RECLASSERING

EN MAATSCHAPPIJ

verslag van de kaderbij eenkomst
van de sectie reclassering.
te Zwolle op zaterdag 27 april 1957
voorwoord
Tussen de laatste grote weekendstudiebijeenkomst
in het voorjaar van 1956 voor de
reclasseringsmedewerkers
van Humanitas en de herhaling daarvan die is opgenomen
in het werkprogramma van 1958, liggen 24 maanden.
Het Landelijk Sectiebestuur heeft daarom in 1957, voor het continueren van de onderlinge contacten, twee bijeenkomsten met het kader en een aantal deskundigen
belegd als scholingsbijdrage voor dit jaar.
De eerste bijeenkomst werd op 27 april in Zwolle gehouden en de tweede in Uh'echt
op 18 mei.
Beide vergaderingen zijn bij het verschijnen van dit blad al achter de rug; deze
regelen zullen echter in hoofdzaak het verslag van de bijeenkomst in Zwolle bevatten,
terwijl aan het slot nog een aanvulling over het in Uh'echt besprokene zal volgen.
Hoewel in beide bijeenkomsten dezelfde stof werd behandeld, hebben de discussies
belangrijke verschillen vertoond.
Van drie tot vier uur werd onder leiding van de voorzitter, mr. B. v. d. Waerden,
vergaderd zonder gasten en werd overleg gepleegd over enkele huishoudelijke
onderwerpen.
Na dit korte huishoudelijke gedeelte (voornamelijk bespreking van communicatieproblemen) verwelkomde de voorzitter ml'. M. E. Tjaden, hoofdinspecteur reclassering van het Ministerie van Justitie de heer N. Boeken, directeur van het Genootschap,
en de heer J. E. Verwoerd, secretaris der reclasseringscommissie
van de jeugdgevangenis te Zutphen, de eerste inleider op deze bijeenkomst. Het doel van deze bijeenkomst, aldus de voorzitter, is te onderzoeken
in hoeverre de reclassering kan
fnnctioneren in verband en in aanraking met andere vormen van maatschappelijk
werk. Juist omdat in Humanitas vele verbijzonderingen
van het algemeen maatschappelijk vlerk worden uitgevoerd, heeft het bestuur een aantal desknndigen
uit de reclassering en het maatschappelijk
leven uitgenàdigd
aan onze discussie
deel te nemen. Het gaat ero~ te onderzoeken hoe de aanraking van de reclassering met het bedrijfsleven verloopt en hoe de verhoudingen
onderling op het
reclassering met het bedrijfsleven verloopt en hoe de verhoudingen onderling op het
ogenblik zijn. De inleidingen, die de jeugdgevangenis
als uitgangspunt nemen, zijn
dan ook niet meer dan een aanknopingspunt
voor alle mogelijke onderwerpen. Een
vraag voor ons is o.m. of de reclassering wel voldoende geïntegreerd is in het geheel
onzer activiteiten en contacten.
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korte weergave van de inleiding

van de

heer J. E. Verwoerd .
Deze eerste spreker achtte de belemmeringen van de hedendaagse jeugd niet van
andere orde dan van de volwassenen. Dit is statistisch niet vastgelegd of vast te stellen
en daarom volstond de spreker met een aantal gedachten, kenbaar gemaakt in de
literatuur, geput uit rapporten over gederailleerde jonge mensen en ontstaan uit eigen
waarneming. Zoals ieder publiek probleem heeft ook de grote belangstelling voor de
jonge mens tegenwoordig een samengestelde achtergrond. De heer Verwoerd meende
in die achtergrond een voorname (en tevens lugubere) componente te zien in de
dreiging van de atoombom met de gehele gedachtenwereld
en speculatieve belangstelling die daaraan vastzit, deels bewust, deels onbewust. Twaalf jaar na het einde
van een wereldoorlog zit de wereld met een afschuwelijk en onvoorstelbaar toekomstbeeld, ondanks de technische veraangenamingen
van het dagelijks bestaan. De
jeugdige arbeider in deze naoorlogse wereld is van een nieuw type.
Spreker verwees naar de beschrijvingen in het bronnenboek en in de uitgave van het
Mgr. Hoogveld Instituut: 'Jeugd op weg naar Volwassenheid.'
Spreker meende veel verrassend gelijke trekken te kunnen constateren in het type
van de tegenwoordige jeugdige arbeider, in dat van de zgn. massajeugd en in het type
van de jeugdige delinquent. Een gelijkenis die naar voren komt bij het naast elkaar
leggen van sociologische rapporten en rapporten over jeugdige delinquenten.
De
Oostenrijker K. Bednarik constateerde in een beschrijving van de jonge arbeider
van tegenwoordig
een bijzonder groot verschil met de arbeider van vroeger.
Deze beschrijving lezend, constateerde spreker al weer een grote overeenkomst
tussen de in dit werk beschreven
jonge arbeider en het beeld dat spreker
tegemoet kwam in de vele door hem doorgewerkte rapporten van jeugdige ontspoorden.
Stilstaand bij de oorzaken van deze verschijnselen zocht spreker deze in hoofdzaak in
de omgeving, in de structuur van de maatschappij. Deze opvatting spreekt ook uit de
mening van prof. Van der Berg, die meent dat de jeugd tegenwoordig langer jeugdig
blijft en pas veel later volwassen wordt dan vroeger. De maatschappij stelt de jeugd
van nu andere eisen. Iedere opleiding, ook de eenvoudigste, duurt tegenwoordig veel
langer dan vroeger. Alleen voor de allereenvoudigste beroepen is een opleiding met
alleen lagere school nog voldoende. Vakmensen moeten jaren blijven studeren.
Leidinggevende functionarissen hebben soms tot ver in de volwassenheid gestudeerd,
zonder de vormende invloed van de realiteit in beroep of bedrijf te ondergaan. Er is
een hemelsbreed verschil tussen een h.b.s. abituriënt en zijn leeftijdsgenoot die na de
lagere school is gaan werken.
In onze maatschappij groeien kinderen niet meer op als de kinderen in een 1ge eeuws
gezin. Het opgroeiende kind werd daar veel meer binnen de kring der familie
volwassen, zeer beschermd doch ook weer veel directer geconfronteerd met de realiteit
van geboorte, lijden en sterven binnen de familie. "Vat buiten de familie gebeurde
(oorlog, revolutie, rampen) stond veel en veel verder van dit kind af dan tegenwoordig
met dergelijke gebeurtenissen
het geval is. Binnen een familie kon, in een zeer
onrustige buitenwereld, de grootste rust heersen. Zoons traden in het bedrijf van hun
vader of in een nabij zeer bekend en vertrouwd bedrijf.
Tegenwoordig is ieder mens, en ieder kind, gedwongen betrokken te zijn bij alle
onrust op de gehele wereld. Jonge mensen leven primair in de wereld en niet meer
primair in het gezin. Deze wereld van heden heeft een ontzettende oorlog achter de
rug, waarin op wetenschappelijke
en efficiënte wijze vrouwen en kinderen vergast
zijn. Op Hiroshima, dat nu dicht bij ons ligt en dat bijna iedereen kent, maakte een
atoombom 100.000 slachtoffers. Het begrip 'Umwertung aller ';Verte' is op zich zelf
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niet nieuw, ma~r ieder jong mens kon het in en na de oorlog direct en in de praktijk
constàteren. Dit alles kweekt, ook als het niet direct bewust doorleefd wordt, pessimisme en gebrek aan vertrouwen. De politiek aan de weg timmerend via de moderne
communicatiemiddelen,
boezemt geen vertrouwen in en de hoogconjunctuur
van na
de oorlog, met vele sociale verworvenheden,
werkt vermaterialisering
in de hamI.
De heer Verwoerd wees, naast al deze suhjectief heschreven invloeden, op concrete
feiten als de keurige, moderne, uit de grond gerezen woonwijken, waar de jeugd geen
plekje speelruimte, geen steenworp armslag is gelaten; hij wees op het betrekkelijk
hoge aanvangsloon van de jonge arbeider, die op afbetaling snel van de technische
luxe kan genieten.
Tegen deze achtergronden wilde de heer Verwoerd de jeugdige delinquent van nu
zien. Als men het rapport 'Strafbejegening'
in zijn geheel leest, dan vindt men in dit
lezenswaardige
werk toch de jeugdige delinquent
van heden niet. Het rapport
beschrijft een type dat er nu al niet meer is.
Van 50% uit een groep van 150 jeugdige delinquenten (tijdgenoten) bleek een psychiatrisch rapport te zijn opgemaakt en gemiddeld waren er over elk van deze delinquenten 4~ rapporten van de schrijfmachine der ambtenaren gekomen.
De groep jeugdigen in Zutphen is maar klein t.o.v. het geheel onzer jeugd, maar hun
moeilijkheden zijn geen andere dan die der grote massa, alleen extremer en veelvuldiger.
Naast de algemene invloeden op cle jeugd zijn er de bijzondere. Spr. haalde het
rapport van prof. de Vrij aan, waaruit blijkt, dat het onharmonische
gezin een
voedingsbodem voor het fout lo~)en van affectieve bindingen in latere jaren is. Daar
is ook de verontrustende vraag van prof. Hümke of we niet moeten vrezen dat met
een gestoorde baby- en kleuterontwikkeling
wel eens alle mogelijkheden tot verdere
persoonlijkheidsontwikkeling
radicaal afgesneden zouden kunnen zijn. Het is opvallend hoeveel ongemotiveerde angsten en op niets gegrond wantrouwen bij de groep
jeugdige delinquenten tegen de hen bejegenenden wordt geconstateerd. Spreker gaf
een aantal voorbeelden uit de praktijk, waaruit bleek hoezeer het er bij de wederaanpassing in de maatschappij
op aankomt de bindingen met toezichthouders
en
anderen te behoeden. Zij zijn het zwakste punt. Spr. illustreerde hoe uiterst moeilijk
de prognose is. Naar beide kanten valt het resultaat soms volkomen anders uit dan de
prognose deed verwachten.
Het is voorgekomen dat de reclassering de pas werd
afgesneden tot verder vruchtbaar contact met een welwillend bedrijf, doordat een
reclassent, hoewel hij wist wat er op het spel stond, een goedwillende bedrijfsleiding
.radicaal teleurstelde.
Ook dit wijst weer in de richting van een verontrnstende
bindingsarmoede.
Een onberekenbare
impuls doet het soms zorgvuldig opgebouwd
contact in één maal teniet.
Steeds stoot men bij de reclassering van jeugdigen op dezelfde soort moeilijkheden
die voor het grootste deel terug te brengen zijn tot mislukkingen in de menselijke
verhoudingen. Ten eerste omdat deze zo uiterst 'breekbaar' zijn en ten tweede omdat
de maatschappij eisen stelt, waaraan de reclassent zeer moeilijk kan voldoen. Daarom
is ~en goede aanpassing in het overzichtelijke niet gecompliceerde
en weinig verantwoordelijkheid eisende gestichtsleven geen goede maatstaf voor de verwachtingen
na invrijheidstelling.
Wat is, aldus spreker, nu de taak van de maatschappij t.O.Z. van deze jeugdigen?
Het is volgens zijn mening nodig dat de jeugdige reclassent actief deel heeft
aan zijn terugvoering
in de maatschappij.
De a.s. werkgever
van zijn. kant
heeft er recht op dat hij weet wat voor vlees hij in de kuip heeft. Een 'open' gesprek
met de werkgever kan de angst voor 'verwerping' wegnemen. Herhaaldelijk overleg
met hem blijft nodig en de reclassent we te dat hij het uiteindelijk zelf zal moeten
klaren.
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Hij zal zijn schulden b.v. zelf moeten betalen en regelen. De band tuss'en reclasseerder
en reclassent dient vroeg, reeds in de gevangenis, gelegd te worden. Hoe kan men zich
een planmatige uitvoering van de reclassering anders denken. Ondanks de grote
moeilijkheden en teleurstellingen
blijken vaak onvermoede mogelijkheden
in vele
reclassenten aanwezig te zijn. "Mensen, aldus eindigde spr., die met en voor jeugdigen werken en daarbij zowel hart als verstand gebruiken, komen steeds weer tot de
ontdekking dat iedere jonge mens steeds weer een bron is van onvermoede en nog
ongebruikte mogelijkheden."
Na de inleiding van de heer Verwoerd kwam mr. F. de Groot, directeur van de jeugdgevangenis, aan het woord. Alvorens het voornaamste uit de inhoud van zijn inleiding
in dit verslag weer, te geven, drukken wij hieronder, als trait-d'union tussen de beide
lezingen, het door beide inleiders samengestelde discussiestuk af.

belemmeringen.

die jeugdige

delinquenten

ondervinden bij hun terugkeer
in de maatschappij
In het algemeen gesproken zal veelal het gedragspatroon van de jeugdige delinquent
samenvallen met dat van de ongrijpbare jeugd. Daarnaast komt nog, dat zeer vele
jeugdige delinquenten voortkomen uit zogenaamde probleemgezinnen,
waardoor hun
problematiek nog wat ingewikkelder wordt. Ten slotte brengt het 'reclassent-zijn' ook
weer zijn eigen moeilijkheden mee, die hun gedragspatroon ook weer beïnvloeden en
het gehele complex van gedragingen nogal onoverzichtelijk wordt.
Om een leidraad voor een gesprek te hebben, willen we trachten de meest voorkomende facettEm in enige punten weer te geven:
A. De jeugdige delinquent heeft vaak grote moeite met het leggen van normale
bindingen met zijn medemens. Hierbij valt op:
1. Het is moeilijk een gesprek met hen te houden. Opvallend is hun gebrek aan
absh'act denken en het veelal ontbreken van een scherp. omlijnd toekomstplan.
Veelal zijn zij vaag in hun spreken en denken en heeft men het gevoel nergens
houvast te krijgen.
2. Hun ontbreekt in zeer veel gevallen het gevoel van medeverantwoordelijk
te zijn
voor het bedrijf (en het produktieproces hiervan), waarin zij werken.
Ook hier openbaart zich het ontbreken van bindingen.
3. De meesten van hen namen en nemen niet aan het verenigingsleven,
in welke
vorm ook, deel doch zij laboreren aan een vrije-tijdsbesteding,
die geen 'besteding' genoemd kan worden.
B. De meeste jeugdige delinquenten zijn onbekend met de normale eisen, die de
maatschappij aan haar leden stelt. Dit blijkt mede uit:
1. Het reeds hierboven gestelde ontbreken van binding aan het bedrijf, waar zij
werken. Zij stellen wel veel eisen in de vorm van hoog loon, grote sociale ,'geborgenheid in de vorm van sociale voorzieningen, veel vrije tijd.
2. Bij samenwerking in teamverband zijn zij spoedig geneigd het moeilijke en/of
vuile werk aan anderen over te laten. Zij voelen zich al heel spoedig gekwetst en
achteruitgesteld,
indien deze bijkomende werkzaamheden
hun worden opgedragen.
3. Ten aanzien van sparen en trouwen leven zij er veelal zorgeloos op los, zo van
'komt tijd komt raad'. Als er moeilijkheden of zorgen komen vinden zij het hun
vanzelfsprekend recht dat 'de maatschappij' bij springt en de moeilijkheden voor
hen worden opgelost.
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C. Vele jeugdigen leven in een zekere angst en een zich onbegrepen wanen.
1. Dit uit zich vaak in een 'grote mond' als zij op fouten, e.d. worden gewezen.
'Dit nemen ze niet'.
2. Zij zijn spoedig geneigd om van werkgever en vak te verwisselen en zoeken
zodoende de weg van de minste weerstand.
3. Velen vertellen graag 'sterke verhalen' of pronken met toekomstplannen
(die zij
nimmer tot uitvoering brengen), om maar voor 'vol' te worden aangezien.
Bij de delinquenten komen hier nog enige factoren bij. We willén er enige noemen:
de gêne tegenover zijn milieu na zijn terugkeer uit het gevang, hij heeft het gevoel
zijn gezicht verloren te hebben; zijn gevoel van afhankelijkheid, hij moet geheel opnieuw beginnen, moet vaak in de kleren gestoken worden en heeft allerlei dagelijkse
gebruiksgoederen
niet meer; de angst dat 'men' op het werk iets van zijn verleden
zal weten; de tweestrijd of hij, als hij een meisje (zij een jongen) krijgt, dit verleden
dadelijk moet opbiechten, wat het gevaar inhoudt van het afspringen van een begeerde relatie.
Als reactie hierop ziet men vaak: het zich aanmeten van een 'flinke' houding; het
zich te buiten gaan aan allerlei huurkopen, die vaak het beschikbare budget aanmerkelijk te boven gaan; het aanknopen van relaties met leden van de andere kunne,
die zelf ergens defectueus zijn; het mijden van contacten in het bedrijf, het mijden
van het verenigingsleven; het postvatten van de mening, dat er over hem/haar geroddeld wordt, daar zij allerlei toespelingen op hun verleden menen te horen.
Met het aangeven van deze punten lijkt het ons mogelijk, over de materie 'belemmeringen, die de jeugdige delinquenten ondervinden bij hun terugkeer in de maatschappij', een vruchtbare gedachtenwisseling
te houden.
M1'. F. de Groot,

korte weergave van de inleiding

J.

