wij nodig hebhen
in perioden vn.n druk slc_chts tijdelij!<wnt ondersteunende hulp, soms heb-
hebn wij nl leen wn.t infonnn.tie nodig om ons in stant te stellen h6t pro-
bl(?em helderder te zien en het intelligenter op te los:,en; soms hebben
wij slechts een klein e~trn-duwtje nodig ~m, zon.ls in Griekenland, onze
passiviteit te overwinnen, soms moeten wij ln.ngs een ondiepte worden ge-
loodst, die onze vrije v:lnl'tbelemmerde. In al deze situaties is'lwt
moeilijk ui t te uw.ken, w:tt men nu zichzelf helpen moet noemen, en wn.t
hulp Véen anderen. Het is ook niet interessQnt, zodrn wij zien CÜlt het
elkQal' nunvullende krn.chten in het menselijk leven zijn. Wnt echter wbl
interesSQnt is, is té 0 n der z 0 e ken, w ~ t wijk u n n e n
doe n.

Geme ens cllQp.
Wnnneer het wanr is, dn.t cr i~ de moderne mnatschappij een tendenz

is om het oude gemeenschapsleven te vernielen, dun moeten wij trachten
te helpen bij de opbouw. Moedig is nlleen degene, die zich thuis voelt
Zich thuis voeloll houdt in: nauw verbonden zijn met andere mensen in een
menselijke levensgemeenscllnp. Alleen diegene, die in een nnuwe en dage~
lijkse gemeenchnp leeft met andere mensen en danrin vrede vindt, voelt
zicll zeker genoeg en is moedig genoeg om zichzelf te helpen. Alleen in
een sterke gemeenschap zal de wil cn de mogelijkheid om ~owel elkaar als
de zwakkere leden te heip~n, zich ontwikkeleli. liet leven in een gemee~-
schap is daarom een vnn de eerste noodzakelijke voorwnnrden voor het men-
selijke leven. Wij schijnen ons dat meor en moer te realiseren wnt het
f:lInilieleven betre'ft, r:W.éLrwij schijnen 'soms te vergeten, dt1t de fami.lie
meer of minder de l:Latste verdedigingslinie is in de strijd tegen de
langznme afbraak vnn het gemeenschapsleven in de moderne, maatschappij.
Het féu:ülieleven zelf wordt ze cr aanl~etast door het vervnl van de grotere
gemeenschQp cr om heen ei wij zullen nooit het familieleven kunnen redden,
lenzij wij op giote schnal vni krijgen op de ontwortelende gevolgen v~n de
illdustriële en urbnne civilisatie. Wnnneer wij nieuwe steden moeten bou-
wnn of weeropbouwen, lnten wij ze dnn zo bouwen, nl. in zulke kleine een-
heden, dat het mogelijk is, dnt een nieuw gemeenschapsgevoel zich ontwik-
kelt. Van sownige Engelse projcc~en in de verwoeste steden zouden wij
kunnen leren wnt gednan kan worden, wanneer wij het proces vnn urbnnisatie
in de hand houden, in pInats van het zijn eigen gnng te laten gaan. Laten
wij de ontwikke ling VLln gemeenschn.pscentr:.1., W[1ar de gellwenschn.p ké1llte-
Zélmen kOl;Jen, kD,n discus8iëren, pü,nnen ka.n l!lQI<cnvoor hun gemeenschappe-
lijke leven, ,zich k8.n ontspannen, en zich thuis IUl.nvoelen, bevorderen.
Iedere hulp, die gegeven wordt voor de ontwikkeling van die gemeenschaps-
centra, in welke vorm de gemeenschQppen ze ook Dogen wensen, zal een
groot dividend opbrengen in de vorm van een sterker gemeenschapsleven,
minder onaangepasthe~d, meer onderlinge hulp, Deer plnatselijke en indivi-
duele self-help.

xxxxx
Tijdschri ftcn- overzi cht
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TIJDSCHRIFTEN - OVERZICHT.

In hot nRandblnd voor de geestelijke volksgezondheid van Maart 1955
vinden we'eeu artikel V<:1n~fej. B. Willemse "Soci[1o,l Tourisme" en de gees-
telijke volksgezondheid".

Onder "Sociaal tourisme" wordt verstaan het verblijf in kamphuizen,
kal:lpeerhutten, kampeerpla11tsen voor tenten en k11J:lpeerwugens, wat n11 de
oorlog zo tot ontwikkeling is gekomen.