E. Verwoerd

van

mr. F. de Groot
De heer De Groot, die iets later arriveerde omdat hij juist met een groep jongens uit
de jeugdgevangenis te Zutphen een wandelmars van 33 km gelopen had, viel direct
met de deur in huis door deze wandelmars, een training voor de vierdaagse afstandsmarsen, als uitgangspunt voor zijn inleiding te nemen. Die marsen maken we, aldus
de heer De Groot, niet alleen t.b.V. de lichamelijke conditie. Er zijn meer redenen
voor. Alvorens dit nader toe te lichten, wilde spreker allereerst nog een conclusie toevoegen aan de conclusies vervat in het reeds door de heer Verwoerd aangehaalde
rapport De Vrij. Spreker gaat er nl. vanuit dat het voor de normale persoonlijkheidsontwikkeling van een kind nodig is dat het in zijn kinderjaren voor een aantal absoluut gestelde waarden wordt geplaatst door zijn met autoriteit beklede omgeving
thuis en op school. Daarna, in de puberteit, aanvaardt het kind dat onvoorwaardelijke en absolute in die waarden niet meer, komt in opstand en ontwikkelt zijn persoonlijkheid juist in zijn strijd om de ontdekte betrekkelijkheid van vele waai'den
voor het absolute van vroeger te mogen stellen.
In zijn eenzame puberteitsperiade
komt bij geleidelijk, zo ongeveer op zijn negentiende jaar, tot een zelfstandige levensbeschouwing en tot 'ja' zeggen tegen het leven.
Tegenwoordig zijn we, volgens m1'. De Groot, wel eens te vroeg bezig kinderen
.bepaalde waarden al direct in hun betrekkelijkheid te doen zien en in uiterste consequentie doorgevoerd zou dit dan leiden tot het wegvallen van de strijd van de
puber om van de als absoluut voorgestelde waarden uit zijn kindertijd los te komen.
Ze zijn er dan voor hem niet. Het is de vraag, aldus de heer De Groot, of een kind
dat absoluut stellen niet juist heel nodig heeft voor zijn persoonlijkheidsontwikkeling.
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Speculerend op een onbewuste wens naar deze in de kinderjaren gemiste absoluut gestelde waarden, houdt spreker zijn jongens een aantal absoluut gestelde
waarden, feiten en voorwaarden voor, die dan ook in bepaalde omstandigheden consequent niet meer voor relativering vatbaar worden. Met zulke bepaalde omstandigheden bedoelde spr. o.m. de training voor en deelname van zijn groep aan de vierdaagse afstandsmarsen. Er moet zekerheid zijn dat de jongens niet weglopen tijdens
de marsen en het harde-weer-of-geen-weer-trainingsschema
kan uitvallers
noch
relativering op andere wijze verdragen.
Van de kant van het gesticht wordt aanvaarding van deze voorwaarden als enige eis
voor deelname gesteld. Er is geen andere selectie, zodat er vaak figuren in de
trainende groep terecht komen, die in andere omstandigheden veel te weinig wilskrachtig of veel te indisciplinair zouden zijn om zich zelf een dergelijke Z\vare training
op te leggen.
Toch geeft vrijwel iedereen zich op voor de marsen en spr. is van mening dat het
complex absoluut gestelde onontkoombare eisen, de jongens minstens evenzeer trekt
als het veelvuldig verblijf in de buitenlucht langs de wegen.
Hoewel dus de selectie voor de marsen in de verste verte niet gelijkt op die der sportclubs, komt het team van de jeugdgevangenis met prijzen thuis, ook met prijzen voor
teamgeest en discipline. Omdat juist deze jongens er behoefte aan hebben te tonen
dat ze wat kunnen, haalt de leiding er meer uit dan uit zelfbewuste groepen van
sportverenigingen.
De training leert de jongen gezag te aanvaarden. Absoluut gezag wordt eigenlijk ook
niet bewust door hen afgewezen. De moeilijkheden bij deze jongens liggen meer in
het voor hen wezensvreemde van het begrip gezag, het er-nog-niet-aan-toe-zijn,
dan
in het niet willen aanvaarden van gezag.
In een wat genuanceerde vorm kcnt men dit type wel uit het gewone leven. Het is
geen kwestie van vóór of tegen gezag zijn; er is voor hen geen gezagsprobleem, het
begrip als zodanig leeft niet bij hen. En spr. is van mening dat dit o.m. komt doordat
deze jongens in hun kindertijd nooit voor absoluut gestelde waarden geplaatst
werden. Dit heeft een VOlTIl van niet volwassen zijn tot gevolg, die we tegenwoordig
wel meer zien. In de marsh"ainingsmethode tracht men daar in Zutphen doorheen te
breken. Er wordt b.v. over de training niet gediscussieerd. Er komt geen druppel
water in de wijn.
De trainingsmarsen hebben nog een ander voordeel voor de gestichtsleiding.
De
ambtenaren lopen mee. Een goed open gesprek voeren is nl. niet eenvoudig en de
heer De Groot zei van mening te zijn dat het spontaan tijdens marsen opkomende
gesprek over spontaan gevonden onderwerpen, van meer waarde is in zijn onbevangenheid, dan het afgepast gearrangeerde gesprek in het gesticht, hoe voortreffelijk ook aangepakt. Er ontstaat tijdens de mars sneller een 'onhnoeting'. De jongens
komen in die omstandigheden
vanzelf met onderwerpen waar hun concrete problemen aan vastzitten. En daar gaat het juist om.
Eenzelfde verschijnsel doet zich voor bij de opleidingen en de scholing. Ook dcze
wordt afgesloten met een proef (het vakexamen) in vrije concurrentie met andere
leeftijdsgenoten. En hier ontstaat ook een gelegenheid tot een normale bevrijdende
wijze van tot gelding komen, in plaats van de overcompensatie en de goedkope
bravour waarmee zoveel van deze jongens hebben geh"acht aan hun geldingstrekken
te komen.
Het erewoord dat aan de consequente marsti'aining vast zit, wordt zeer zelden gebroken. De leiding belooft nimmer iets waarvan de nakoming niet vast staat - ook
daarin is men absoluut - en wantrouwende
conh'ole wordt vermeden, omdat men
het van grote waarde acht dat de jongens weten dat ze vertrouwd worden. Iedere
deelnemer aan de marsen die meent de belofte om niet weg te lopen, niet aan te
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kunnen, wordt verzocht niet mee te doen; dus worden de deelnemende jongens
cons.equent niet bewaakt.
Het percentage weglopers in open instituten is over het algemeen niet groot, enkele
percenten. En als er iemand wegloopt is dat niet in een vertrouwenssituatie,
maar in
de dagelijkse routine.

discussies

in Zwolle

In de discussies, die het beste naar de totaal-indruk kunnen worden samengevat, werd
behalve door bestuur, sprekers en Humanitas-leden
gesproken door de gasten: de
heer M. E. Tjaden, mej. E. Hahn, bedrijfs-maatsch. werkster, de heer J. Kievit, dir.
Rijksarbeidsbureau,
de heer. K. H. F. Weyburg, reclasseringsambtenaar,
de heer
Ph. H. van Haaren, reclasseringsambtenaar,
de heer F. Wijga, personeelschef, en de
heer ~T. A. van Opijnen van de Humanistische Jeugd Gemeenschap.,
De onderwerpen hadden zich tijdens de inleidingen reeds aan de deelnemers opgedrongen. Helaas was de beschikbare tijd wat te kort om alles wat er aan discussiepotentie aanwezig was, volledig tot uiting te doen komen.
de jeugd vandaag
Natuurlijk kwam de hedendaagse jeugd aan bod. Men erkende het langer-jong-blijven
van de jeugd, maar wees toch op de grote groep fabrieksmeisjes die zeer snel volwassen zijn - en niet uitsluitend in slechte zin - en die vaak zeer sterk en c~ncreet
met 'thuis' meeleven met een opvallend verantwoordelijkheidsgevoel.
Men betwijfelde of de jeugd nu wel altijd met de atoombomspanning
in het achterhoofd
rondliep en de bedrijfs-maatsch. werkster ging zelfs zo ver te zeggen dat jongelui
de oorlogsdreiging eerder ervaren aan produktieopvoeringseisen
dan aan politieke
signalen.
Het bezig zijn met de atoombom en alles wat daaraan vast zit, vond men iets dat
vrijwel uitsluitend bij de volwassenen leefde, die het generale onbehagen op de
kinderen overbrengen. De heer Verwoerd zei daarop ook meer de gehele sfeer in de
wereld bedoeld te hebben én niet uitgerekend de atoombom alléén. 'Men zit in de
boot' en weet dat, ieder kind voelt daar iets van.
Men had uit lezingen gehoord dat ex-gestichtskinderen later zo vaak om begrijpelijke
redenen in de jeugdige delinquenten groep verzeild raakten. Maar hoe is de opvang
van een jong kind, nadat het een opvoedingsgesticht
verlaat? Hangt daar niet zeer
veel van af en zit daar geen enorme preventiemogelijkheid
in voor deze zwakke
groep?
absoluut of betrekkelijk?
De stelling dat het kind ten behoeve van zijn eigen vorming met opzet voor absoluut
gestelde waarden en waarheden moet worden gesteld, werd hier en daar wat aarzelend geabsorbeerd, omdat men in onze tegenwoordige tijd in het algemeen veel
minder snel is met het absoluut stellen van feiten en waarden in alle omstandigheden.
Men heeft veel meer oog voor de betrekkelijkheid der dingen. Dat past in onze tijd
en wat in de tijd past, komt ook bij het kind terecht, zo redeneert men. De heer De
Groot erkende dit wel, maar hij vond dat het te vroeg aan kinderen voorschotelen
van de betrekkelijkheid der dingen vermijdbaar en het resultaat van het vermijden
van deze fout achtte hij de moeite waard. Of vervanging in een latere periode van
de gemiste kansen in de kinderjaren op absoluut gestelde waarden mogelijk was, blijft
volgens enige deelnemers onzeker. Naar aanleiding van een opmerking over een
(associaties met een recent verleden oproepend) onbehaaglijk gevoel met betrekking
tot de absoluut gestelde eisene en voorwaarden tijdens de vierdaagse training, zei de
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heer De Groot zeer verhelderend: Het absolutisme dat u zegt te vrezen is niet dezelfde als militaire dril of domme discipline zonder meer. Het is een vrije gezag1enlijke afspraak voor een bepaald en beperkt doel, waarvan de grenzen precies zijn aangegeven. Iedereen weet graag waar hij aan toe is. De ambtenaren eisen tijdens de
training geen onvoorwaardelijke
gehoorzaamheid,
maar een onvoorwaardelijke
nakoming van een in vrijheid gemaakte afspraak.
Op een vraag of het 'Baden-Powell-systeem'
in de jeugdgevangenis kansen op succes
zou hebben, deelde de heer De Groot mee dat het systeem in België wordt toegepast
en dat hij over de resultaten niet enthousiast was.
hoe is die jeugd?
Over de vraag of de heer Verwoerd het beeld van de tegenwoordige jeugd te somber
zag of niet, kwam men wel tot een akkoord. De heer Verwoerd beaamde de opmerkingen (o.a. van de heer Tjaden) dat er heel wat goeds en positiefs in de tegenwoordige jeugd manifest was en dat natuurlijk de door de heer Verwoerd beschreven
groep wegens de contra-selectie niet representatief was. De heer Verwoerd bedoelde
evenwel de algemene tendenties die gelijkenis vertoonden in alle groepen van de
jeugd en wees tevens op de door hem volledig onderschreven mening van Bednarik,
die ook veel positieve verschijnselen opnoemt en o.m. zegt dat de jeugd tegenwoordig
heel wat minder kritiekloos is dan vroeger.
De dreigende massificatie bleef de heer Verwoerd een zeer groot gevaar vinden.
reclassering en bedrijf
Bij de discussie over de reclasseringskansen van de jeugd bleek tot grote voldoening
van de penitentiaire deskundigen dat sommige deelnemers uit de bedrijven de gok
met het aanstellen van reclassenten wel aan durven en zelfs tot een bepaald percentage. Geluiden van de kant van de reclassering echter kwamen toch neer op ernstige
kritiek. Op keurige en gepolijste manier wordt men, met erkenning van het gewaardeerde en nobele doel van de reclasseiingsambtenaar,
aan het lijntje gehouden. 'Men
zal wel eens zien.' Ja, men erkent de sociale plicht van de maatschappij tot een behoorlijke bijdrage aan de opvang. Maar ondertussen hoort de reclasseringsmedewerker niets meer of: 'Het spijt me, we hebben juist in deze richting niets.'
En daar staat de reclasseringsman dan. 'Ja,' zegt dan de aanwezige personeelschef:
'Maar jullie stellen de zaak soms wel eens te rooskleurig voor. Jullie zijn lang niet
altijd objectief.' Men stelt "Iel eens gemakkelijk wereldvreemde eisen aan het bedrijf
en de chefs met betrekking tot de opname van moeilijke gevallen. De reclasseerders
en gesticht1sleiders erkenden daarop direct dat de werkgever precies moet weten
waar hij aan toe is, zonder versieringen, dat verder van het bedrijf de nodige inh'oductiemedewerking
moet worden gegeven en dat geheimhouding naar binnen verzekerd moet zijn.
Het grote bedrijf (2000 man) achtte de heer Wyga niet de beste reclasseringsomgeving. Het kleine bedrijf is beter geschikt. Maar de opnamepotentie van het grote
bedrijf is te veel waard voor de reclassering en die zegt dan ook tegen de personeelschef: U loopt ook een bepaald risico met die duizenden werknemers die u niet allemaal kunt kennen. U kunt dus ook wel wat risico met een reclassent van ons nemen.
De methode een reclassent in een bedrijf op te nemen na overleg met de reclassering
om dan, als deze tewerkstelling geslaagd is, voor de betrokkene, na enige tijd een
plaats in een ander bedrijf te zoeken, vond algemene instemming. In de tweede betrekking is de reclassent zelfstandiger en weer veel beter beveiligd tegen ontdekking
of openbaarmaking van het verleden.
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reclassering

en gesticht

Van reclasseringszijde was men wat gereserveerd tegenover de reclassent uit de
jeugdgevangenis, die op de door de heer De Groot beschreven absolute wijze was
aangepakt. Hoe moet dat met die man, zei men, als hij ineens in de maatschappij
komt te staan, zonder steun van deze sterkmakende afspraken? Voelt hij zich dan
niet genomen en met lege handen staand, zonder steun? Dan zijn er ineens geen marsen voor hem! Het vertrouwen is juist zo'n teer punt bij deze jongeren.
Dat kan zijn, gaf men van de zijde van de gestichtsleiding toe, maar wij vinden ook
dat de reclassering niet vroeg genoeg in het gesticht komt om met de a.s. cliënt kennis
te maken en met hem een reclasseringsplan
op te maken. Wij doen er drie à vier
maanden over een gedetineerde te leren kennen. D, van de reclassering, heeft ook
tijd nodig met uw man op vertrouwde voet te geraken. Wanneer de reclassent met
een behoorlijke binding en met vertrouwen in een reclasseringsplan
het gesticht
verlaat is de vrees voor een 'luchtledig' na het systeem in Zutphen niet nodig. Het
onpersoonlijke (de reclassering als instituut) gooien de jongelui spoedig overboord.
De relatie, de man (de ambtenaar of toezichthouder) niet. Op die relatie komt het
aan. De binding moet er dus zijn, vandaar de wens in Zutphen de reclassering vroegtijdig in de gevangenis te zien. De ex-gedetineerde behoeft, wat de gestichtsleiding
betreft, na ontslag nooit meer marsen te maken. Die waren hoofdzakelijk contactmiddel.
"
coördinatie

en teamwork

Enige malen is de coördinatie of teamwork tussen alle personen en instanties die met
een e;;;;edetineerde te maken hebben ter sprake gekomen met een uitgesproken verlange;\ tot beter teamwork tussen reclasseringsinstelling,
maatschappelijk
werker,
chef :lrbeidsbureau, toezichthouder, ambtenaar en het eigen milieu van de cliënt. Er
zit gevaar voor verstikking in te veel bemoeienis. in die 'ring van belangstelling', zoals
iemand de coördinatie tussen alle betrokkenen wilde kenschetsen. Dat de waarheid
dus hier in het midden ligt behoeft geen betoog.
onreclasseerbaar?
Welke gevallen zijn onreclasseerbaar? werd er gevraagd. Er moeten immers grenzen
zijn aan het mogelijke. Lang niet iedereen is te helpen. Het antwoord van de heer
Verwoerd is belangrijk. Men weet het niet. De heer Verwoerd wist een voorbeeld te"
geven vaneen gedetineerde voor wie niemand enige hoop scheen te hebben en aan
wien V.1. geweigerd werd. Hij slaagde na ontslag zonder meer. Het omgekeerde
komt even vaak voor. Dit geeft meteen antwoord op de vraag van de voorzitter of
V.1. met opzet zo nagenoeg automatisch wordt verleend aan bijna alle gedetineerden.
Ook hier is de moeilijke voorspelbaarheid
van het reclasseringsresultaat
de oorzaak
dat men niet spoedig de verantwoording
voor weigering van V.1. op zich neemt.
clubs
Moeilijkheden van reclassenten bij het lid worden Dan clubs werden erkend. Als de
besturen maar weten hoe ze dit probleem moeten hanteren is er al veel gewonnen.
Zij hebben dezelfde positie als werkgevers die de plicht hebben te voorkomen dat
het verleden door hun toedoen bekend wordt en zij hebben dezelfde plichten als de
personeelschef en maatschappelijk werker te trachten reacties van leden op een voor
de ex-delinquent onschadelijke wijze op te vangen. De heer Verwoerd gaf besturen
van daarvoor in aanmerking komende clubs de raad in het algemeen de leden te
instrueren, alleen met het bestuur te praten, als zij iets (van wat wij hier behandelen)
op hun hart hebben t.o.v. een nieuw lid.
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vakopleiding
Het doorbrengen van de V.I. in rijkswerkplaatsen brengt veel moeilijkheden. In de
jeugdgevangenis
is daarom, in samenwerking met het GAB een rijkswerkplaats
gevestigd. Alleen voor de laatste korte periode van hun opleiding gaan de jongens
naar buiten.
De verhouding met hun mede-arbeiders in de werkplaats buiten verloopt dan goed.
'Het vorig jaar is het maar één maal fout gegaan en van de zesendertig gegadigden
hebben er vijfendertig een certificaat kunnen krijgen,' kon de heer De Groot antwoorden. De vraag was nl.: 'hoe loopt dat met de verhouding van de delinquenten en
de andere arbeiders in de rijkswerkplaatsen.'
gesticht en reclassering
Aan het slot van de discussies bracht de heer Van der Waerden met een vraag de
heer Verwoerd een goede gelegenheid zijn bijdrage aan deze goed geslaagde bijeenkomst met een kritische waarschuwing te besluiten. De heer Van der Waerden vroeg:
'Zijn de observaties tijdens de vrijetijdsbesteding
in de jeugdgevangenis
wel eens
richtsnoer bij de reclassering en is er sprake van selectie van het toekomstige milieu
van de reclassent?'
De kwartaalrapporten die wij ontvangen, aldus de heer Verwoerd, zijn onvoldoende
en geven ons meestal niet genoeg inzicht in het verloop der reclasserm'g om te
kunnen constateren of onze adviezen aangeslagen zijn. Wij geven advies inzake de
vrijetijdsbesteding.
Gaat een reclassering fout, dan horen wij nooit iets over de
praktijk van de vrijetijdsbesteding tijdens de fatale periode. Bij ontslag verzoekt de
commissie aan de reclassering menigmaal het milieu eens te bekijken en daar hoort
de commissie dan vaak ook niets op.
Dat het verslag van een voortreffelijk geslaagde en leerzame bijeenkomst begint en
eindigt met een communicatieprobleem
is wel de beste aanwijzing dat de medewerkers van Humanitas er goed aan doen de communicatie in het werk in het centrum
van hun aandacht te plaatsen .

.aanvullend verslag
van de vergadering

op

18 mei te Utrecht
Nadat ook met de in Utrecht aanwezige groep over de communicatie in eigen kring
overleg was gepleegd; hield om 4 uur ook hier de heer Velwoerd zijn inleiding. De
inhoud daarvan was in grote trekken gelijk aan de inleiding, door de heer Verwoerd
te Zwolle gehouden. Inleider stond in Utrecht wat langer stil bij de beschrijving van
de jeugdige delinquent, zoals hij tegenwoordig is en ging wat dieper in op de verschillen met jeugdige gestraften uit vroeger jaren. SpI'. verwees daarbij wederom naar
het boek van prof. Van der Berg: 'Metabletica', waarin de lezer er o.m. op wordt
gewezen dat de jeugd tegenwoordig langer jeugdig blijft en minder snel volwassen
wordt dan in vroeger jaren. Tegenwoordig komt men het verschijnsel van de puberteit bij vrijwel iedere beschouwing over de mens tegen, maar prof. Van der Berg"
wijst er in 'Metabletica' op dat men in vroeger eeuwen dit verschijnsel blijkbaar niet
kende, althans niet opmerkte.
In de nog te beschrijven discussie in Utrecht komen nog enige andere behartens
waardige opmerkingen van de heer Verwoerd voor, die niet in het verslag van de
vergadering van Zwolle voorkomen.

50

de heer Vegelien verving de heer De Groot.
De heer De Groot, de tweede inleider uit Zwolle, was door familieomstandigheden
verhinderd. De heer R. Vegelien was gelukkig bereid de heer De Groot te vervangen.
De heer Vegelien is directeur van de open afdeling van de jeugdgevangenis
en
schrijver van het artikel: 'Een nieuwe richting in ons strafstelsel' in 'Humanitas' van
juni 1954. Hieronder volgen de voornaamste punten uit zijn inleiding.
Spreker heeft korte tijd geleden een studie gemaakt van de jeugdige delinquent,
zoals die zich in de jeugdgevangenis aan ons voordoet. Dat spreker zijn hart verpand
had aan het open gesticht bleek herhaaldelijk en spreker erkende dan ook gaarne dat
hij, als hij bij zijn bespreking verder ging dan de objectieve beschrijving van de jonge
delinquent, zijn stof zou benaderen vanuit de verhoudingen in een gesticht zonder
materiële bewaking.
Het beeld van de jonge delinquent dat spreker zou schetsen zullen de toehoorders
niet moeten zien als een concreet wezen. het komt eerder neer op een beschrijving
van de contouren en de algemene trekken.
Krachtens zijn eigen levensovertuiging ziet spreker het criminele in de mens als iets
dat in de mens is omdat hij mens is. Als antwoord op de vraag wat de overeenkomst
is in de criminele en niet-criminele mens, zei spreker ieder mens te zien als geschapen
naar Gods evenbeeld, na de zondeval geworden tot een schepsel aan God tegengesteld.
Dit behoefde, aldus spreker, door de vergadering niet als discussiepunt te worden
opgenomen. Het worde slechts gezien als sprekers illush'atie van zijn stelling dat de
visie op de criminele mens niet los van de levensbeschouwing kan worden gegeven.
Het hoofddoel van de lezing van de heer Vegelien was, zoals aan het begin van dit
verslag reeds gezegd werd, een beschrijving te geven van de jonge delinquent.
Heel in 't kort komen enkele principia, waarvan de heer Vegelien met beh'ekking tot
zijn beschrijving van de jeugdige delinquent uitgaat, hierop neer:
Criminaliteit is geen rationeel verschijnsel en men komt niet tot resultaat met het
geven van louter causale verklaringen. Een zuiver intelectualistische verklaring van
de criminaliteit zal slechts de deur wagenwijd openzetten voor onverantwoordelijkheid. Er is geen correlatie tussen de misdadigheid en de maatschappij, zodat het beeld
dat de criminaliteit vertoont in beweging is, van karakter verandert en heden anders
is dan gisteren.
Om tot het te schetsen beeld te komen heeft spreker honderd recente en ongeselecteerde dossiers van jeugdige delinquenten bestudeerd. De heer Vegelien heeft daarbij
o.m. de volgende verschijnselen opgemerkt.
T.a.v. het milieu bleek dat in negenentwintig
gevallen een echtscheiding bij de
ouders was voorgekomen; in minstens negenentwintig
gevallen, was er sprake van
echtelijke ontrouw en slechts in twintig gevallen werd de verhouding der ouders
als goed beschreven.
Bij vier pct. der ouders bleek enige belangstelling voor de opvoeding te bestaan.
In negen gevallen was er sprake van enige godsdienstige vorming, doch in slechts
twee gevallen kon, wat betreft de jeugdige delinquent, van een persoonlijke geloofsovertuiging gesproken worden.
(Spreker voegde hieraan toe dat er in het algemeen zeer weinig belangstelling was
voor geestelijke zaken en dat er tot dusvelTe in de jeugdgevangenis geen aanvragen
waren geweest voor contact met een geestelijke raadsman van het H.V.)
In negen gevallen was de moeder overleden en in zes gevallen de vader. Van de zijde
van stiefvaders was nimmer persoonlijke belangstelling voor de kinderen gerappor-
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"

teerd en slechts in twee gevallen kon van een goede verhouding met de stiefmoeder
gesproken worden.
'
In negen gevallen was de moeder ongehuwd en acht jongens werden door grootouders grootgebracht, door wie zij meestal zeer verwend werden. In drieëntwintig
gevallen was de vader in aanraking met de strafrechter geweest en in twintig gevallen hadden broers van de betrokken jeugdige delinquent iets met de justitie
gehad.
In achtentwintig
gevallen kwam drankzucht in de familie voor (ouders of grootouders) en vijf jongens waren zelf alcoholicus.
De negen gezinnen, die in de oorlog 'fout' waren geweest, behoorden in het algemeen nog niet tot de slechtste, maar het i~termezzo in de opvoeding tijdens de internering der ouders bleek funest te. zijn geweest. .
Ten aanzien van contacten, vriendschappen
en vrijetijdsbesteding
bleek dat slechts
vier jongens van de honderd goede vrienden hadden of hadden gehad. Van de rest
beperkten de contacten zich tot gezamenlijk op straat slenteren. Binding met een
club werd zeer zelden geconstateerd, terwijl de vrijetijdsbesteding
in het algemeen
neer kwam op bioscoop-, dancing- en cafébezoek, op straat slenteren en autoritjes
maken. In zestien gevallen van de honderd kon van een wat nuttiger vrijetijdsbesteding gesproken worden: zoals voetballen, judo, duivenhouden of iets dergelijks.
Vijf jongens waren lid van een jeugdbewegingsclub
geweest.
Na deze resultaten, die de heer Vegelien wat gedetailleerder toelichtte dan ze hier
beschreven zijn, vulde spreker deze gegevens nog aan met de resultaten van onderzoekingen van Amerikaanse criminologen en landgenoten, die alle, met verschillende
nuances, naar dezelfde richting tendeerden. De door de heer Vegelien genoemde
Amerikaanse onderzoekingen schenen zelfs nog een iets sterkere correlatie van jeugdmisdadigheid met milieufouten in de kindertijd op te leveren dan de Nederlandse.'
Vooral uit migratie en immigratie blijken in Amerika zowel als in Nederland verhoudingen voor de jeugd voort te komen, die criminaliteit in de hand werken.
Men komt, aldus de heer Vegelien, overal weer dezelfde bronnen van latere mislukking tegen: gebrek als kind aan persoonlijke zorg, gemis aan liefde, nimmer veiligheid of geborgenheid, emotionele schommelingen bij de ouders, van mishandeling
tot extreme verwennerij toe, en vrijwel nimmer het beeld van een echt onbaatzuchtig
troostende moeder.
De behandeling in de jeugdgevangenis is dan ook vóór alles gericht op het zoeken
naar elke aanvulling die mogelijk is op die voorafgaande affectieve tekorten en gebrek
aan vorming.
Want uit alles blijkt dat het die tekorten zijn die op alle mogelijke wijzen negatief
werken op de persoonlijkheidsvorming:
vriendschappen
lukken niet, de 'grootste
monden blijken bang in het donker, het concentratievermogen
is slecht, er wordt niet
nagedacht alvorens te handelen en er blijkt zelden met een werkgever een behoorlijke binding te ontstaan. De jongens wantrouwen bij voorbaat iedere bejegening en
kunnen nauwelijks in onbaatzuchtige
hulp of belangstelling geloven. De 'open inrichting' tracht, zoals gezegd, die tekorten zoveel mogelijk aan te vullen en leemten
weg te werken, o.m. door de maatschappij met alle eisen die zij stelt, binnen de poort
te halen, of de jongens met de maatschappij te confronteren. Daarom loopt de groep
van de jeugdgevangenis
mee met de vierdaagse afstandmarsen,
daarom worden
sportwedstrijden
met clubs van buiten gespeeld, daarom wordt veel zorg aan een
goed geleide vakopleiding besteed. Binnen de poort zoekt de gestichtsleiding naar
het winnen van vertrouwen en buiten naar een zo reëel mogelijke confrontatie met de
eisen van de maatschappij. 'Het wegnemen der belemmeringen is het hoofdthema der
bejegening in de jeugdgevangenis,'
aldus eindigde de heer Vegelien zijn inleiding.
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discussies in Utrecht
de jeugdbeweging
Zoals verwacht werd gingen de discussies in Utrecht voor een deel een geheel andere
richting dan in Zwolle. Wat anders was vindt u hieronder beschreven. Uitgebreider
dan in Zwolle kwam het contact van ex-delinquenten met de jeugdbeweging
en het
aandeel dat de jeugdbeweging kan hebben in de opvang in de maatschappij,
ter
sprake. Het woord reclassering werd hier expres niet gebruikt. Contacthouders
uit
de jeugdbeweging zijn individueel als medewerker natumlijk zeer welkom, maar de
taak van de jeugdbeweging als zodanig is slechts zijdelings als reclassering te zien.
De ter vergadering aanwezige H. J. G.-leden hadden grote belangstelling voor deze
taak, en ook bleken zij niet geheel onbekend te zijn met de praktijk. Hun instellig was
vol bereidheid, maar zij werden tot dusverre niet bepaald met 'opvangwerk' overstroomd, dat bleek wel. Duidelijk werd ook, dat men niet tegen de jeugdbeweging
moet en kan zeggen: 'doe dan eens wat meer.' Of zij meer doet en zal doen hangt nl.
van de reclassering, van ons af. De bereidheid bij hen is er. Door contacthouders en
reclassering kan dus met succes een persoonlijk beroep op het verantwoordelijkheidsgevoel van de leden der humanistische jeugdbeweging worden gedaan. Want de heer
Hutte merkte terecht op dat dat het appel is dat aanslaat. Zijn ruime ervaring met
werving van medewerkers leerde hem dat naast terughoudendheid
van kandidaatmedewerkers uit over-beschèidenheid
zowel als wegens vermeend tijds gebrek, het
besef van solidariteit en verantwoordelijkheid
steeds aanwezig is.
Bij de jeugdbeweging zal dit zeker niet anders zijn, want naast belangstelling bleek
bij hen een uiterst gezonde nuchterheid t.a.v. hun eventuele taak, te beluisteren in
opmerkingen van hun kant als: 'Niet op eigen houtje willen reclasseren' en: 'twijfel
alles wat scheef is in een mens zo maar even te kunnen rechttrekken ... ' Uit de door
de H. J. G.ers gestelde vragen bleek de praktische belangstelling, want juist over
het voor-en-tegen van stevige materiële hulp in geval van schulden en het voor-entegen van een al te gemakkelijk verkregen 'schone lei' om mee te beginnen, werd door
hen met de heer Verwoerd van gedachten gewisseld. Voor Humanitas is er dus een
taak inzake de voorlichting aan de jeugdbeweging, in het bijzonder aan de H.J.G.
Men moet niet verwachten dat ex-delinquenten
zich zelf zo maar aanmelden bij
jeugdclubs. Daar moet een tactvolle introductie aan voorafgaan, liefst reeds een
vroegtijdig contact vóór het ontslag uit het strafgesticht. De heer Hutte vond het
jammer dat de jeugdgevangenis alleen in één plaats in Nederland gevestigd was. Dit
beperkt het aantal contactmogelijkheden met de maatschappij en vooral met de jeugdbeweging en jeugdclubs.
reclassering,

bedrijf en overheid

Ten aanzien van de opvang in bedrijven kon men in de Uh"echtse discussie zeker geen
betere mening over het bedrijfsleven
beluisteren dan in Zwolle. Voor zover men er
in Utrecht net zo over dacht, zal dat in dit verslag niet verder vermeld worden. Naast
een gepolijste onbewogenheid, worden in bedrijven echter ook wel gunstige verschijnselen voor de reclassering opgemerkt. De heer Verwoerd mocht in een bedrijf een
lezing over reclassering voor de personeelskern houden. Het resultaat was een volledig
aan reclassering meewerkende kern, die ook na het mislukken van een geplaatst
reclasseringsgeval in dat bedrijf, positief en bereidwillig tegenover de reclassering
bleef staan. Want daar moet het naar toe. Niet het al of niet slagen van reclassenten
bepale de houding van de bedrijfsleiding t.O.V. reclassering, maar de al of nieterkenning van het noodzakelijk zijn van het instituut der reclassering. En dat komt
dus hoofdzakelijk op voorlichting aan. De heer Verwoerd redeneert aldus:

;

Een goed bedrijf is een geestelijk gezond bedrijf. Een geestelijk gezonde gemeenschap
is het beste gediend met een geestelijk gezonde maatschappij en de maatschappij
blijft zo gezond mogelijk indien gezonde gemeenschappen hen, die te kort geschoten
zijn, opnemen en niet afstoten.
'Laten we dan vaststellen dat de Overheid zelf als werkgever minstens even 'hard' is
als het bedrijfsleven,' merkte een der sectiebestuursleden
daarna op. En hoeveel
moeite kost het al niet de op de wet berustende tewerkstelling van invalide arbeidskrachten af te dwingen. Men was dus niet optimistisch. Mej. Lopez Diaz, bedrijfsmaatschappelijk
werkster, vond, met verwijzing naar het gesprek van een reclasseringsambtenaar
met een fabriekskern, dat er nog heel wat meer voorlichting aan
bedrijven en bedrijfsleiders en bazen gegeven zal moeten worden. Daarin ligt ook een
taak voor de reclassering. Men weet in bedrijven nog zeer weinig van reclassering af
en dat kan alleen dOOl'goede voorlichting verholpen worden. De kans is er, \vant de
groei in veel bedrijven naar het ideaal van de arbeidsgemeenschap
is evident. Er is
aan de andere kant in menig bedrijf ook veel ongerechtigheid die men intern moet
bestrijden. Er moet dus heel wat gebeuren voor zulk een bedrijf het nut ervan inziet
één 'kwade kans,' in de vorm van een reclassent, aan de eigen problemen toe te voegen. Wat moet dat 'heel wat' zijn? Voorlichting natuurlijk, voorlichting aan personeelschefs (die hebben immers overal hun clubs) en voorlichting aan de bedrijfsleiding
en kernen.
cen baan voor de reclassent
Een wel bijzonder voorbeeld van de 'worsteling'
van reclassering
en contacthouder met het bedrijfsleven gaf een der Humanitas-medewerkers.
Dertien vruchteloze contacten en gesprekken, in overleg met de ambtenaar, in de tijd van een jaar
gevoerd met welwillende en meelevende bedrijfs- en personeelschefs, leverde geen
betrekking voor de cliënt op in de administratieve sector. Het ene psycho-technische
. rapport was in tegenspraak met het andere. Door één beoordelaar ongeschikt, door
. de ander zeer geschikt bevonden, kwam er voor zijn cliënt geen betrekking, waar dan
ook, uit de bus in deze tijd van hoogconjunctuur. De cliënt van deze toezichthoudèr
is ten slotte door een toeval goed geholpen, doch dat neemt niet weg, dat de maatschappij gedurende I} jaar een jongeman, die gestraft was, geen recidivist, niet heeft
willen opnemen. Is het een wonder dat een niet versagende toezichthouder alle relaties die hij heeft voor zijn cliënt tracht te interesseren, met alle reële gevaren voor de
geheimhouding die eraan vast zitten? Maar dat is nu juist niet gewenst. Een contacthouder is de raadsman en geen sociale relatie om een baan te krijgen in de eerste
plaats. En daarom duikt ook hier weer de oude conclusie op: voorlichting en nog eens
voorlichting en meer bekendheid met en begrip voor de reclassering bij de bedrijven
zowel als bij de overheid-aIs-werkgever.
Met het blok aan het reclassentenbeen
van een vlak na de vrijlating opgemaakt
psycho-technisch rapport, was. ook lang niet iedereen het eens. Daar kleven te veel
nadelen aan en zelfs onrechtvaardigheden
voor een mens vol onzekerheden, die de
. reclassent toch meestal is. Bovendien werd nog even gewezen op de test-aanbidding
waar ons bedrijfsleven wel eens een beetje teveel aan schijnt te lijden tegenwoordig.
geestelijke verzorging
Met de heer Vegelien werd door de deelnemers ook nog even van gedachten gewis. seld. over enige aspecten van de geestelijke vorming. Dat verliep zelfs heel aardig.
Een aanwezig geestelijk raadsman vroeg bij voorbeeld: Weten die jongens nu wel
van die mogelijkheid tot geestelijke verzorging van buitenkerkelijke
zijde af? De
ervaring bij het Humanistisch Verbond is namelijk dat het contact met verstokte
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'afwijzers' wel flanslaat als ze eenmaal maar goed doorhebben
met een buitenkerkelijk raadsman te doen te hebben en ook dat een bereikbaar contact met een
raadsman veel goeds kan opleveren. In het antwoord kwam de bijzonder frisse
werkwijze in de jeugdgevangenis
(zie verslag Zwolle) weer duidelijk naar voren. De
dominee loopt met een aantal andere strafleden nl. ook de vierdaagse afstandsmarsen
en de trainingsmarsen mee. En juist bij zulke gelegenheden krijgt hij gelegenheid tot
ongezochte geestelijke verzorging. De nadruk ligt bij de jeugdgevangenis
volgens
de heer Vegelien niet op de keuze wel of niet kerkelijk, maar op de keuze 'gezocht'
en 'ongezocht.' Ieder geestelijk verzorger, wie dan ook, mist vermoedelijk in Zutphen
de bus als hij niet als fUIl-timer ") in dit bijzonder geheel mee'loopt'. Inderdaad lopen!
Een dominee, die 64 km op één dag loopt en daar niet kapot van is, maakte wel indruk en iedereen begreep welke waarde kilometers in dit verband
in de jeugdgevangenis kunnen hebben voor de geestelijke verzorging.
Uiteraard bevat dit verslag niet alle besproken onderwerpen. De heer Vegelien heeft
vele belangstellenden
nader kunnen inlichten over zijn visie op het beeld van de
delinquent van vandaag en zijn sociale achtergrond,
terwijl met de heer Verwoerd
nog werd gesproken over de invloed van de herziening van het kinderrecht op de
samenstelling van de bevolking van het Zutphense gesticht.
cultuur

en patroon

Naar de culturele vorming w,erd nog gevraagd en het einde van de vruchtbare zater- '
dagavond kwam met een nog niet tevoren besproken reclasseringsfacet:
het contact
van de delinquenten in het open gesticht met particuliere patroons in en bij Zutphen,
waardoor bij ontslag reeds een waardevolle
en vakkundige
introductie
van het
bedrijfsleven VOO1' het bedrijfsleven kan worden meegegeven, die heel wat waard is.
dr. N. Muller
Dit verslag mag niet eindigen zonder de vermelding, dat in Utrecht dr. Muller, als
toehoorder en waarnemer aanwezig was. Dit werd door de aanwezigen zeer op prijs
gesteld. Toen, kort voor het einde, de heer Muller vertrok, na enkele woorden tot de
vergadering te hebben gezegd, was een stevig applaus het antwoord. De heer Muller
zei o.a. de mensen op deze vergadering te hebben geobserveerd, zoals hij dat wel meer
in vele bijeenkomsten had gedaan. Het type reclasseringsmedewerker
vond hij daarbij
.gelijk aan dat van vroeger jaren. Ook in de motieven tot dit werk bleken hem geen
veranderingen te zijn gekomen. Wat veranderd bleek, was de kennis van zaken, die
was verheugend vermeerderd,
aldus besloot dr. Muller. En heus lezer, toch was
bovengenoemd applaus voor 90 percent voor dr. Muller zelf, dat verzeker ik u.
Aan het einde dankte de voorzitter de sprekers zeer voor hun waardevolle bijdrage
en de gasten voor hun steun in de discussie, waarna de vergadering
gesloten werd.
v. Sch.