Een deel van deze vnc11ntiebedrijven wordt echter puur çommercieol ge-
leid en vormen 0~l bedreiging voor de geestelijke volksgezondheid.De lei-
ding Y[1n het bedrijf blijkt V11n essentieel hel[1ng te zijn.

In lwt A!:1CrikRunse Tijdschrift "Soci[11 Casework" van :,ln,n,rt 1955 vin-
den we eon ,:"rt:i kc 1 V:lIl La.wrence Greenle igh, R.D. "SOlllC psycho logi cn,l
aspccts oÎ [1ging".

De algemeno opvn,ttingen over het oud-worden houden ~ecn gelijke tred
met do nieuwste vondsten. LichaDelijke achtcruitg<:1ng hoeft niet een gelijke
geestelijke <:1chteruitgnng Dûe te brengen.

Wc,ar het levcm 1.eschouwd Dag worden [11s cen voortdurende an,npassing,
kunnen lich:11:lelijkc tokorten ook gecompenseerd worderl in de tot11le integra-
tie van iemand's persoonlijkheid.

Meer dan men denkt kunnen psychische moeilijkheden vn,n de bejaarden
beh11ndcld worden ..

Actiev(; b[1nden net (le gemeensclHIp (l.o.v. hobbies, ontsp11nningsnid-
d11gen, intellectuele bezigheden, en indien nogelijk "pn,rt-tir.le" ba[l,ntjes
zijn bijzonder belangrijk.

De hele instelling tegenover bojn,<:1rden Doet vernnderen .

Ons DUW-t.ie
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Yie hielden ons in de voorga.ande artikelen bezig met de :vraug, waarom. •
.de rnudsman zich genoodzaakt kun zien bemoeienis met de medemens in_z~n--
levensmoeilijkheden te zoeken, ook uls deze er niet eigener bew,eging om
vraugt. En lautstel~k bespraken we in het b~zonder,de beweegredenen tot
deze bemoeienis voorzover deze in de toesta.nd en de omstundigheden va.n de
(eventuele) cli~nt gelegen kunnen z~n. De bespreking duarvun was ,nog niet
vo 1tooid. We zetten haar daarom voort. .

Behalve de vier reeds genoemde redenen is een v~fde reden tot bemoeie-
ni~ gelegen in het feit, dat mensen zich soms va.n hun eigen levensproblemen
niet of onvoldoende bewust z~n. Zijhebben een vage onvrede met het leven of
met zichzelf, maar weten eigenlijk niet waa.r de schoen wringt. Er hapert iets,
m~ur ze weten niet precie~ wut. Er doemen vragen op, maar deze vrugen kr~gen
geen tastbare vorm. Vraagt men zulke mensen of er moeil~kheden z~n, dan unt-
woorden ze met ,een [1a.rzelend:- "Ocl\' nee •...... , misschien ook wel .... , ten-
minste ". Z~ weten de woorden niet te vinden om hun moeil~kheden aun te
duiden; z~ z~n hen daartoe zelf niet duidel~k genoeg.

Zo beginnen huwel~ksmoeil~kheden vaak met een dergelijke vage onvrede,
zonde~ dat het probleem met name kan worden genoemd. Wo vinien zulk een on-
bestemde onvrede ool{bijmoeders die innerlijk niet kunnen aanvaarden, dat hun.
kinderen volwassen worden, zonder dat z~ dit zelf doorzien. We vinden het b~
de mens, die de vroegere bevrediging in z~n werk niet meer heeft, zonder dat
hij zelf daarvoor aanwijsbare oorzaken onderscheidt.We vinden het in de onrust
en onbüvredigdheid~an mensen, dio uit een functie of tauk.z~n geraakt (o.a.
bij ouden van dagen) en bijal die anderen die "hun draai niet kunnen vinden",
omdat z~ inderdand niet doorzien dat z~ voor een draai, voor een herziening,
voor een her-oriUntntie in hun leven staan.

Men kan van deze mensen piet verwachten dat zijom rnad tot een rnadsmnn
zullen gaan. Zij zouden niet weten wanrover te spreken. Daarvoor staa~ hun
immers zelf hun probleem niet duidelijk genoeg voor de geest. Het is weer de
raadsman, die hier het contnct moet zoelten en leggen en de mogelijkheid moet
bieden tO,t het gesprek, waarin de nnder zich van de na1'dvan zijnmoeilijkheden
,bewust wórdt en met zichzelf in het reine tracht te komen.