") Men bedenke wel dat de wenselijk heid van het 'full-timer'-schap
alleen betrekking heeft op de zeer speciale omst;ndigheden'
in' de jeugdgevangenis
te Zutphen
en niet op die in andere gestichten. - (verslaggever).
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gemeenschapsopbouw op het platteland

bijeenkomst

te Grolla : 13 en 14 april 1957

(Het slotweekend van de serie groepsbijeenkomsten, die door het gewest Drente in
verschillende delen van de provincie werden georganiseerd in het winterseizoen

1956/57.)
V oortbouwende

op de ervaringen, in het vorige seizoen met de eerste experimentele groepsbijeenkomsten in Assen opgedaan, werden deze winter verspreid over de provincie Drente, verschillende series van dergelijke gespreksbijeenkomsten met vaste groepen gehouden. In Meppel (met deelnemers uit
Meppel, Hoogeveen, Hollandseveld, Havelte en Assen; in Emmen (met deelnemers uit Emmen, Klazienaveen, Schoonoord en Ter Apel); in Borger/Odoorn
(met de vertegenwoordigers van Humanitas in alle plaatselijke en provinciale
commissies in het kader van de sociale planning) en in Stadskanaal (Stadskanaal, Nieuw Buinen, Musselkanaal en Ter Apel). Als afsluiting van al deze
verspreide gesprekken werden op 13 en 14 april een dertig deelnemers uit de
hele provincie, samengebracht op een weekendconferentie in het kampeercentrum 'De Berenkuil' te Grollo. Het gewestelijk bestuur, dat dit weekend
organiseerde, trachtte - door een zorgvuldig in elkaar gepast programma van
korte inleidingen met véél discussie - de belangrijkste onderdelen uit de verspreide groepsgesprekken van de afgelopen winter als het ware in één groot
raam samen te vatten en op grond daarvan onze leden een helderder beeld van
hun plaats en verantwoordelijkheid als 'Humanitas'-leden in het grote geheel
van de sociale opbouw mee te geven, als steun voor het verdere plaatselijke en
1'egionale werk.
Dit weekend werd een groot succes, zo groot dat de redactie van 'Humanitas'
graag voldoet aan het verzoek van de deelnemers, om een uitgebreid verslag
van de inleidingen en de discussies op te nemen. Dank zij de fotografisch~
activiteiten van onze adjunct-ditecteur, die als gast aanwezig was, is het zelfs
mogelijk dit verslag met enige foto's te illustreren.
De gewestelijke voorzitter, de heer S. Sytema, heette de deelnemets welkom
en gaf nog enige toelichting op het programma. Eigenlijk heeft het gewest
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bezwaar tegen de benaming van 'scholing' voor datgene, dat in Drente zo
langzamerhand traditie aan het worden is: het werk dat onze regionale groepen
deze winter hebben gedaan is veel méér dan 'geschoold worden' - het is:
problemen, vragen en taken onder ogen zien door intensief gezamenlijk gesprek, door het samen verwerken van inlichtingen en zelf bijeengebrachte gegevens. In die sfeer zal tijdens dit weekend gewerkt worden: de korte inleidingen dienen alleen om de deelnemers aan het denken te zetten en het onderling gesprek op gang te helpen.
In de samenstelling van het programma is gepoogd één lijn te trekken: van de
algemene achtergrond van ons aandeel in de sociale opbouw in Drente (het
'van waaruit'), via enige grote praktijkvragen, naar onze concrete activiteiten
en taken ('het waàrheen').
Daarna hield de heer Diemers zijn als 'startschot' bedoelde inleiding.

onze verantwoordelijkheid

voor elkaar

en voor onze gemeenschap

in de

sociale planning

/

wie zijn: "wij" ...
Ik vond het vorig jaar een zeer vererende opdracht door het bestuur van uw gewest
uitgenodigd te worden, om als sluitstuk op uw groepsbijeenkomsten,
een inleiding te
houden op uw kaderweekend over dorpshuizen en dorps- en buurtwerk. Dit jaar
vond ik uw verzoek vanzelfsprekend wederom zeer vererend, maar met de opdracht
van uw gewestelijk bestuur over de inhoud van mijn lezing voelde ik mij niet helemaal gerust. Dat kleine briefje, met de formulering en de bepaling van de inhoud
van mijn lezing, brandde toch wel in mijn portefeuille. Ik weet namelijk welke waarde
uw bestuur aan een kaderweekend hecht en ik ken ook de grote moeilijkheden, die
overwonnen moesten worden om zover te komen en ik ken ook de inspanningen, die
u u allen hebt moeten getroosten om trouw alle bijeenkomsten te volgen en u bovendien voor dit weekend nog vrij te maken. Men verwacht dus heel veel van deze dagen
en de eerste zorg van uw eerste inleider was dan ook: hoe houden wij bij dit onderwerp onze beide benen op de grond verankerd en verliezen we ons niet in een eindeloos getheoretiseer? Kortom, hoe houden we de inhoud praktisch en vermijden we
daarbij toch ook de illusie te wekken, dat aan het einde van dit kaderweekend conclusies zouden worden geh'okken, die ten enemale in ons vaderland niet verwezenlijkt
kunnen en zullen worden. Maar, ik had nu eenmaal aan uw bestuur ja gezegd, dus ...
moest dat briefje uiteindelijk weer te voorschijn komen en zou ik toch moeten proberen iets aan u allen te vertellen waar we allen iets aan zouden kunnen hebben,
want op dat briefje stond: 'Onze verantwoordelijkheid
voor elkaar en voor onze'

dorpsgemeenschap

in de sociale planning' ...

Verscheidene malen heb ik dat zinnetje overgelezen en de inhoud bij me laten bezinken en zo van lieverlede ging ik ac~enten leggen, luistert u maar: onze verantwoordelijkheid voor elkaar en voor onze dorpsgemeenschap.
Dat bezittelijk voornaamwoord, dat ons, dat zat me aanvankelijk enigszins dwars. Ik dacht nl.: het
bestuur wist toch wie ze uitgenodigd hebben om vanmiddag voor hen dit onderwerp
in te leiden en.dan dacht ik weer: hadden ze er niet veel beter aan gedaan een andere
spreker uit te nodigen, die nauwer verbonden was aan de ideologie en het streven
van Humanitas, of, dacht ik weer verder: vertaal ik persoonlijk dat woordje ons verkeerd en interpreteer ik het zelf niet een beetje al te eng en te kortzichting? Of,
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vroeg ik me nog verder af, als we gezamenlijk over dat ons zouden kunnen denken
en spreken en dat bezittelijk voornaamwoord naar de praktijk gingen bekijken en
ontleden, zouden we dan wellicht tot slot toch nog niet tot de conclusie kunnen komen
dat dat ons gemeenschappelijk bezit kan . . . of moet zijn, als we het maar stellen in
ieders bezittelijke verantwoordelijkheid, die we allen hebben en zullen moeten dragen
voor een sociale planning in onze dorpsgemeenschap? Dan zou het mogelijk zijn, dat
we vanmiddag gezamenlijk eens een bezoek brachten aan een willekeurige dorpsgemeenschap en eens een gesprek gingen voeren met enige plaatselijke figuren en,
met beide benen op de begane grond blijvend, zouden we dan met hen kunnen
spreken en hen enige vragen stellen. Hoe denken zij over die verantwoordelijkheid,
die zij zelf al voor bepaalde werksoorten dragen? En zou het dan toch niet mogelijk
zijn dat we aan het slot van de middag ieder onze eigen verantwoordelijkheid
zouden
kunnen bepalen? Wellicht zou dan toch nog kunnen blijken dat we in dat ons allen
ongeveer hetzelfde zien.
Zo ving ik me zelf al redenerende en heus, ik werd weer enthousiast, ik zag er weer
een gat in. Ik ging daarna dan ook mijn gedachten bundelen en ik ging hierbij allereerst uit van de gedachte: dat ons slaat heus niet in de allereerste plaats alleen op jou,
het bestuur heeft je vooral gevraagd als ambtenaar van het ministerie van Maatschappelijk Werk die, zijn taak vervullend in dit gewest, toch geacht mag worden
de sociale kaart van Drente enigszins te kennen en die bovendien geacht mag worden
te kunnen weten, hoe de levens- en wereldbeschouwelijke
organen, die ook in dit
gewest hun verantwoordelijkheid
voor het maatschappelijk werk zullen moeten gaan
dragen, hoe die levensbeschouwelijke
organen dat ons vertalen, en hoe het toch
mogelijk zou kunnen zijn, dat dat ons, dat zij beschouwen als primair gericht op het
centrum, het hart en het wezen van die levensbeschouwing, en secundair gericht zien
op het hart en het centrum van de gemeenschap waarin zij wonen, leven en werken
moeten - vertaald en gezien kan en moet worden, zó dat we ondanks onze verscheidenheid en onze ogenschijnlijke versplintering, toch nog zullen kunnen spreken over
een 'sociale planning in onze dorpsgemeenschap',
die gemeenschap waarin we adem
moeten halen en waarin we vanzelfsprekend allen, hoe geaard we dan ook zijn, zullen
moeten kunnen leven.
nuchterheid
Ik geloof dat we bij de sociale planning nuchter moeten blijven en niet te veel en te
halsstarrig onze principes zullen moeten toespitsen en wellicht onbewust streven
naar het praktisch onbereikbare. Immers, de ideale gemeenschap is vaak niet die
gemeenschap die we zelf denken, maar is veeleer die gemeenschap, die we gezamenlijk zullen moeten dragen en vormen. Aan de andere kant zullen we weer niet de
neiging moeten hebben te veel te willen egaliseren, te dromen van een heilstaat,
waarin we allen hetzelfde denken en doen waarin we alles in eenzelfde organisatievorm gieten. Dat zou die gemeenschap vervlakken terwijl die gemeenschap juist
levend moet blijven. Dus, bij die sociale planning past ons in de eerste plaats, zoals
ik reeds zei: nuchterheid.
individu en gemeenschap
Ik geloof ook niet dat het vanmiddag in dit gezelschap nuttig is of vruchtbaar kan
zijn te gaan discussiëren over wat primair gesteld moet worden: individu, levens- of
wereldbeschouwing
of totale gemeenschap. Het zou een zich verliezen zijn in een
eindeloos getheoretiseer.
Maar als we nuchter zijn zullen we als individu en als'
gemeenschap-Humanitas
moeten beginnen de verscheidenheid van onze dorpsgemeenschap te gaan begrijpen en te accepteren en met de bestaande van oudsher
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gegroeide organen samen moeten denken en samen moeten plannen om die gemeenschap weer gezond en levend te maken. Het heeft m.i. weinig nut, te blijven jammeren over de verscheidenheid,
de versplintering, de versnippering, de 'verzuiling'
of hoe u het ook maar noemen wilt, die we in zo'n gemeenschap aantreffen. Het heeft
m.i. weinig zin kritiek te hebben op die organen, die in hun vaandel zo gaarne
schrijven: 'de verantwoordelijkheid voor de nood van de mens in de gemeenschap' en die volgens u, ten dode gedoemd, apathisch, de verwildering van die samenleving
aan zich voorbij laten gaan. Het heeft m.i. weinig zin hoofdschuddend
aan de kant
van de weg te gaan en te blijven staan, en al maar te redekavelen over die goedkope
constatering, dat er zoveel mensen in onze dorpsgemeenschap
in de kou blijven
staan terwijl wij met deze goedkope constatering, met dat als het ware makkelijk
zittend confectiepakje, denken zó aan onze verantwoordelijkheid
voor onze medemens in nood te hebben voldaan.
Want wáár u ook staat, al of niet gebundeld, we hebben niets aan prachtige zinnen
en frasen. Hier past alleen onze armen uit de mouwen, aanpakken en tonen dat we als
individu en als bundeling verantwoordelijkheid
kunnen dragen. Blijven we dus
nuchter en dromen en streven we niet naar een voor ons denkbeeldige organisatievorm en gemeenschapsvorming.
Het is toch immers al te dwaas, de Nederlandse mentaliteit kennende, deze vooralsnog niet te willen accepteren. Dat is Don Quichotterie,
dat is vechten tegen windmolens.
Neen, we zullen onze dorpsgemeenschap,
die in nood is, slechts kunnen dienen als
individu en ~ls afdeling van Humanitas, als we begrip h~bben voor al wat er leeft en
gegroeid of vergroeid is - zoals u het noemen wiltin die samenleving of dorpsgemeenschap en, daarin levende, onze eigen verantwoordelijkheid
stellen. En deze
verantwoordelijkheid
dragende, met de in ons streven verbondenen gezamenlijk mede
gaan werken om die vergroeide maatschappij te hervormen en weer gezond te maken
en onze bijdrage te leveren voor verantwoorde planning. En onthouden we dan dit,
dat, willen wij als Humanitas onze bijdrage leveren om die geconstateerde manco's
in onze dorpsgemeenschap
weg te ruimen en onze bijdrage leveren voor de maatschappelijke opbouw wij eerst als individu onze verantwoordelijkheid
zullen
moeten zien, bepalen en gaan dragen. Daarna zorgen dat dat orgaan, waar we
bij aangesloten zijn, en dat ons gezamenlijk vertegenwoordigt bij die gemeenschapsopbouw, krachtig wordt, het 'achterland' geven, om hen die namens ons spreken
in de gelegenheid te stellen, geruggesteund door dat zo noodzakelijke achterland, 'ta
make the best of it" En nogmaals, dat zal ons nooit lukken door stil te blijven staan
bij een constatering van fouten en feilen, maar dat lukt ons enkel door gezamenlijk
onze verantwoordelijkheid
te bepalen en te dragen.
onze persoonlijke verantwoordelijkheid
Ik had het zoëven over die verantwoordelijkheid
van individu en orgaan. Ik zou
hier toch nog graag even bij stil willen blijven staan en nog enige kanttekeningen
maken.
Ik dacht laatst nog aan een prentje, dat zeer lange tijd op mijn bureau heeft gehangen
en waarop deze waardevolle zin te lezen stond: 'Als een drenkeling in het water ligt
kan hij niet wachten tot een gelijkgerichte hem uit het water komt halen.' Het is
zonneklaar en duidelijk, dat hier een rechtstreeks beroep gedaan wordt op de willekeurige voorbijganger, dat er een beroep gedaan wordt op onze persoonlijke verantwoordelijkheid. Hier is een acute nood, hier staat een mensenleven op het spel, hier
niét helpen is misdadig. Zo kunnen we ook voorbeelden aanhalen van een acute nood,
die een beroep doet op onze gemeenschap als totaliteit. Ik denk hierbij aan de jaren
'40 '45, toen het bezit van ons heiligste pand, onze vrijheid, ons gezamenlijk tot acties
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bracht; ik denk aan de ramp in \Valcheren, wa~r in één nacht het gebulder der storm
en het alles verslindende water ons hele ::\federlandse volk mobiliseerde om de eerste
nood te lenigen; ik denk aan die beruchte vierde november, aan een ons onbekend
volk in doodsgevaar. In één dag werden door ons zelf opgerichte muren, ja zelfs
grenzen, gesloopt en spontaan offerden wij en stelden "vij onze huizen open om aan
dat appél, aan de gemeenschap gedaan, terstond gehoor te geven. Maar de geschiedenis leert ook dat we daarná kunnen constateren' dat langdurige hulp, dat intensievere
bemoeiing met diezelfde mens in nood, zich weer gaat reguleren via de ons zo
bekende kanalen van de levens- en wereldbeschouwelijke
organen.
En al is de nood van onze dorpsgemeenschap
waarin we levèn nu wel niet zo acuut
als hij dat voorbeeld in die wereldoorlog en al wordt onze gemeenschap nu niet terstond overspoeld of getroffen door een orkaan: vaar de goede, verantwoording
willende dragende luisteraar, voor de goede observeerder, is die dorpsgemeenschap
heus in nood. En ook voor deze nood zullen we spontaan ons huis moeten openstellen,
en rustig, niet gedreven door het zo acute van die nood, gezamenlijk wegen moeten
vinden voor een verantwoorde sociale planning. Ontleed die dorpsgemeenschap,
leg
de manco's rustig bloot, en bepaal als individu én als afdeling van Humanitas uw taak
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en uw bijdrage en treedt naar buiten, om gezamenlijk met al die andere partners, die
zich op hûn wijze ook mede verantwoordelijk voelen voor de geconstateerde noden
in die gemeenschap, waar zij ook deel van uitmaken, wegen te zoeken voor de sociale
opbouw in onze dorpsgemeenschap.
de taak van humanitas
Primair dus, onze eigen persoonlijke verantwoordelijkheid
én de verantwoordelijkheid
gezamenlijk, als groep waarbij we ons hebben aangesloten omdat wij er ons rustig
en dus bij thuis voelen.
Bedenken we vanmiddag ook gerust maar eens: Zijn we lid van die vereniging of
bundeling, of bezoeken we alleen maar vergaderingen, wellicht alleen maar omdat
het in 1957 wel goed staat om iets aan maatschappelijk werk te doen? Nemen we aan
de andere kant weer niet te veel hooi op onze vork, en schaden en remmen we daarmede niet de gezonde groei en uitbouw van ons eigen maatschappelijk werk in onze
afdeling en daardoor indirect de opbouw van onze dorpsgemeenschap?
Denkt u er
goed aan dat, wanneer u als individueel lid van Humanitas een taak op u neemt dan,
bij het niet nakomen of vergeten van die taak, u niet alleen zelf geschaad wordt en ook
niet in de eerste plaats die afdeling waar u voor werkt, maar dat die anderen, die juist
op uw hulp hebben gerekend en die uw hulp juist zo nodig hebben, dat die mens in
nood door u ook nog eens wordt gedupeerd. Bepaal uw verantwoordelijkheid
ook in
deze. Want u bent óf alleen pratend en discussiërend lid van uw afdeling, of werkend
lid. Bezint u er toch op, dat u die afdeling evenals die gemeenschap, moet voeden door
uw eigen daadkracht. Kent uw verantwoordelijkheid
voor uw medemens in nood,
bouwt van onderen op uw gemeenschap op, verbreedt uw vlak door uw daadkracht,
breng als individu stevigheid en draagvlak in uw eigen orgaan, maar verlies bij dat
alles de gemeenschap niet uit het oog. Treedt zo, gezamenlijk gestut en gebundeld:
een front, een ideaal en een achterland vormend, naar buiten om mét uw medepartners bij die opbouw, die zoals ik reeds herhaaldelijk zeide, ook een eigen verantwoordelijkheid moeten en ook willen dragen, gezamènlijk te gaan werken aan de
gezondmaking van onze samenleving. Vormt gezamenlijk met die andere partners de
baleinen van dat grote scherm, wat we over de gemeenschap zullen ontplooien,- om
die gemeenschap te beschutten tegen al te fel zonlicht en al te overvloedig regenwater.
In zo'n scherm heeft iedere balein een taak om het scherm immers ten volle te kunnen
ontplooien; één gebroken of slappe balein vermindert de stevigheid van het geheel.
Dus sterk, van binnen uit gevoed, door uw eigen idealen opgebouwd, op basis van de
daadkracht van het individu, bent u een sterke balein die gezamenlijk met die andere
baleinen, die andere partners, de gemeenschap kunnen vormen en bepalen, en die
zó alleen maar ge'zamenlijk kunnen meewerken aan de sociale planning in onze dorpsgemeenschap.
.
muren en grenzen
En heus, die muren en grenzen, die in iedere gemeenschap bestaan en die we niet
weg zullen kunnen redeneren, en waaraan u vaak zo'n hekel hebt (terecht of ten
onrechte) heus, die mllren zullen we niet kunnen maar ook niet behoeven te slechten.
Maar, gezamenlijk bezield door een nieuwere begripsvorming
en een vernieuwd
inzi~ht in de gemeenschapsopbouw,
zullen we samen kunnen 'plannen' en samen
kunnen werken, en samen meer kunnen bereiken, dan we nu ogenschijnlijk aan zouden
kunnen. Als we maar allen begrip hebben voor de mogelijkheden en de belangen
die er bestaan bij iedere werksoort, niet alleen voor de eigen groep of bundeling, maar
ook voor de totaliteit van onze gehele dorpsgemeenschap.
En hebben we daarbij
geduld, wellicht eindeloos geduld, om die groei langzaam te laten plaatsvinden en
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niet in één dag te willen bouwen waaraan vaklieden wekenlang zouden moeten bouwen. Of, zoals ik vorig jaar bij mijn lezing over dorps- en buurtwerk reeds waarschuwend heb laten horen: \Ve verhaasten de bloei van een bloem niet door aan de stengel te gaan trekken, alles moet zijn tijd hebben; in september worden de aardappelen
pas gerooid die we in april reeds gepoot hebben.
Blijven we bij de sociale planning in onze dorpsgemeenschap
dus nuchter, blijven we
altijd oog hebben voor al wat er reeds bestaat en een taak heeft en blijft hebben, en
blijven we rustig zoeken naar het evenwicht dat er moet komen en dat moet blijven
bestaan, dat evenwicht tussen verantwoordelijkheid van individu, orgaan of bundeling