We hndden hierboven het oog op mensen die in nlle1'lei typisch individu-
ele situaties zich van hun eigen levensconflict onvoldoende bewust zijn. In
meor nlgcmene zin is hetzelfde het geval ten opzichte van de grote levens-

vragen

"

••



•

r

•

•

5

~ragen. TIel doeoen bijvele eenDen dikwijls vage en halfbewuste verlangens
en vragen op; deze vinden echter veelal geen concrete vore en leiden
da~rdoo~ niet tot een actief beiig zijn cr oee, luat staan tot actieve
oriëntatie bijeen ruudDoan.ln het bijzonder treft oet dit bijongods-
dienstige censen aun. Velen hu~ncr hebben zich oude zekerheden en bindin-
gen zien ontvallen en verwierven e~ nog geen nieuwe voor in de plaats.
Zijvoelen vagelijk een leegte, die niet Dèer op de oude wijze kun worden
gevuld, Daar die toch ook niet dwingend genoeg 00 nieuwe vulling vraagt.
Eerst wanneer zijnadrukkelijk voor de vragen van leven en wereld worden
gesteld, krijgen hun sluioe~ende behoeften vaster voro en worden hun vru-
gehen verlangens concreet: Weer ligt hier een tank voor de raadsoan, die
het g~sprek opent en daardoor de Geesten activeert. Hier, waar het 00 de
ulg60ene levensvragen guat,krijgt het groepsgesprek iijnbijzondere pln~ts.
En het is weer de raadsoun die dit groepsgesprek ensceneert ..

Een zeer dwingende reden voor het "wenden tot" zien wijvoorts in het
voorkof:en, dut beter is Jan genezen, wut dan Decstal betekent: het voor-
'][ooen vnn erger, opdat het beter is te genezen. Elke randsoan weet uit
ervaring hoe oen vank eerst 00 hulp vraagt, als de nool liet hoogst is.
Het spreekwoord zegt. datdnn Je redding nabij is, oaarvergeet, dat dun
veel'niet Deer te rcàden v~lt! Heel wat onnodig lee~ zou kunneri worden
voorkooen als tijdig hulp zou worden geb6den, waur Den - uit redenen van
onbekendheid, schroaD, Doedelooshcid, onverschilligheid, onbewustheid
van het eigen probleeo en wat er nog Deer voor redenen bogen zijn - niet
tot bet tijdig vrágen van hulp kont! - Eon Dun verbanst zich er over, dat
zijnvrouw bijhen we3loopt. Vnn vroeg tot lnnt heeft hij gewerkt voor zijn
zna][. Voor iets anders W[I.S er ~cen plno..t.s.Vnn zijnvrouw had hijhetzelf-
de ~e~iut~ .... totdat ze cr niet ocel' tegen op kon en do bOD barstte -
ft Was toch voor ons beider be~twil -, zegt de enn nog te goeder trouw.
Nu kont h\j bijde Té.ü1,'~~sI::nn,Gaar lw,d de rn,adsl:.mnniet eerder bijhèn noe-
ten zijn, 00 heD te laten zien dat er levenswetten zijn, die nen niet
straffeloos overtreedt? - Een Doedel' tobt jnrenlang oet oellDocilijk kind.
Ze heeft do jongen schronelijk verwend ~n in alles zijn zin gegeven. Er is
geen huis noer oet hen te houden. Nu koet ze bij de raadsnnn. Ma~r de
rnadsna~ hnd huar- èn het kind! - eerder vnn dienst kunnen zijn. - Het
zijn zo nnar enige concrete voorbeelden, wa~rdoor het blijkt: de raadSDun
coet zich tot de Dons wenden en niet ufwnchten tot deze zich bijhen ver-
voegt. In het re~elDntige contnct van de raadsonn oet zijncensen en in
de vertrouwensverhouding die dnnruit, als het goed is, gr6eit, kODen de
noeilijkheden ils vanzelf, c!n(kn tijdig, [lilnhet licht.. Het is de rno..cls-
Dan die ze uit gebaar en toon en uit een schijnbnnr onbetekenende opoer-
I(ing ontdekt. Het contact vnn de raadsnun in een artieiderskanp net de
nensen op de kuners geeft er alle gelegenheid toe. In ."Ons DUW-tj e" van
Juni 1953 gaven we er een nantal voorbeelden vnn.

En het is niüt overbodig, tb t de ra,aclsnaner vlln tijd tot tijd op
wijst, dL1t ;:1On niet "10t~twncliten net o'ver zijn:::.oeilijkhec1ente spreken tot-
dat het hüleonnl nis is, naar dat oen dnar reeds over praat, als er ook
Danr iets in ft leven is, dllt dreigt verkeerd te gann.

Er zijn
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Er zijn ook mensen die menen ~un eigen moeilijkhed~n te kunnen op-
lOssen, maar die daar in werkelijkh~id allerminst toe in staat zijn. We
denken aan de man die in alle ernst beweerde al driemaal grote moeilijk-
heden in zUn leven te habben gehad en ook driemaal had hij z~ zelf opge-
lost. Hijw'as namelijk driemaal getrouwd geweest en driemaal gescheiden!
Nooit had hij daarbij de raad van anderen gezocht. Het komt ons voor dat
deze man de levenskunst minder verstaat dan hij zelf meent. Een benade-
ring door een raadsman zou niet overbodig zijn.

Het gebeurt ook nog wel eens in de kampen, dat we na ons aanbod tot
hulp bijmoeilijkheden de reactie krijgen van: - Och meneer, als je moei-
'lijkh~denhebt, dan moet je die toch' zelf oplossen. Daar kan ge~n ander
je bijhelpen. - Hoezeer in het eerste deel van deze opmerking ook waar-
heid schuilt, het tweede deel miskent de betekenis van de steun die de
ene mens voor de ander kan zijn.Het kost ook meestal niet veel moeite
dit duidelijk te maken. Maar degene, aan wie dat nog niet duidelijk is,
di6 zal niet gemakkelijk steun zoeken en door de raadsman moeten worden
benaderd. •

Tenslotte willen w~ nog op een psychologische toestand wijzen, waar-
in de mens wel degelijk steun nodig heeft, maar juist door zijn toestand
niet tot het vragen van hulp of aandacht komt. We doelen op een toestand
van apathie, waarin de mens bij.voorbeeld na groot leed kan geraken. In
zo'n levensurisis kan de geestelijke steun van de raadsman van grote be-
.tekenis zijn.We herinneren ons een geval, waarin een man zelfs niet meer
tot het opstaan van zijnbed was te bewegen. Eerst de gesprekken met de
raàdsman hebben hem tenslotte letterlijk en figuurlijk op de been gebracht.

Hiermede zijn zeker nog niet alle redenen, die de raadsman tot on-
gevraagde bemoeienis kunnen nopen, uitgeput. Het moge echter voldoende
zijn om duidelijk te maken dat de raadsman niet kan volstaan met af te
wachten wie tot hem komt, maar dat hij zich in vele gevallen moet wenden
tot de medemens, die misschien steun behoeft.

We herhalen slechts de ~otieven die daartoe zijn aangevoerd.
Voor zover ze voortvloeien uit de levensovertuiging van de raads-

man zelf zijnhet :

bekommerriis om de medemens;
verantwoordelijkheid, ook.voor zijn lot;
de overtuiging, dat het ~ens-zijn en de menselijkheid
moeten worden vervuld en ontplooid.

Voor zover zijin de toestand en de omstandigheden van de cliHnt
zijn gelegen, noemden we :

onbekendheid met de mogelijkheid van geestelijke steun;
schroom en innerlijke remmingen;
moedeloosheid en gebrek aan vertrouwen;
nihilisme en negativisme;
het niet-herkennen van eigen probleem;
voorkomen van erristiger moeilijkheden;
onrijpe mening dat ~en zichzelf kan helpen;
apathie.

Eeri volgende keer zullen we aandacht besteden aan de bedenkingen die
tegen ongevraagde bemoeienis worden ingebracht.

•
..

xxxxx Hetzelfde Probleem
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In "CONTACT" tussen aalmoe'z~-
niers en kamparbeiders. Maartnummer
1955.
Uitgegeven door de R.K. Geestelijke
verzorgers:

Kijk zie je ....