en gemeenschap.
theorie en praktijk .', ,
Ondanks alle goede voornemens, ben ik geloof ik toch nog gaan theoretiseren, en
heb ik me gewaagd aan bespiegelingen en heb ik wellicht toch nog het onbereikbare
bereikbaar gesteld. En ik vraag me enigszins benauwd af: Heb ik nu als ambtenaar
gesproken of als mens, (waar volgens mij die twee toch niet te scheiden zijn); heb ik
niet te veel geïdealiseerd en mogelijkheden verondersteld, waar in de praktijk toch
niets van terecht zal en kan komen? Heb ik me, gedreven door de opdracht van uw
bestuur, gewaagd op een terrein waarop de grote gestudeerde en deskundige heren
elkaar als rusteloze kemphanen menen te moeten bestrijden en nooit tot een eensluidende conclusie kunnen komen over dat evenwicht dat er bestaan moet tussen
individu, levens- en wereldbeschouwing
en gemeenschap? Laat dan het pogen alleen
maar schoon zijn en laten we dan nu toch de rest van onze tijd nog even naar de
praktijk afdalen en aan de hand ,van enige voorbeelden eens gaan zien, wat ik met
deze inleiding bedoelde. In die voorbeelden kunnen wij dan zo nodig rechttrekken
wat ik theoretisch verkeerd benaderde, of wellicht - en dat zou ook nog kunnen zijn
- terugvinden, wat ik meende over dit alles aan u vanmiddag te moeten vertellen.
Het zijn nogal wat manco's, die geconstateerd kunnen worden in onze plaatselijke
samenleving en als we verantwoordelijksgevoel
hebben en als we oog willen hebben
voor de ontwikkeling van die samenleving of dorpsgemeenschap,
dan moeten we
constateren dat er nog al wat rammelt in ons dorp. Dit geluid hoorde ik onlangs nog,
in een kleine plattelandsgemeente
in Drente, waar door de burgemeester
enige
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plaatselijke leiders bij elkaar waren geroepen, om eens g'ezamenlijk te denken en te
praten over de als los zand aan elkaar hangende samenleving. Och, u kent dat wel, en
zeker uit eigen ervaring, het was daar in die samenleving zo geruisloos en zo gezapig
vergroeid; een gemeenschap dus, waar de bouwers, de verantwoordelijke
partners,
gefaald hebben en de omstandigheden
rondom, van velerlei aard, het decadentieproces hebben verhaast.
een sociaal plan voor een dorpsgemeenschap
Hier was inderdaad een dorpsgemeenschap
in zeer grote nood. Maar een geluk
voor dat dorp was bij alle ellende toch nog, dat het gemeentebestuur
open oog
en oor had voor deze vergroeiine. En onder de stimulerende
leiding van dit
vooruitstrevende
college ging men zich eindelijk eens bezinnen om andere wegen
te gaan bewandelen.
In de Haad was namelijk besloten een onderzoek door
deskundigen te laten instellen om aan de hand van de uitkomsten van dat onderzoek,
een sociaal plan op te stellen voor de algehele restauratie van die dorpsgemeenschap.
Avond aan avond kwam men bij elkaar om gezamenlijk met een team van onderzoekers de wegen te zoeken voor de sanering 'en ik hoor in één der eerste vergaderingen één der plaatselijke mensen nog het volgende zeggen: 'Het is nu wel mooi en
aardig dat u gaat onderzoeken wat wij en onze voorgangers in onze gemeenschap in
het verleden en het heden wel allemaal fout hebben gedaan, maar dat interesseert ons
eigenlijk maar zijdelings, en heus heren, dat weten we nu wel hoe slecht we geweest
zijn. Waarom dat oude zeer oprakelen, het verbreedt de kloof maar die ons dorp
verplinterd heeft. Laten we liever met elkaar proberen onder uw deskundige leidin~
een deskundig plan op te stellen voor de restauratie van onze gemeenschap.'
Maar in,deze gemeenschap kwam uiteindelijk iets op gang. Gezamenlijk met elkaar
het onderzoek van de deskundigen begeleidend, zochten de bewoners mede, aan de
hand van de uitgebrachte deelrapporten, naar de oorzaken van het verval, naar de
ziektekiemen in die samenleving. En we hebben het daarmee tot stand zien komen
dat, bij de vele zeer waardevolle statistische gegevens die het uiteindelijk rapport
over die gemeenschap bevatte, mede richtlijnen' waren opgesteld, waarlangs men
dacht dat de nieuwe omvorming en vernieuwing van die gemeenschap zich zouden
kunnen ontwikkelen. Hier was het wel heel ideaal, op grond van de uitkomsten van
het sociaal onderzoek werd hier een sociale planning opgemaakt voor de gehele dorpsgemeenschap.
Zo'n oplossing is ideaal en kan jammer genoeg niet in iedere gemeenschap op deze
zelfde manier gebeuren, maar we moeten wel naar de volmaaktheid streven, maar in
die tussentijd zullen wij ons in dit ondermaanse tevreden moeten stellen met andere,
in het licht van dit eerste voorbeeld geziene, gebrekkige vormen.
voorbeelden

uit de praktijk

Zo kan een sociale planning in een andere dorpsgemeenschap
weer anders groeien,
luistert u maar:
In deze samenleving werd door de verscheidene groepen, echter niet bij allen, een
concrete behoefte gevoeld aan passende lokaah'uimte voor de bloei van het toch al
zo kwijnende verenigingsleven.
De jonge afdeling Humanitas had hier geen enkele voorziening en was aangewezen'
op het gebruik van dorpscafés. De Ned. Herv. groep had een gebouw dat behoorlijk onderhouden was, maar het pad daarheen was óf verleerd óf vergeten. De
gereformeerde groep had echter wel een gebouwen
voldoende geld voor eventuele
verbouw.
Hier hebben we het zien gebeuren dat gezamenlijk met het gemeentebestuur
de
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partners bij elkaar zijn gekomen en, in voor de buitenstaander en nuchtere toeschouwer vaak onbegrijpelijke motiveringen, werden hier de oude en de bestaande kloven
getoond en blootgelegd en tot slot werd er toch een modus gevonden om gezamenlijk
de fundamenten letterlijk en figuurlijk te leggen voor een gemeenschapshuis, waarin
de bestaande verenigingen onder ieders eigen verantwoordelijkheid,
tot nieuwe bloei
zullen kunnen komen. Hier heeft men nu een gemeenschappelijke binding, men heeft
eens goed uitgepraat,
men heeft zicht gekregen op elkaars mogelijkheden
en
problemen en misschien bestaat er kans dat men bij de verdere sanering van deze
buurt elkaar weer opzoekt ter gezondmaking van de samenleving.
.
In weer een andere dorpsgemeenschap
ontwikkelde zich het gesprek van de groeperingen, rondom de problematiek van een gemeentelijke maatschappelijk werkster in
deze zo rijk geschakeerde gemeenschap. Om de arbeid van deze zo noodzakelijke
kracht zo volledig mogelijk te benutten riep het gemeentebestuur
de verantwoordelijke partners voor het maatschappelijk werk bij elkaar en werd er een commissie van
overleg gevormd inzake het maatschappelijk werk. Hier kunnen nu de gesprekken op
gang komen om gezamenlijk de manco's bloot te leggen en gezamenlijk naar een
oplossing te zoeken, let wel: ik zeg niet per se naar een gemeenschappelijke
oplossing.
Hier worden, nog enigszins onwennig en nog wat huiverig, de mogelijkheden afgetast,
maar men begint oog te krijgen voor elkaar en voor elkaars werk en streven, en men
krijgt gesprekken over werksoorten, die zeer noodzakelijk zijn voor de opbouw in die
samenleving. Hier zal m.i. bij een goede beïnvloeding veel goeds kunnen groeien
voor een sociaal plan voor de verdere gezondmaking van die dorpsgemeenschap.
In een andere plaats werkten een aantal verschillend gestoelde verenigingen voor
gezinsverzorging, naast elkaar met slechts zijdelings contact met de gemeente. Bij
welke partner het eerst een onvoldaan gevoel zich openbaarde vertelt het verhaal
niet, maar het verschillerid uitleggen en hanteren van een retributieschaal
gaf de
laatste stoot om eens contact op te nemen met de andere verantwoordelijke organen.
Hieruit is een periodiek overleg ontstaan tussen de partners die de verantwoording
voor de gezinszorg dragen, met de gemeente, om tot een zekere eenheid te geraken.
Hier werd door de diverse partners ingezien dat gezinszorg, bij de grote belangen
die zij voor de eigen organen betekent, ook een groot belang is van die gemeenschap
als totaliteit. En al is dit maar een onderdeel van het geheel, hier zullen we rustig
dit eerste begin van gesprek moeten uitbuiten en benutten om verder te komen in het
belang van die gemeenschap.
gerepatrieerden
Om u nog een laatste voorbeeld te geven, zien we momenteel in een grotere gemeente
de partners gezamenlijk met de overheid bijeenkomen, om te overleggen en te
bespreken hoe de begeleiding van de aanpassing van de uit Indonesië gerepatrieerden
aan de Nederlandse samenleving dient te geschieden. Het eerste symptoom wellicht
dat, ofschoon men oordeelt dat deze begeleiding primair een taak is van het levensof wereldbeschouwelijke
orgaan, men toch gaat zien dat ook de gehele gemeenschap
hier een taak heeft en men gezamenlijk zal moeten zoeken naar een plan voor deze
werksoort ook al wisselt men voorlopig alleen maar ervaringen uit en beluistert men
aandachtig wat over dit probleem te vertellen valt. Men zal dit aarzelende begin
moeten vasthouden om verder te geraken tot het uiteindelijke sociale plan dat ook
hier noodzakelijk is voor het geheel.
geleidelijke opbouw
Ik heb met deze voorbeelden willen aantonen, dat, wat ik theoretisch in het eerste
deel van mijn causerie voor u heb menen te moeten aantonen, heus niet alléén maar
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wensdromen zijn, maar op vele plaatsen al groeiende werkelijkheid, die we met aandachtig oog en oor zullen moeten blijven volgen. Hier begint iets levend te worden
van hetgeen uw bestuur in de formulering van het onderwerp van mijn lezing heeft
wille leggen.' Onze verantwoordelijkheid
voor elkaar en voor onze dorpsgemeenschap
in de sociale planning.' En al is er dan nog wel niet helemaal sprake van volledige
verantwoordelijkheid
en al is hier bij de meeste, voorbeelden nog geen sprake van
een sociale plamling als geheel, we hebben hopelijk toch gezien dat er een begripsverandering zich ontwikkelt en men meer oog gaat krijgen voor het feit dat de
gemeenschapsopbouw
een taak is van de gehele dorpsgemeenschap.
Ook dat er een
poging wordt gedaan om evenwicht te brengen in de belangen van individu,
organisatie en dorpsgemeenschap. En als we die groei nu maar niet al te veel willen
verhaasten en die kleine tere plantjes koesteren met onze zorg en genegenheid, zullen
we rustiger kunnen zijn tegenover het gevaar van een al te grote versnippering. Ik
hoop dat wij dit vanmiddag begrepen hebben: het gaat over het zoeken naar een
oplossing voor de nood van onze samenleving, onze dorpsgemeenschap,
met een
nuchtere kijk op de realiteit, waarin we begrip hebbende voor elkaars mogelijkheden
en principiële begrenzingen, gezamenlijk zeer veel kunnen doen. In ons dorp moet
ieder individu, hoe gea"ard hij ook is, kunnen leven en werken en iedere verantwoorde
bundeling zal, gezamenlijk met de andere verantwoording
dragende partners, een
bijdrage moeten kunnen leveren.
Was ik te idealistisch, zag ik alles te veel als mens, die probeert humaan te denken?
Ik weet het niet: aan u het oordeel. Ik heb gezegd wat ik denk, wat ik hoop en waar
ik naar vermogen ook naar streef.