Je mag ,het gerust weten, dat
ik ook,e~ns in,mijn leven Ben zes
wekies heb moeten, opknappen. Nee,
niet voor een maagzweer, ofschoon
die wel aardig van streek was. toen
ik da bewuste avond in een al'te
vrolijke bui werd opgepikt. Maar wat
ik zeggen wou: daar in de b~jus
warep,de jongens vaak heel wat ka-
meraad~chappelijker dan sommigen
hier.jWant het is toch wel treurig
als je die ene daar ziet met de bag-
ger tot boven in zijnnek. Hij staat
bekant stijfvan de klei. Daar k~n
je op de'dag' nu wol niks aan doen,
'maarts ~vondi knn je je tobh op
zijriminst een klein be~tjo opknap-
pen, dan ben jo tenminste nog een
heBlklein pOjin nens. Al doe je
het alleen maar voor je kameraden,
zoals je dat thuis voor je vrouw
en kinderen doet. En wat zou je zeg-
gen van die vogelverschrikker daar,
geen stukje heel aan zijn lijf.Daar
moeten wij nou mee optrekken! Snap
je die lui nou? Het beroerdste is,
dat die lui je goeie naam nog over
de straat gooien op de koop toe.
rfant wat wordt er over ons - dank
zijdergelijke gasten - gezegd?
"een mooi stellet'ie schoojers die,. '

kamparheiders", En geef die mensen
dan maar eens ongelijk, als je der-
gelijke prentenboeken ziet lopen ...
Mannen, nw,akt het kampleven elkan-
der niet troostelozer dan het op
zich reeds is. ICnap je 's avonds
een klein heet je op, dat kost geen
geld, alleen maar wat caeitc.En
boycot die kn~pen die jullie goeie
naam onnodig over de straat gooien.
(Red.).

jin ieder geval liepen ze er niet zo
ongegeneerd bij als hier.

In "DE PUNTJES OP DE I" num-
mer 6~ Octobernummer 1953.
Rondzendbrief voor Geestelijke Raads-
lieden van het Humanistisch Verbond:

Ook ~eestelijke v~rzorging?

De raadsman had hem al ver-
scheidene keren ontmoet. Z~ kenden me-
kaar. Het was een aardige, vrolijke
jongen, maar smerig, onverzorgd!,
haveloos!
Die avond komt de raadsman juist tegen-
overhem te zitten op de kamer .
Zo zou ik nou ook niet graag tegenover
je zitten als we 'samen mo6sten eten,
zegt ~e raadsman.
De jongen lacht een beetje stompzinnig.
Hij begrijpt niet wat de raadsman be-
doelt.
Dan vraagt ie voorzichtig: "Waarom dan
niet?"
"Omdat je een haard hebt v~n minstens
4 dagen". D[lar kan ik niet tegen. Ik
heb gauw last van een beetje draaierig-
heid".De volgende Woensdag komt de
raadsman weer op rie'kam~~. Dat is vast
parool. Daar kunnen ze.op rekenen.
De jongen is zowaar bezig zich te
scheren. Hij is bijna klaar. "Nou,meneer,
heb ik nou geen mooi glad bekkie? Maar
ik heb het niet voor U gedn-an, hoor!"

Weer oen'we~k later. Onze jonge-
man komt juist terug van het vissen.
Z'n baard is d'r weer af, maar z'n
hn.Q.r ;.. één ragebol. Nooit
een kam gezien.
"Zo, heb je wat gevangen?"
"Nee, meneer, ze willen niet bijten van-
daag".
"D[w hch je pech gehad.... Jammer, dat
het niet gauw Sinterklaas is, dan wist
ik meteen wat ik je geven zou."
Hij lacht en de mannen d'r omheen ook.
'n Goeie mop!
"Nou, wéét je dan wat ik je zou geven?"
Nu k~~t ie weer even onnozel.
"Dan kreeg je van mij een kammetje! Wn,s
ik nog goedkoop kla[lr ook. Kun je te-
genwoordig al voor een dubbel tje krijgen".

Laat ie nou de volgende keer ook
z'n han,r f';ekamdhebben .

xxx Nieuws
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NIEUWS UIT oEN OM DE KAMPEN.