Na de inleiding van de heer Diemers, die vooral bedoeld was als algemene
achtergrond voor de groepsgesprekken van de zaterdagavond en de zondag,
werden nog wat vragen gesteld en eigen ervaringen verteld, die vooral gericht
waren op het begrip 'samenwerking'. Geconcludeerd werd, dat het er daarbii
niet allereerst op aan komt of je elkaar vindt om samen subsidie te vragen, of
sterk te staan tegenover de overheid. Het gaat om een werkelijk gesprek, waarin de eigen én de gezamenlijke verantwoordelijkheid alle partners duidelijker
"voor ogen komt te staan.
dorps- en buurthuiswerk
Inleiding van de heer W. v. d. Touw. Hoofd van het bureau
ministerie van Maatschappelijk Werk

Groningen

van het

Het mij opgegeven onderwerp om vanavond bij u in te leiden heeft tot titel 'Dorpsen buurthuiswerk'.
Het is niet wel mogelijk om in een eenvoudige definitie aan te
geven, wat wij dam:mee bedoelen en dus hoop ik in staat te zijn u dit in een kort
relaas duidelijk te maken. Voorop wil ik stellen, dat het in wezen om opbouwend
werk gaat, een stuk maatschappelijk opbouwwerk ten behoeve van individu, gezin
en samenleving binnen een omgrensd gebied, zoals de naam van dit werk ook al aangeeft.
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een 'buurthuis'

is geen dorpscentrum

Nu is het niet ondenkbaar, dat u verband legt tussen dorps- en buurthuiswerk en
dorpscentrum. Immers, in het eerste zit het woord huis en het tweede is een huis. Het
is echter zo, dat men onder dorpscentrum officieél verstaat een gebouw, dat ruimte,
dat onderdak biedt aan het plaatselijk verenigingsleven. Hieruit volgt dus, dat buurthuiswerk en dorpscentrum twee gescheiden begrippen zijn.
Wij, Nederlanders, zijn een volk met sterk gedifferentieerde
levensbeschouwingen.
Dit kan zijn kracht zijn, maar ook zijn zwakte. Het hangt er maar van af of wij welbewust willen zoeken naar datgene, wat ons desondanks bindt .of ons slechts willen
richten op datgene wat ons scheidt.
Wanneer wij vanmiddag hier bijeen zijn om met elkaar van gedachten te wisselen
over het dorps- en buurthuiswerk, dan gaat het erom, dat iedereen vrijuit daarover
zijn mening weergeeft, maar in de geest van de binding en niet in die van de scheiding.
hoe werken wij samen
Levensbeschouwelijk gezien hebben onze dorpen hier in het noorden ook nogal enige
differentiatie. Hoe staat het daar? Werkt men daar samen op het terrein van het
algemeen belang of trekt. men in gescheiden gelederen op, waardoor men bij voorbeeld verschillende nooddruftige zangverenigingen heeft, terwijl men met elkaar een
goede directeur zou kunnen aantrekken en een behoorlijk koor zou kunnen formeren?
Weet men elkander te vinden als het gaat om de bouw van een dorpscentrum of om
het op touw zetten van een stuk buurthuiswerk, of kan men alleen maar gezamenlijke
actie voeren voor betere straatverlichting bij voorbeeld?
Ik heb eens eEm vergadering bijgewoond in een dorp, waar de oprichting van een
dorpscentrum aan de orde was gesteld. De initiatiefnemers hadden de plaatselijke
oranjevereniging
gevraagd de vergadering uit te schrijven, omdat die gezien de
samenstelling de meeste waarborg bood, dat men niet kon zeggen: 'Oh, waait de wind
uit die hoek?' Er was een grote opkomst van verenigingsbestuurderen,
diaconieën,
plattelandsvrouwen,
dominees, enz. en de burgemeester leidde de bijeenkomst in. Er
was deskundige voorlichting. Na de inleiding is er veel en soms fel gesproken, waarbij
voornamelijk de scheidingsfactoren
de richting van het gesprek bepaalden en men
ging zonder resultaat uiteen. Er kwam geen centrum. Later heeft men het nog eens
geprobeerd in kleinere kring. Er is nog steeds geen centrum.
In een ander dorp was het café het centrum en dit verdroot op den duur verschillende
verenigingen, die de hoofden bij elkaar staken en gingen praten over een eigen gebouw. Men werd het eens over een barak, die als ijstent had gediend in een andere
plaats en kocht die met op gunstige voorwaarden geleend geld. Een éénwandig
houten geval van 10 x 30 meter. De barak werd gesloopt en met stukjes en beetjes
overgebracht. Met vrijwillige krachten heeft men het ter beschikking gestelde terrein
bouwrijp gemaakt en het muurtje gemetseld waarop het gebouw zou verrijzen. Gestadig heeft men verder gewerkt, zich niet haastend en toen de geldmiddelen moesten
worden aangevuld, wat uiteraard nogal wat voeten in de aarde had, heeft men het
gebouw voor één derde eerst klaar gemaakt en dat gedeelte alvast in gebruik genomen. Dit is prima gelukt, dank zij een eendrachtige samenwerking.
U ziet: als de wil er is, dan is er een. weg en dan vindt men tevens veel meer aanknopingspunten dan men ooit had vermoed en blijken de scheidsmuren lang niet zo
dik te zijn.
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de financiering
In dit verband wil ik speciaal op één punt wijzen, nl. dat der financiering van de
bouw- en inrichtingskosten. Het komt nogal eens voor, dat men begint te rekenen bij
het subsidie en dan nagaat wat de gemeenschap er nog bij moet leggen. Dit is een
verkeerd uitgangspunt. Men moet beginnen bij de bronnen, die men zelf kan aanboren en wel alsof er geen subsidiemogelijheden
waren. Iedere inwoner, iedere vereniging of organisatie, industrie of diaconie zal moeten worden bewogen zijn steentje
bij te dragen, tot een zo hoog mogelijk bedrag en al is het in vrijwillige mankracht
of in natura. Eerst dán kan men spreken van 'Ons Centrum' en dan heeft men ook
werkelijk het gevoel, dat het 'van ons' is. Dat is een heel ander gevoel dan wanneer
van overheidswege een gebouw kant en klaar wordt neergezet en het 'ter beschikking'
wordt gesteld. Op één van de Zuidhollandse eilanden werd na de overstromingsramp
van 1953 een dorp geadopteerd door een stad in een ander land en de stad bood het
dorp een dorpscentrum aan. Het was een rijke stad, dus werd het een rijk gebouwen
, toen het er stond zei iedereen, dat' het een pracht was - maar tegelijkertijd vroeg
men zich af, wat er nu mee moest gebeuren.
En heeft men in samenwerking een dorpscentrum gesticht, dan wil dit dikwijls al een
opleving van het verenigingsleven tot gevolg hebben. Hoe dikwijls komt het niet voor,
dat men zich niet bij een vereniging aansluit. juist omdat altijd van het café gebruikgemaakt moet worden, wat verplichte vertering met zich brengt en ouders weerhoudt
om hun kinderen lid van een club te laten worden.
vestiging van industrie
Wij gaan er nu eens van uit, dat de samenwerking op uw dorp niets te wensen overlaat, dat uw dorpscentrum floreert en iedereen daarmee in zijn schik is. Maar nu gaan
wij ons kritisch oog ook richten op onze gemeenschap in samenhang met de veranderingen, die in onze naaste omgeving en misschien wel in ons eigen dorp aan de gang
zijn. Wij leven in een zgn. ontwikkelingsgebied:
er worden fabrieken gebouwd, er
komen industriewáningen
van twee en meer woonlagen, zoals wij ze in onze streek
nog niet hebben gezien; gezinnen van kaderpersoneel uit andere delen van het land
komen in ons dorp wonen. Bovendien heeft de Cultuurtechnische
Dienst een verkavelingsplan in uitvoering, waardoor vele kleine-boerenbedrijf jes zijn opgekocht om
samengevoegd te worden tot grotere. Gewezen kleine boeren komen van het land
naar de kom van het dorp, worden omgeschoold tot fabrieksarbeider, enz. enz. Kortom er is in onze streek en in ons dorp een ommekeer gaande van jewelste. Dat betekent voor velen ook een ommekeer in het eigen leven van alledag, zoals men zich dat
in de rustige dorpssfeer van vader op zoon had eigen gemaakt. En dat betekent een
aanpassing aan dit nieuwe.
Nu is het gelukkig zo, dat wij allen het vermogen hebben ons aan te passen aan
allerlei situaties, dat heeft de oorlog wel bewezen. De één kan dit vlugger dan de
ander, de één heeft het meer bij de hand gehad dan de ander; wij passen ons allemaal
aan, maar soms in het negatieve! Want een vrij plotselinge ommekeer in ons leven
moet verwerkf worden en dat gaat niet zo gemakkelijk, wanneer die ommekeer niet
uit eigen vrije wil geschied. Die kleine boer heeft weliswaar zijn keuterijtje verkocht,
maar hij heeft daar niet om gevraagd en nu moet hij met zijn gezin een nieuwbouwwoning in het dorp betrekken met meer kamers dan hij ooit heeft bezeten en waar
zijn schamel meubilair niet op berekend is. Hij moet die woning gaan inrichten, gaan
bewonen, die douche gebruiken, met gas leren omgaan. Hij zit midden tussen het
volk en kan dus niet meer zo rond zijn huis lopen als in het vrije veld. Hij moet netjes
worden, want anders zegt de buurt straks dat ze 'asociaal' zijn. Met acht. uur op de
fabriek werken verdient hij meer dan indertijd op zijn keuterijtje zolang het licht was.
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Hij heeft een zee van vrije tijd en exh"a geld in zijn zak. De kinderen evenzo en ze
trekken naar bioscoop en dancing. Moeder heeft alleen een groter huis en meer zorg,
ook al heeft ze meer huishoudgeld. De kinderen steken zich in mooie kleren en
worden uithuizig. Vader weet soms met zijn vrije tijd geen raad en wandelt maar
weer eens naar het café, omdat hij thuis toch ook niet kan zitten en hobby's heeft hij
niet. Moeder zucht en denkt, waar gaat dat heen. En de spanning, die er al is door
al die veranderingen in het dagelijks leven, wordt nog vergroot door dit uit elkaar
gaan. Men doet elkaar verwijten, eerst zachtjes en dan harder en de ruzie en het volkomen uit elkaar vallen als gezin, dreigt. Moeder denkt, zaten we nog maar op het
keuterijtje, daar hadden we het stukken minder, maar we hadden het toch maar veel
plezieriger met elkaa~.
'import-gezinnen'

/

De gezinnen van het kaderpersoneel van elders gekomen hebben ons dorp al gauw
bekeken: wat een prutsverenigingen,
wat een achterlijk gedoe; die weten van de
buitenwereld ook niet veel af. Moeten we hier ons leven slijten, in dit snertdorp?
En de leidende figuren in de dorpssamenleving horen en zien al die onprettige dingen
en komen tot de conclusie, dat er nog iets meer van node is dan alleen maar ruime
fabriekshallen, moderne huizenbouw en een monument van een bejaardencentrum
en
een nieuw stadhuis. Zeker, ons dorp is er uiterlijk prima op vooruitgegaan, maar
innerlijk schijnt het niet zo best te zijn. En, omdat de samenwerking goed is tussen
de verschillende levensbeschouwingen,
steekt men de hoofden weer eens bij elkaar
en gaat overleggen wat men zou kunnen doen om moeder weer met een gelukkig
gezicht te zien en vader de last van zijn vrije tijd te laten omslaan in plezier in zijn
vrije tijd; om dat opgeschoten goed, dat zijn weg wel vindt, zo in het gareel terug te
krijgen, dat ze het nog leuk vinden ook. Wat men zou kunnen doen om die nieuwe
gezinnen zich hier thuis te doen voelen. Ja, die verenigingen van ons voldeden wel
aan onze. dorpse behoeften, maar die nieuwe lui hebben wel gelijk, we komen een
beetje achter de tijd aan. En men besluit om al die punten zijn aandacht eens te
geven en activiteiten uit te denken, die de gehele dorpsgemeenschap
in handel en
wandel, in denken en doen op.een 'moderner' niveau kunnen brengen.
veranderingen
En nu komt er een belangrijk punt. We zijn zo geneigd om in een drang om scheve
dingen recht te zetten te vergeten, dat we niet met dingen maar met mensen te doen
hebben, die er een eigen wil op na houden. Dat deze mensen over het algemeen niet
rechtgezet willen worden zonder dat ze erom vragen. Ze voelen het weL als er iets
hapert, maar daar heeft een ander niets mee te maken. Kijk, dat vergeten wij veelal
in onze dadendrang en daarom lopen zoveel goed bedoelde opzetten vaak dood. Wil
men uit pure naastenliefde zijn medemens een goede daad bewijzen, begin dan niet
alvorens eens een vertrouwelijk gesprek met hem te hebben gehad. Ongevraagde
diensten zijn niet altijd welkom. Met de moeilijkheden van het zo net geschetste
gezin zitten zonder twijfel ook andere gezinnen. Haal eens een paar vaders bij elkaar
en breng het probleem van de vrije tijd eens ter sprake. Twee weten meer dan één,
misschien begint het na één verkennend gesprek al een beetje op te lichten. Laat de
vaders eens over dit punt van gedachten wisselen met andere vaders, dan heeft men
het gevoel erbij betrokken te zijn. Daarom is dit werk, dit maatschappelijk opbouwwerk of buurtwerk, niet eenvoudig en zullen de initiatiefnemers al gauw behoefte
gaan gevoelen aan iemand, die hier leiding kan geven aan praktische activiteiten,
iemand die geleerd heeft waar de knepen van dit vak liggen. En nu gaat het er ook
weer niet om, dat men in elke situatie nu maar direct naar zo'n kracht moet omzien,
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per saldo zijn ze maar dun gezaaid. Men zal, hoe dan ook, zijn initiatieven tot uitvoer
moeten zien te brengen en moeten roeien met de riemen die men vinden kan. Maar
betrek de mensen, waar het om gaat, er zoveel mogelijk bij.
Hierbij wil ik het dan voorlopig laten. Ik hoop erin geslaagd te zijn u aan het denken
te hebben gezet over datgene, waar het bij het dorps- en buurthuiswerk om gaat. Ik
ben zeer onvolledig geweest, maar het gesprek kan zonder twijfel tot meerdere helderheid leiden, ook voor mij zelf.
voorbereiding

tot discussie

De gesprekleidster van de avond (mej. Hijmans) legde hierna nog even de
bedoeling van de discussie in kleine groepjes uit. De deelnemers werden verdeeld in drie discussiegroepen van elk ongeveer acht personen, zoveel mogelijk
uit verschillende plaatsen afkomstig. Elke groep werd gevraagd een rapporteur
aan te wijzen en elke groep kreeg een schriftelijke 'opdracht' om uit te werken
(op verzoek waren twee van de drie opdrachten gelijk aan die, welke de heer
Diemers vorig jaar in Havelte had opgegeven). Die opdrachten moesten vooral
worden bekeken in het licht van wat de inleiders hadden gezegd - én in het
licht van de eigen ervaringen in commissies en besturen van de groepsleden.
Men hoefde er niet 'uit' te komen en de rapporteurs werd verzocht later, in de
grote groep, vooral te vertellen hóé het gesprek verlopen was!; wat voor tegenstellingen er in de verschillende meningen naar voren waren gekomen en hoe
men getracht had die te overbruggen. Dit 'hoe' van de discussie is belangrijker
dan een fraaie compromisoplossing van het aan de groep voorgelegde probleem en geeft ook levendiger gesprek in de grote groep. Men mocht ook gerust de gegevens in de opdracht naar eigen fantasie aanvullen of veranderen.
Ruim een uur lang tcerd door de kleine groepen druk gediscussieerd, daarna
ku;amen wij weer' ailenwal samen en tDl'rd rapport uitgebracht en elke opgave
nog eens in de hele groep besproken.
discussies
groep A

De opdracht

luidde:

In een dorp is een dorpscentrum opgericht. De bevolking is gedeeltelijk hervormd.
gereformeerd en buitenkerkelijk.
Er is een afdeling van Humanitas. Het bestuur
heeft de volgende vragen te behandelen:
a. Moet het centrum zondags gesloten zijn?
b. Moet het centrum opengesteld worden tot het geven van catechisaties en kerkelijke jeugdbijeenkomsten?
c. De PvdA vraagt toestemming het centrum te mogen benutten voor het houden
van vergaderingen en verkiezingsbijeenkomsten.
Geef uw mening over deze punten.
De groep gaat ervan uit dat de totstandkoming van dit centrum en de vorming van
een bestuur bewijst, dat er voorbesprekingen
zijn geweest tussen de verschillende
groeperingen, waarbij men zich bij voorbaat bereid moet hebben verklaard met ieders
standpunt en behoeften zo veel mogelijk rekening te houden. De vragen a. en b.
houden met elkaar verband, daar veel van het onder b. genoemde werk op zondag
zal vallen. Humanitas staat op het standpunt dat het dorpshuis op zondag open moet
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zijn, maar dat er een regeling moet worden getroffen die enige beperking oplegt aan
de soort activiteiten, die dan mogen plaats hebben om te voorkomen dat men elkaar
hindert.
Voorstel: openstellen voor activiteiten met een ernstig karakter en speciaal voor de
jeugd, daar die juist op zondag ('S avonds vooral) zo doelloos rondhangt. Humanitas
zou dan ook willen bevorderen dat er op zondagmorgen rustige jeugdbijeenkomsten
worden gehouden voor de buitenkerkelijke jeugd, b.v. door het Humanistisch Verbond.
Naast de bijeenkomsten met een bezinningskarakter
zou men het liefst zien dat het
centrum 's avonds ook openstaat voor ontspanningswerk
voor alle jeugd, b.v. een
instuif, als daar initiatieven toe komen. Tegen de bijeenkomsten ad b. heeft men geen
bezwaar, mits geen machtspolitiek van de grote groepen wordt gevoerd met uitsluiting van minderheden die op h{lll manier ook iets willen doen; m.a.w. een redelijke
verdeling van de lokalen en de tijd gewaarborgd is (vooral als het een klein cenh"um
is). Wat de vraag sub c. behoeft is men algemeen van mening dat politieke bijeenkomsten voor volwassenen beter buiten het centrum (in het café) kunnen plaatshebben, maar men zou een uitzondering willen maken voor activiteiten ten behoeve
van de jeugd, ook als die door politieke partijen worden georganiseerd.
Bij de algemene discussie klonken veel pessimistische stemmen t.a.v. de mogelijkheid
om het eens te worden met de orthodox-kerkelijke groepen op basis van het door
Humanitas gegeven advies - speciaal van gereformeerde kant verwachtte men verzet
tegen het openstellen voor andere dan kerkelijke activiteiten. Er ontwikkelde zich een
levendig gesprek over de vraag hoe ver Humanitas dan zou moeten toegeven ter wille
van de lieve vrede. Conclusie: wij moeten proberen een machtsstrijd in zo'n gesprek
te vermijden en voorop te stellen dat diegenen, die op grond van het standpunt van
de eigen groep de zondagsactiviteiten strak willen beperken, daarmee tevens de volle
verantwoordelijkheid
op zich nemen voor het in de steek laten van de jeugd van het
hele dorp. De heer Die~ers heeft ons in zijn betoog wel voor een zware opgave gesteld: geduld en nog eens geduld - en telkens als het overleg vastloopt proberen de
deur open te houden voor toch nog weer hernieuwd gesprek. Als praktisch punt werd
nog genoemd dat het juist voor zulke principiële kwesties nodig is dat de leden van
het beshlur van een dorpsc-entrum door en vanuit de groeperingen worden aangewezen en dat geen vertegenwoordiging
naar. getalssterkte van de groepen plaats
heeft, maar voor elk evenveel (samen voor het hele dorp).
groep B

De opdracht

luidde:

In een gemeente is de bevolking deels gereformeerd, orthodox hervormd, vn)zmnig
hervormd en buitenkerkelijk. Er is een afdeling van het CNV en van het NVV, van
de Plattelands vrouwen en van 'Jonge Strijd'. Sedert kort is er een kleine afdeling van
Humanitas.
Door enkele verenigingen is indertijd een 'Plaatselijk Belang' in het leven geroepen
ter verbetering van de straatverlichting. De oprichters waren de verenigde middenstanders, de vereniging van duivenhouders, de konijnenfokvereniging, volksonderwijs,
de korfbalclub, de toneelvereniging, de harmonie.
De burgemeester overweegt de oprichting
voorleggen aan de'bevolking'.
a.
b.

Wie moet de burgemeester
Hoe moet de burgemeester

van een dorpscentrum

voor deze vergadering
zijn plan voordragen?

en wil zijn plan

uitnodigen?

Geef uw mening alsof u de burgemeester hierin moest adviseren.
De groep had enige moeite met de vraagstelling, waarin zoveel ongelijksoortige
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groepen en organisaties genoemd worden. \\Tie moeten als vertegenwoordigers van de
bevolking het gesprek beginnen? De gemeenteraad werd even genoemd, maar dat is
toch een ander soort vertegenwoordiging
als hier wordt bedoeld. Plaatselijk Belang?
Werd wel belangrijk geacht, maar het gesprek over een gemeenschapshuis moet toch
nog een ander niveau hebben dan dat van straatverlichting en dergelijke belangen;
vele der andere genoemde verenigingen hebben alleen een direct praktisch belang.
bij een beperkt onderdeel van de ruimte van het centrum - vanuit hun doelstelling
en belangen ...
Allereerst zou de groep de burgemeester vragen om de behoefte aan een centrum in
het algemeen te bekijken (idealiter op de manier die de heer Diemers beschreef: via
gesprekken met deskundigen, het dorpsleven en de noden daarin in een rapport vastleggen). Dan gaat men op zoek naar 'local leaders', mensen, die leiding en richting
kunnen geven aan het ,verdere gesprek en die het vertrouwen hebben van de dorpsbewoners. Waar moet je die leiders zoeken? Er zijn meestal wel enkele algemeen
bekende en vertrouwde figuren in elk dorp, maar dat is tegenwoordig als basis niet
genoeg meer. Dan allereerst zoeken in de levensbeschouwelijke
groepen, die een
grote verantwoordelijkheid
dragen voor de ontwikkeling van het dorp en principiëler
daarover kunnen praten, dan de besturen van de 'doelverenigingen'.
Moeilijkheid:
kan men de juiste figuren verwachten als er zonder meer een afvaardiging van de
groeperingen wordt uitgenodigd? De groep is van mening dat hier méér voorbereiding nodig is, b.v. via informeel overleg. De burgemeester zou iemand erop af kunnen
sturen, iemand die algemeen gewaardeerd wordt en die contact zoekt met de verschillende groepen en verenigingen, a.h.w. 'aftast' waar de goede vertrouwenspersonen
zitten en duidelijk maakt waar het om gaat. Er worden een paar wenselijkheden genoemd: Ie: de groeperingen zouden zoveel mogelijk vertegenwoordigers
moeten
kiezen, die ook door andersdenkenden geaccepteerd worden; 2e: men moet niet alleen
naar levensbeschouwing
kijken, maar ook of alle soorten mensen bereikt worden
(landarbeiders, vrouwen) en daarom ook een organisatie als de Bond van Plattelandsvrouwen inschakelen; 3e: de vereniging Plaatselijk Belang mag zeker niet uitgeschakeld worden, omdat hier juist vaak een stuk eigen initiatief leeft en men hier
actieve personen vindt, die goed op de hoogte zijn van allerlei plaatselijke bijzonderheden.
Over de wijze van voordragen van het plan is erg gepuzzeld en men is er niet helemaal uitgekomen. Men was het erover eens dat er geen kant-en-klaar-project
door de
burgemeester moet worden voorgelegd: dan krijgt de bevolking geen belangstelling
en gelooft men het verder wel; bovendien krijgt een initiatief vanuit het gemeentebestuur altijd een politiek stempel mee en dat remt de sfeer voor het verdere overleg.
In de algemene discussie blijkt het het best om eerst een oriënterende bespreking te
beleggen, waar voorlichting gegeven wordt over de mogelijkheden (met niet te veel
nadruk op subsidies en het gebouw zelf) en waar men door vraag en antwoord een
overzicht krijgt van de plaatselijke situatie en de moeilijkheden die daarin liggen.
Dan een pooje wachten, zodat er in het dorp over gepraat kan worden en de gedachte
aan een centrum gaat leven. Dan pas plannen maken met een kleinere, maar wel
representatieve
commissie, waarvan de leden hun eigen achterland telkens weer
moeten inschakelen. Maar er is eigenlijk geen algemene richtlijn te geven, omdat de
verhoudingen in elk dorp weer anders liggen. Een paar leden van de groep wijzen
er nog op dat het beter is alle te verwachten moeilijkheden en belangenruzietjes
in
een vroeg stadium in het daglicht te laten komen en daar desnoods het hele plan mee
te riskeren, dan om die spanningen tevoren uit de weg te gaan, b.v. door bepaalde
groepen niet in te schakelen of bepaalde personen naar voren te schuiven omdat 'je
daar lekker mee kan opschieten en ze het van hém wel nemen,' maar anderen waren
toch wel bang voor dat risico.
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groep C

De opdracht luidde:

Er is een dorpscentrum
volgende punten.

opgericht.

a. Aanvragen om het dorpscentrum
loften en dergelijke festiviteiten.

Het bestuur

moet een beslissing nemen

op de

te mogen gebruiken voor het houden van brui-

b.

Aanvraag van een caféhouder
aantrekkelijk jaarlijks bedrag.

om de consumptie

te mogen pachten

tegen een

c.

De vraag of het dorpscentrum een verlof A of B of een volledige vergunning
een tabaksvergunning moet hebben.

en

Geef uw mening over deze punten.
Deze groep had het heel moeilijk gehad, yooral op het punt van de alcoholische
dranken! Men kan bij dit soort vragen wel in het algemeen een vrij vlot principieel
antwoord geven, maar dan loopt men gevaar het doel en de waarde van het dorpscentrum te kort te doen. In de discussie botsten telkens de principiële standpunten
tegen de argumenten die, vanuit de 'nuchtere' werkelijkheid in een dorp met een
dorpscafé en met vrijgevochten jeugd, daartegenover werden gesteld. Over vraag a.
kon men het wel eens worden: als er een café is, dat een grote zaal exploiteert, moet
men dat geen concurrentie aandoen t.a.v. die activiteiten, die niet een ideëel doel
nastreven of cultuerele waarde kunnen hebben, zoals bruiloften, jubilea, oranjefeesten, e.d. Maar kinderfeesten en clubs zag men liever in het centrum. Wat de
vraag sub b. betreft kwam men tot de slotsom dat het niet gewenst is dat de beheerder
profijt trekt van de verkoop van consumpties. Men moet een beheerder of concierge
kunnen uitzoeken op zijn geschiktheid voor dat werk. Wel werd opgemerkt, dat men
in de praktijk vaak gedwongen' is toch tot verpachting over te gaan onder d~ druk
van financiële moeilijkheden. En dan het alcohol vraagstuk: oorspronkelijk kwam de
groep na fel debat tot de uitspraak dat in vele plaatsp-n een verlof voor zwak-alcoholische dranken toegestaan zal moeten worden; men kan niet het hele dorp 'droogleggen' en toch zoveel mogelijk mensen in het centrulli willen hebben. Bepaalde
mensen eisen hun biertje en gaan anders toch naar het café, vooral de opgeschoten
jeugd. Weert men de alcohol, dan worden in een dergelijk dorp velen niet bereikt dan nog liever bier in het dorpshuis, waar leiding is en een gunstige sfeer, dan naar
het café. In de algemene discussie wilde men deze conclusie toch niet aanvaarden:
het principiële doel van een centrum, dat voor iedereen zonder reserve toegankelijk
moet zijn, kan toch niet opgeofferd worden aan opportunistische
overwegingen?
Ouders, die hun kinderen niet naar het café willen hebben, mogen verwachten dat
in het dorpshuis geen alcohol wordt geschonken. Een van de deelnemers wees ook
op het gevaar, dat een jongen eerst in het dorp drinkt en dán halfdronken in het
dorpshuis komt en dal:r nog iets neemt - dan krijgt het dorpshuis de schuld van
zijn dronkenschap. Na veel heen en weer praten werd een algemene lijn gevonden,
die bij de groep wel instemming vond: in plaatsen, waar het weren van zwakalconolische drankc:1 ernstig bezwaar zou vormen voor het onderbrengen
van
belangrijke activiteiten van het centrum, kan het dorpshuisbestuur
besluiten dat
verlof B wordt toegestaan, maar dan moet in het statuut (of huishoudelijk reglement)
duidelijk staan, dat dit buiten verantwoordelijkheid
van het beherend bestuur wordt
toegepast, d.w.z. dat elke huurder van zaalruimte voor zijn activiteit bepaalt of er
zwak-alcoholische dranken mogen worden geschonken of niet. Op deze wijze treedt
het bestuur niet buiten zijn taak van beheer en exploitatie en wordt de verantwoordelijkheid voor de alcoholkwestie telkens gelegd bij degenen, die verantwoordelijk
zijn voor hun eigen gebruik van het gebouw. Het gesprek hierover bij de vaststelling
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van het statuut zal bovendien voorkomen, dat te lichtvaardig tot aanvragen van een
verlof B of A wordt overgegaan.
Nadat de officiële discussie was afgesloten, werd nog lang nagepraat en werden
onder een spelletje sjoelbak of een wandeling nog heel wat persoonlijke meningen en
ervaringen uitgewisseld.

wat kan de zin 'op humanistische
betekenen

grondslag'

voor onze werkzaamheid

ten behoeve van de buitenkerkelijken?
Inleiding van de heer S. Sytema, gewestelijk voorzitter
Deze winter stuurden wij in Assen aan een aantal verenigingen een brief, waarin wij
vroegen ons in de gelegenheid te stellen op een huishoudelijke vergadering uiteen te
zetten: doel en streven van Humanitas.
Van de NOV (Neder!' Onderwijzers Vereniging) h'egen we o.m. bericht, dat er een
bepaalde tijd voor ons was uitgetrokken. De heer de Graan sprak een korte rede uit,
waarin hij als deskundige vooral het maatschappelijk werk uit de doeken deed doch
ook wel even tipte aan de levensbeschouwelijke achtergrond.
maatschappelijk

werk en sociale wetgeving

De bespreking, die daarna werd gehouden leverde niet veel op, maar de voorzitter,
een oud SDAP-er stelde de zaak zo:
'Ik vraag mij nog af: is nu voor dit werk een vereniging nodig? Heeft de overheid hier
niet de eerste en voornaamste taak?' En daar zitten we dan midden in de problematiek
van ons onderwerp.
De voorzitter sprak hier uit wat in grote kringen leefde en leeft. De strijd der
arbeidersbeweging heeft zich met volledig succes geworpen op de sociale wetgeving.
Vele verbeteringen zijn daardoor tot stand gebracht, niemand zal dat ontkennen,
maar de zaak is daarmee niet af. Er dient een vrij scherpe afbakening te zijn tussen
dat wat de Overheid heeft te doen en dat wat door 't particulier initiatief dient te
geschieden, ieder natuurlijk met een eigen taak. Ik denk aan wat de heer Diemers zei
over de baleinen van de grote parapluie. Wij zijn ook een balein. De taak van de
Overheid is in deze ook uiterst belangrijk; denkt u slechts aan 't voorbeeld dat de
heer Diemers gaf toen hij vertelde van 't initiatief dat door de burgemeester werd
genomen om een scheef gegroeide dorpsgemeenschap weer op gang te brengen.
De taak van 't particulier initiatief is veelal juist om mensen, die op enigerlei wijze
met moeilijkheden zitten, die worstelen met gebreken of karakterzwakheid,
kinderen
die opgroeien in een verkeerd milieu, tegemoet te treden in hun eigen sfeer. Waarbij
de totale mens geholpen moet worden en waarbij niet de materiële hulp 't een en
't al is. Is dit eigenlijk niet altijd zo geweest, meent men nu heus, dat onze voortrekkers dit ook niet wisten? Waarschijnlijk wel, maar hun strijd hield hen zó gebonden
aan 't verwerkelijken van de materiële zekerheden, dat 't andere hun daarbij bijkomstig
voorkwam. In hun strijd deden ze toch ook wel een beroep op iets. Denken we slechts
aan het beroep op de solidariteit en op 't sociaal gevoel. Dit zijn de voornaamste
elementen, die ook wij niet zullen kunnen missen. Al zullen wij ons wel bewust moeten
zijn, dat wij ze dan toch opnieuw moeten vullen. In de loop der jaren zijn naar mijn
gevoel deze begrippen wel erg verschraald en bovendien sterk bepaald tot de eigen
groep, in 't bijzonder tot die der arbeiders. Ik wilde er alleen maar op wijzen, dat men

73

i

vroeger ook wel wist dat 't materiële niet één en al was. Thans weten we dit beter,
omdat door hun werken de materiële voorzieningen beter zijn geworden en toch nog
vele mensen in de nood zitten. Of dacht u misschien, dat alle mensen, die thans in de
bajes zitten, daarin zitten omdat hun materiële positie hen tot hun misdaad dwong? In
de periode van hoogconjunctuur die wij beleven (of moet ik zeggen beleefden) is dit
zeker niet het geval. In zijn boekje 'Op de straathoek' komt ds. van Veldhuizen op
een gegeven moment tot deze conclusie: 'Geld is steeds het minst nodige, ook al kosten
alle posten de diaconie kapitalen: Niet vergeten moet worden, dat de moderne wereld
heel erg onoverzichtelijk is geworden, dat de verhoudingen tussen de mensen onderling in de loop der jaren ook veel veranderd en vaak ook verzakelijkt zijn, waardoor
de eenzaamheid van velen onder ons veel groter is geworden.

de grondslag van humanitas
Die voorzitter van de NOV vroèg zich tevens af: 'Is het nog nodig een vereniging voor
buitenkerkelijken op levensbeschouwelijke grondslag op te richten, waar er al zo veel
neutrale verenigingen zijn met beperkte doelstellingen?' Moeten wij - om nu 't gehate
woord maar eens te noemen - meewerken aan de hand over hand toenemende
verzuiling? Wij dienen wel te beseffen, dat wij dit woord hier gebruiken in de betekenis die een exces aanwijst. Immers op zich zelf is het hebben van een wereld- en
levensbeschouwing een waardevol punt en slechts doordat men te veel de belangen
van zijn eigen groep gaat overspannen krijgt men de verzuiling. Dit betekent ook
voor ons, dat wij niet moeten menen, dat wij alleen 't recht hebben om voor de onkerkelijken op te treden. Wij - 't bestaan van Humanitas wijst er op - zijn tot de
conclusie gekomen, dat, willen wij de mens in nood die zijn levensmoed verloren
heeft, nieuwe levenskracht geven, onze hulp dan levensbeschouwelijk
moet zijn
gegrondvest. Onze stahlten laten op dit punt geen onduidelijkheid achter: 'De vereniging Humanitas stelt zich ten doel de bevordering van maatschappelijk werk op
Humanistische grondslag, hetgeen zij aldus opvat, dat dit werk gedragen behoort te
worden door een in gemeenschapsgevoel wortelend besef van verantwoordelijkheid
zowel voor het lot van de evennaaste als voor het welzijn der volksgemeenschap en
bewust gericht wordt op een in alle opzichten gezond maatschappelijk leven:
Toch zijn we er hiermede niet. Alleen reeds het feit, dat men het nodig oordeelt, om
dit punt na ruim 10 jaar werken als punt van bespreking te nemen voor het Congres
van de Vereniging in oktober a.s., spreekt. boekdelen. Als in het concept, dat velen
uwer ook hebben ontvangen wordt gezegd:
'Er zij vooropgesteld, dat vragen naar en over problemen van levensbeschouwelijke
aard, die niet de doelstelling van de vereniging als zodanig raken, m.a.w. die niet
verbonden zijn aan helpen van mensen' in moeilijkheden, resp. aan het voorkomen van
moeilijkheden voor zover deze liggen op het terrein van het maatschappelijk werk,
door Humanitas niet behoeven te worden beantwoord. Daarvoor zijn andere instellingen ... ,' dan weten de meesten van ons wel waarop wordt gedoeld. Hierbij gaat
het over de misvatting die Humanitas en Humanistisch Verbond onder één hoedje wil
vangen. Dit gebeurt veel - al of niet opzettelijk.
In onze voor de NOV gehouden vergadering verwisselde de voorzitter deze twee'
humanistische verenigingen ook, doch onopzettelijk.
In Veenhuizen, waar ik onder de gedetineerden werk als Geestelijk Raadsman voor
't Humanistisch Verbond en de heer Sieders als reclasseerder voor Humanitas, verwisselt men de beide verenigingen ook, vaak opzettelijk. Ik heb geen bewijzen en onze
namen Sieders-Sytema werken hier de verwarring nog een beetje in de hand, maar
verwarrend blijft het nahmrlijk wel voor de buitenstaanders: het bestaan van deze
twee humanistische verenigingen. Beide verenigingen zijn wel uit dezelfde bewogen-

74

\

heid ten opzichte van de buitenkerkelijken ontstaan! Zijn loten van dezelfde stam. Er
is gelukkig tussen beide verenigingen op bepaalde punten een goede samenwerking.
Toch is er natuurlijk een verschil. In het Humanistisch Verbond gaat het meer om de
levensbeschouwelijke
fundering aLs zodanig, terwijl bij Humanitas
deze levensbeschouwelijke fundering aan de orde komt bij het praktisch maatschappelijk werk.
't Humanistisch Verbond is meer een geestelijke gemeenschap, tenvijl Humanitas meer
een doe-organisatie is. Al betekent dit natuurlijk niet, dat 't Humanistisch Verbond
niets doet (in de vorm van 'praktisch Humanisme'). De vraag in hoeverre beide verenigingen elkaar beïnvloeden en de wenselijkheid daarvan is voor een groot gedeelte
bepaald door de eigen visie. Beide verenigingen zijn er. Onze vraag is: In hoevelTe
heeft maatschappelijk werk iets te maken met de levensbeschouwing? Voor een goede
bespreking van Humanitas is 't misschien beter 't woord levensbeschouwing
te vervangen door mensbeschouwing. We moeten daarbij echter niet vergeten, dat onze
mensbeschouwing samenhangt met onze levensbeschouwing,
al is die bij Humanitas
niet altijd uitgedacht en uitgesproken. In de punten, die wij van het Centraal Bureau
kregen staat: 'Indien wij uitspreken, dat wij de mens willen helpen zich zelf zo goed
mogelijk te ontplooien, opdat hij zelfstandig zijn eigen weg kan gaan, m.a.w. te
helpen zich zelf te zijn, dan houdt dit in een geloof en vertrouwen in de intrinsieke
wamde van ieder mens. Deze tot de mens behorende waarde vraagt eerbiediging,
verleent hem waardigheid ... Treffen wij geschonden menselijke waardigheid, dan is
het de taak van Humanitas de mens te stimuleren zijn eigen gaven te ontplooien en
de ontplooiïngsmogelijkheden
te bevorderen daar waar belemmerende factoren in of
buiten hem de overhand hebben of dreigen te verkrijgen. De mens-in-moeilijkheden
moet er op kunnen verh"ouwen, dat de medewerker van Humanitas niet zal trachten
hem voor een bepaalde levensbeschouwing te winnen, maar hem zal helpen zijn eigen
persoonlijkheid te ontdekken. Deze volledige aanvaarding van de andere mens in zijn
eigen waarde, in zijn recht tot zelfontplooiïng, noemen wij een humanistisch georienteerde mensbeschouwing.'

de plaats van humanitas
Vanuit deze mensbeschouwing heeft Humanitas zijn bijdrage te leveren, mèt de kerkelijke groeperingen in het geheel. Humanitas vindt gemakkelijker ingang bij samenwerking met kerkelijke groeperingen
dan 't Humanistisch Verbond, omdat deze
groeperingen 't Humanistisch Verbond meer als een bedreiging zien van hun eigen
bestaansbasis, al zijn er ten opzichte hiervan ook wel gunstige uitzonderingen. Wij
willen de mens aanvaarden in zijn eigen waarde, in zijn recht tot zelfontplooiïng. De
mens in moeilijkheden moet er daarom ook op kunnen verh"ouwen, dat er niet getracht
wordt op de een of andere wijze levensbeschouwelijk aan hem te trekken. Het blijkt
dat 'men' dit ook zo voelt. Men verwacht van ons verdraagzaamheid
en dat wij geen
'zending' bedrijven. Wij moeten dus de mens leren zijn eigen weg te zoeken, daarvoor
is nodig de mens zijn plaats te leren kennen in de gemeenschap. \Vij dienen hem zijn
verantwoordelijkheid
te leren zien, zowel ten opzichte van zich zelf als van de
gemeenschap. In ons werk zullen we ook steun kunnen vinden in de formulering zoals
prof. dr. Idenburg die gaf in zijn intree-rede 'Mensen gevraagd':
1. De mens moet leren zich zelf te kennen en te aanvaarden;
2. Hij moet leren de ander en de anderen als groep een plaats te geven en zieh voor
de naaste en de gemeenschap verantwoordelijk te weten;
3. Hij zal een houding moeten vinden tegenover het mysterie achter zijn bestaan
en een antwoord op de vraag naar de zin van het lot van mens en wereld.
\Vaarbij in ons werk voor Humanitas dan vooral de eerste twee punten gelden, al
speelt ook de derde zeker wel op de achtergrond mee, vooral b.v. bij het jeugdwerk.