In het uiterste Noorden van ons land, aan de Groninger Waddenkust
ligt het kamp Lauwerpolder. De arbeiders in dat kamp werken achter de
zeedijk aan de landaanwinning. 's Winters is het kamp niet bezet, want dan
liggen de wadwerken stil. In het vroege voorjaar is men er echter weer
begonnen. Het kamrleven daar onderscheidt zich van dat in all~ andere kam-
pen in ons land door een volledig gebrek aan regelmaat. De arbeiders moeten
zich namelijk voortdurend aan het getij aanpassen. Er kan alleen bijlaag water
worden gewerkt. De ene dag werken ze bijvoorbeeld van 's morgens 4.15 uur tot
11.00 uur. Ze zijn dan 's middags en t S avonds in het kamp. Een andere dag
werken ze echter tot 's avonds 9 uur of later. Weer een andere dag maken ze
twee getijden,.één 1 s morgens vroeg en een laat op de dag. Ook de raadsman
in zo'n kamp moet zich daarbij aanpassen. Hijkan zijn bezoeken niet op een
vaste uag stellen en hijmoet zich ook wat de bezoekuren betreft aansluiten
bij de tijden dat Le arbeiders in het kamp zijn. •

Tot Raadsman voor het kamp Lauwerpolder is benoemd de Heer P.A.
A 1 b 1 a s, era n j ~ s tra a t 2, War f f u m.

Wij heten hier Raadsman Alblas van harte welkom in de kring van onze
raadslieden voor de arbeiderskampen en wensen hem goed en prettig werk in
het kilmp toe.

Van Raadsman Stenvert uit Terneuzen moeten we afscheid nemen. Zijn
kamp te Souburg is reeds geruime tijd gesloten. Het wordt als woonoord voor
Ambonnezen ingericht en het ziet er niet naar uit, dat binnen afzienbare
tijd een ander kamp in zijn omge~ing geopend zal worden. liocht dit ooit zo
~ijn, dan doen we graag weer een beroep op hem. Voor het ogenblik danken we
hem voor het werk dat hijin zijnkamp met opoffering van veel van zijntoch
al zo schaarse vrije tijd heeft gedaan.

"RaadsilianDekker uit Vlissingen, die door persoonlijke omstandigheden
zijnlUllllpaan de andere raads lieden op Walcheren heeft moeten toevertrouwen,
heeft intussen zijnwerk in kamp Aagtekerke weer opgenomen.

In de Limburgse Peel is het kamp Ameriea, dat sedert kort weer bezet
was; opnieuw gesloten. De bezetting werd te klein en de arbeiders zijnnaar
kamp IJsselstijnovergobracht. Raadsman v.d. Wulp staat daardoor weer op non- •
actief.

Vermeldenswaard is voorts nog dat Raadsman Hack van kamp Elkerzee in
het kader van de Culturale Dienst een bijdrage heeft kunnen leveren tot de
culturele verzorging van de arbeiders in:de kampen op Schouwen-Duiveland.
In allo zc'(-oil ko.,mpenvertoonde hjjIH1I1wlijkzijnprachtige, zelf vervaiLrdigde
serie klcurcndiE'}p,van landscJlîL})en rlont van de duinstreek van dit eiland
waarop de al'beiders hun dage lijkswerk verri chten. Ve len hunner zullen nau-
welijl,shebben vermoed, dat er aan dc) rand yun het naal,te, troosteloze en
verzilte gebied zoveel schoons te vinden is.

xxxxx

Van achter de Tralies
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VAN ACHTER DE TRALIES

•

G ROE P S B.E S P nEK ING.

In het Maartnummer van het Maandblad voor Berechting en Reclas-
sering schrij~t Dr. D.J. Beek, zenuwarts, verbonden aan de Rekkense
Inrichtingen te Eibergen, een artikel over zijngroepsbesprekingen met
ter beschikking van de Regering gestelde meerderjarigen.

In de inleidende opmerkingen wijst Dr. Beek erop, dat bij de samen-
stellin[; van de groep er bewust na.ar is gestreefd zoveel mogelijk mensen
bijeen te brengen 7an niet te zeer uiteenlopende leeftijd, intellectuele
en geestelijke oJltwikkeling en maatschappelijk milieu. Zeven h acht deel-
nemers acht hij een gunstig aantal, met voldoende variatie en mogelijkheid
tot het bereiken van een eenheid. Getracht werd de groep zoveel mogelijk
gesl;ten te houden. Toelating van nieuwe leden leidt onvermijdelijktot
herhalingen. Hij heeft niet de neiging gevoeld bijde samenstelling van
de groep rekening te houden met de a.ardvan de door de deelnemers ge-
pleegde delicten.

Op de eerste bijeenkomst werd het doel van de bteenkomst uiteengezet,
een verondersteld verla.ngen om eens met elkaar te praten over de volgen-
de vragen:

1. Waarvoor ben ik hier gekomen?
2. Wa.t is het do~l van mijn verblijf ln de inrichting

en hoe moet ik ~at bereiken?
3. Hoe stel ik mij de terugkeer in de maatschappij voor?

Opgemerkt werd, dat de deelnemers eventueel over elk ander onder-
werp van gedachten zouden leunnen wi sselen .

De deelnemel~s wierpen zich onmiclcleli,jkop vraag twee. Een storm
van critiek brak los, vaak in zeer agrc8sieve vorm. Het vermogen en de
va.ardigheid tot justificatie van eigen wangedrag en het ontlopen van
de noodzaak tot zelfkritiek door een aanval op de ander gaan ver.
Speciaal in dit stadium moet de leider over een behoorlijke zelfbeheer-
sing en ecn goed incasseringsvermogen beschikken en, bij alle bereidheid
om de meningsuiting, ook de agressieve, haar vrije loop te laten, is
enige slagvaardigheid nu en da.n onontbeerlijk.

Van grote betekenis is echter juiste critiek als juist te erkennen.
De UTen aan deze besprel;:in~enbesteed waren verre 'van verloren. Ze

bleken broodnodi~ om de weg vrij te maken voor een gesprek over andere
onderwerpen. De spa.nnin~en, waarin de van hun vr~heid beroofde medemen-
sen leven zijnuitermate groot; achtor hun agressie ~taat veel haat, wan-
trouwen en ressentiment, maar gaan oo~ angst-, onzekerheids- en schuld-
gevoelens schuil, gebrek aan zelfvertrouwen en het besef mislukt te zijn.
Veelal hebben deze mensen het Gevoel :'outcasts" te zijn,waarmee eerst
de Justitie en later de Directie maa.r kunnen doen wat zijwillen. In-
lichting en uitleg omtrent uetgeving, rechtspra.ak enz. zijn zeer belang-
rijleter vermin<.1eringvan (:espanningen. Er
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Er kwam een moment, waarop deze kritiek was uitgewoed en daarmee
was de tweede phase bereikt. Toen kon dieper worden ingegaan op onder-
werpen als: Wij en de 'man,tschappij;lcameraadschail, groepsleven.

Persoonlijke moraal en groepsmoraal.
Hoc komt het dat iemand a-sociaal geworden is.

De groep bleek in staat vrijwel alle belangrijke'aspecten naar voren
te brengen. 'Aanleg, opvoeding en milieu. De erkenning van het gevaar
zich te verschuilen achter de uanleg. De plicht zich los te maken van
allerlei gewoonten en dressaten en zich niet te laten regeren door pri-
miti6ve emoties. Er warde!l heel wat remmingeri en ~che~e houdingen bloot
gdle~d. Moed tot ~et aanvaarden ~an schuldge~oel, camouflage, ver~chui-
ving, zelfkennis'en zelfmisleiding. '

, In hoeverre deze gespreideen ooI,werlcelijken blijvend hebben geholpen
om de deelnemers tot beter begrip van hun situatie en diep~re zelfkennis
te brengen is volgens Dr. Bock moeilijk te schatten. Feit is echter dat de
noodinak en mogelijkheid vnn nader individueel contact voortvloeide ui t de
groepsbesprekingen en dat het inzicht van de gesprek~leider in de wiji~
wan~6p deze mensen in het leven stnnn werd verdiept.

;.: I

Aan het eind van het nrtikel vraagt Dr. Beek zich af op wiens ter-
rein dit werk ligt: van de psychiater, de psycholoog of de paedagoog.
Wie zich wet deze arbeid wil bezighouden znl diepgaande kennis op een der
drie terreinen moeten bezitten en op de andere gebieden geen vreemdeling
mogen zijn.Bij de keuze vnn een leider zal echter niet alleen gelet mogen
worden op het bezit van schoolse kennis. Men belcve dezegroepsbespreking
als een "ontmoeting"; een ontmoeting van bijzondere aard en onder speciale
omstandigheden en verhoudingen. Hij, die als leider optreedt zal bereid
moeten zijn de volle waarde van zijnpersoonlijkheid in al haar facetten in
te zetten.

Waarschijnlijk zal de niet psychiatrisch geschoolde, die tot dit werk
geroepen wordt, nu en dan behoefte gevoelen zijnervaringen te bespreken
met een psychiater.

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