7.5

In onze gesprekken zullen wij de ander dus moeten helpen met zich zelf te kennen en
te aanvaarden. De vraag is dan natuurlijk: In hoeverre kan men zich zelf helpen? Dit
wordt o.a. bepaald door:
Ie
2e
3e
4e

de maatschappij waarin 't individu leeft;
door de waarden waarvan hij doordrongen is;
door de maatschappelijke krachten, die dagelijks op hem inwerken;
door zijn levensgeschiedenis en ervaring en zijn persoonlijkheidsstructuur.

De gang van de mens is er één van volkomen afhankelijkheid naar een zekere mate van
onafhankelijkheid (opvoeding). We dienen daarbij ook te bedenken, dat naar 't woord
van Troelstra: "t Leven ligt in kringen om ons,' dus dat geen zelfhulp bestaat, zonder
dat ook hulp van anderen daarbij nodig is. Iemand kan zich zelf slechts helpen in
een situatie die binnen het bereik van zijn eigen bevattingsvermogen
ligt, waarvan
hij de bepalende factoren onderkent. Dit klinkt wel erg ingesteld op de individu, maar
wij moeten niet vergeten, dat in dit opzicht de buurt, de gemeenschap als zodanig,
een taak heeft, terwijl anderzijds ook die gemeenschap als zodanig ziek kan zijn.
Wil iemand in zijn moeilijkheden zich zelf helpen, dan is noodzakelijk, dat hij zich in
zijn omgeving thuis voelt. Want moedig is alleen degene, die zich thuis voelt. Vandaar
ook dat juist 't maatschappelijk werk in de Ontwikkelingsgebieden
van grote betekenis is. De heer van der Touw heeft gisteravond reeds enkele van de moeilijkheden
geschetst, waarmee verplaatste personen in dit opzicht hebben te kampen. We dienen
er vooral op bedacht te zijn, dat we ook het tweede punt van prof. Idenburg goed
voor ogen houden: De mens is niet los te denken van zijn omgeving, zijn relaties. Hij
moet leren de ander en de anderen als groep een plaats te geven en zich voor de
naaste en de gemeenschap medeverantwoordelijk
te voelen. Wanneer wij dit zullen
proberen, zullen we vaak stuiten op sterke gevoelens van achterdocht en misverstand
ten opzichte van de gemeenschap. En juist op dit punt zal dus veel van 't inzicht en
de verantwoordelijkheid
van onze Humanitas-Ieden afhangen, die ook hier zeer zullen
moeten oppassen voor 't bedrijven van eigen 'zending.'
Als ik alles nu nog eens kort wil samenvatten, dan zien wij de mens - in zijn volledige wezenlijke waarde - die wij willen helpen zijn eigen weg en plaats te vinden in de
gemeenschap. Die bovendien zich bewust wil zijn van zijn verantwoordelijkheid
ten
opzichte van zijn naaste en van de gemeenschap als geheel. Wij dienen dus, gewapend
met onze humanistisch georienteerde mensbeschouwing, klaar te staan voor - en ons
te richten tot - de mens in nood die niet kan of wil aankloppen bij de confessionele
organisaties, waarbij men er op moet kunnen rekenen, dat wij die mens in zijn rechten
en zijn denken en voelen eerbiedigen, waardoor zijn vrijheid tot en recht op zelfontplooiïng gewaarborgd
is en geen contacten verbroken worden, die voor hem
waardevol kunnen zijn op de plaats, waarop hij staat.
Aan het slot van zijn inleiding vroeg de voorzitter de discussiegroepen om over het
geheel van zijn betoog van gedachten te wisselen, maar wel naar de praktische kanten
van onze Humanitas-taak toe te werken.
Hoofdzaak daarbij is niet de uitgewerkte formulering van onze mensbeschouwing,
maar onze houding tegenover anderen, die daaraan uitdrukking geeft. Om het gesprek
wat concrete houvast te geven gaf de inleider toen aan alle groepen een. tweetal
praktisch gerichte vragen mee. Daarnaast bleef echter bij dit onderwerp - méér dan
bij het gesprek over dorps- en buurthuiswerk - de algemene discussie over de principiële 'lijn' hoofdzaak. De vragen die de heer Sytema opgaf waren:
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eerste vraag
Bij contact met iemand, die wij willen helpen zijn allerlei manieren mogelijk om hem
tegemoet te treden. Hier zijn er een paar:
1. De eisende wijze, b.v.: 'U moet zo en zo doen en dan komt u maar eens terug.'
De constaterende wijze, b.v.: 'Dus dat is er zo een, ik weet het al - hopeloos.'
De moraliserende wijze, b.v.: 'Als ik jou was, zou ik .. .'.
De meewarige wijze, b.v.: 't Is toch zo'n zielepoot, hij kan't niet helpen.'
De aanvaardendti manier, b.v.: 'Laten we samen proberen hoe we verder komen.'
De hedisselende manier, b.v.: 'Ik zal 't wel even voor je doen, wacht maar rustig
af, maak je geen zorgen.'
,

2.
3.
4.
5.
6.

Er zijn er wel meer. Maar in welke manier van tegemoet h'eden spreekt 't beste onze
mensbeschouwing en waarom juist in deze en in de andere niet?
tweede vraag
Iemand, die hulp nodig heeft, klopt bij Humanitas aan. Hij vertelt dat hij eigenlijk
kerkelijk is, maar niet naar de kerkelijke organisatie durft. Hoe moet de houding van
een goed Humanitaslid zijn in dit gesprek en t.o.v. de verdere gang van zaken?

discussie
hoe kent men ons?
Er waren slechts enkele algemene opmerkingen gemaakt: over het algemeen vindt men
de humanistische grondslag in zijn theoretische formulering wat 'wazig' en vooral
moeilijk uit te leggen aan anderen die vragen stellen over Humanitas. Verschillende
deelnemers sloten hierbij aan met de klacht dat het zo moeilijk is een begin te maken
met het zoeken van mensen om het werk te dragen - ook onder hen die toch echt
wel buitenkerkelijk zijn, is een angst om 'zich te laten kennen.' Dat komt ook omdat
er in de dorpen nog veel vage misverstanden zijn omtrent het streven van Humanitas .
- wij hebben in Drenthe nog geen 'eigen gezicht,' dat vertrouwen kan winnen in de
plaatselijke verhoudingen. Dat dit laatste wel mogelijk is, blijkt uit de ontwikkeling
in enkele plaatsen, waar Humanitas via een samenwerkingsprobleem
(b.v. het dorpshuis in Schoonoord) bekend wordt en geleidelijk een stukje goodwill vindt.
Toch is men het erover eens, dat alleen gestadig doorwerken een oplossing van deze
moeilijkheid kan geven; grootscheepse propaganda zou in Drente ongunstig werken.
Wel moet elke kans voor een verhelderend gesprek worden aangegrepen, zoals b.v.
in Assen gebeurt doordat van onze kant in allerlei verenigingen een korte uiteenzetting wordt gegeven over ons werk. In de ontwikkelingsgebieden
houdt mej. Hijmans
nogals eens inleidingen voor groepen en verenigingen (b.v. van de vakbonden) en
die zijn waardevol voor een beter beg~'ip, vooral ook opdat de mensen, die onze hulp
nodig hebben, op den duur gemakkelijker de weg naar Humanitas kunnen vinden en opdat wij meer gelegenheid krijgen om als 'partner' deel te nemen aan het opbouwwerk zoals de heren Diemers en Van der Touw dat hebben beschreven.'
Bij de bespreking van de door de heer Sytema voorgelegde vragen gaat het niet
zozeer om de keuze van onze höuding, maar wel om de bezinning op de vraag: waar~
om zó niet en zó wel?
Alle groepen hebben de verschillende manieren van benaderen, die in vraag 1 zijn
opgesomd, stuk voor s!uk behandeld en kwamen tot grote overeenstemming.
Maar
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daarbij werd men zich wel telkens bewust van de grote moeilijkheid
retisch als ideaal gestelde houding ook in de praktijk te brengen ...

'

om een theo-

1. De eisende wijze werd algemeen afgewezen; die wekt weerstand

en ontkent de
mogelijkheid dat de ander 't zelf ook wel enigszins weet (al wil hij het niet zó
horen), maar hulp vraagt om zelf op gang te komen om er iets aan te doen.

2.

De constaterende wijze ligt in hetzelfde vlak. Het meteen maar 'hopeloos' noemen
maakt contact éénzijdig; in verdere gesprekken kan het nog erg meevallen. Daarbij werd aangetekend, dat je voor je zelf die conclusie wel kan trekken, maar dan
in een heel andere toonaard, n1. zo dat positief helpen in onze gedachten blijft.
Dan betekent het dat je zélf 'hopeloos' bent, als helper en dat je dus zo goed
mogelijk moet verwijzen naar een deskundiger instelling omdat je het zelf als
Humanitaslid niet aan kunt.

3.

De moraliserende wijze ontlokte aan één der groepen het afdoend antwoord: 'ik
bén jou niet!' Door deze houding kunnen wij de ander niet vrijuit laten denken,
van zich zelf uit. Er kan ook een ondertoon van verwijt in zitten, of een zich boven
de ander stellen - wat geen kunst is als je zelf niet in de penarie zit.
Door een andere groep werd erop gewezen, dat het zinnetje 'als ik jou was ... '
óók kan betekenen dat men in de huid van de ander probeert te kruipen, zo dicht
mogelijk naast hem wil staan. Hieruit komt een levendige discussie voort over
de vertrouwensrelatie, die de toon en de klank van al deze uitspraken toch wel
erg beïnvloedt. Is er een echt verh'ouwelijk naast elkaar staan, dan is raad geven
meer een aanduiden van mogelijkheden en voelt de ander zich vrij om die raad
in de wind te slaan zonder angst dat je hem dat kwalijk neemt. Toch concludeert
men, dat zelfs in de beste verhouding het 'als ik jou was ... ' het nadeel kan
hebben, dat je onwillekeurig de ander een stuk van zijn verantwoordelijkheid
afneemt.

4.

De meewarige wijze raakt de ander in zijn waardigheid; je past je eigen norm toe
en oordeelt over de ander en schrijft hem als het ware al bij voorbaat áf. Te kunt
wel erg met de ander meevoelen, terwijl hij je narigheden vertelt, ma~r moet
toch niet te sterk medelijden tonen. Opgemerkt wordt nog dat je ook op deze
manier gauw zelfmedelijden wekt en dat remt de ander om zich er weer bovenop
te werken. Toch hebben wij dit soort houding in de praktijk vaak zonder ons ervan
bewust te zijn!

5.

Alle groepen hebben de 'aanvaarden de wijze' gekozen als de beste. Vooral om
het woordje 'samen' - in combinatie met het 'aanvaarden'. Dat sluit neerbuigendheid uit en alleen op deze manier werk je ook eerlijker vanuit erkenning van
je eigen zwakheden in de relatie met de ander.

6.

De bedisselende manier vindt nergens genade. Hier wordt de hele verantwoording overgenomen; de geholpene wordt er niet sterker door; je neemt de moeilijkheden weg volgens je eigen idee wat goed voor hem is en zonder zijn eigen
medewerking. Ook niet effectief - hoe moet hij later verder, met een oplossing,
die niet de zijne was?

de houding van de vrijwilliger
Er werd nog even in het algemeen nagepraat over het begrip 'houding', waar de
inleider ons zo met de neus opgedrukt had - en we voelden ons allemaal wel erg
onzeker met onze eigen theoretische uitspraken! Het is zo ~oeilijk waar te maken,
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terwijl juist voor de vrijwilliger die de steun van een opleiding mist, zo heel veel van
de persoonlijke houding en verhouding afhangt. Bovendien werd geconstateerd, dat
de persoonlijkheid van de helper een grote rol speelt: voor de één is de juiste houding
veel moeilijker te vinden dan voor de ander - en bij de één doet een onjuiste houding veel meer schade dan bij de ander. Toch achtte men deze discussie heel waardevol, omdat men weer eens duidelijk is gaan doordenken hoe men het het liefst zou
willen doen. Als je zelf wel eens hulp hebt moeten vragen ondervind je pas goed de
ellende van een manier van helpen, die, hoe goed ook bedoeld, ergens je mens.-zijn
kwetst, dan voel je vooral de behoefte om als gelijkwaardige tegemoetgeb'eden
te
worden. Daar zijn in de groepsdiscussies voorbeelden van verteld ...
vrije keuze van de hulpzoekende
De conclusies n.a.v. de tweede vraag van de heer Sytema liepen in hoofdzaak parallel,
maar men vond het moeilijk om de gang van zaken theoretisch goed uit te werken op
een zo vage aanduiding. Allerlei belangrijke vragen deden zich voor: wat voor soort
hulp vraagt hij? hoe acuut is die nood, en ligt die duidelijk in het materiële vlak of'
veel dieper? En maakt het verschil of het om het één of het ander gaat?
Nadat de verschillende groepen gerapporteerd hadden, dat het principieel hier niet
gaat om Humanita~ of diaconie, maar om de mens die hulp vTaagt, werd vooral over
deze vragen gediscussieerd. Wel waren er enige nuanceverschillen
in de principiële
uitspraken: de één wilde zeer voorzichtig, maar wel diepgaand de eigenlijke oorzaak
van het niet-naar-de-kerk-gaan-om-hulp
aftasten, de ander zag zijn taak meer als
direct bemiddelend, zo mogelijk terug naar de eigen instantie en helpen de hindernissen daartoe uit de weg te ruimen. Maar deze verschillen waren toch alle terug te
brengen op de algemene vragen, wam'voor de opgave niet voldoende gegevens
leverde.
De onderscheiding: materiële nood-niet-materiële
nood werd door sommigen gemaakt en door anderen overtuigd afgewezen. Toen ontdekten wij dat deze alleen
belangrijk is in verband met de vraag: is er acute materiële nood, die eerst verholpen
moet worden (onverschillig door wie, Humanitas, of gemeentelijke dienst, of andere
instantie), en die misschien nog daarachter verborgen liggende andere problemen
verbergt? Hier kwam de drenkeling van de heer Diemers op de proppen en toen men
het erover eens was dat die eerst op het droge moest zijn, was het gesprek over de
eigenlijke, diepergaande hulp gemakkelijker.
In de vraag staat: 'hij vertelt
knopingspunt voor een rustig
afhangen of wij op dit punt
vraag waarmee hij of zij bij

eigenlijk kerkelijk te zijn'. In dat eigenlijk ligt het aangesprek, maar het zal geheel van de man of vrouw zelf
doorpraten, ofwel meteen ingaan op de concrete hulpons kwam.

Conclusie: uit onze houding moet duidelijk blijken, dat de hulpvragende niets onherroepelijks heeft gedaan door bij Humanitas aan te kloppen op een moment dat hij
misschien innerlijk verward was - hij moet bij ons eerst een rustpunt vinden om zijn
eigen positie rustig te kunnen overzien. Is er acute materiële nood, dan die eerst uit
de weg ruimen en dan, vanuit het gewonnen vertrouwen, zien wat verder van ons
wordt verwacht. Dat kán zijn het helpen de weg naar de kerk terug te vinden, maar
wij moeten niet uit pure goede wil zelf in die richting gaan shuen zonder dat de
betrokkene op dat punt tot helderheid is gekomen. Soms zullen wij niet in staat zijn
hem te helpen om tot helderheid te komen en dat moeten wij dan samen onder ogen
zien.
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waarheen gaan wij?
overleg en samenwerking

"

De gehele zondagmiddag werd besteed aan een gesprek over de praktische problemen
van alle plaatselijke afdelingen, groepen en vertegenwoordigers.
.
Eerst vertelde de gewestelijk secretaris, de heer Van den Muysenberg iets over het
overleg, dat regelmatig in Assen plaatsvindt tussen de besturen, functionarissen en
gecommitteerden van de vier provinciale levensbeschouwelijke bundelingen. Dat
periodiek gesprek, in de wandeling wel eens heel on-elegant de 'zuilenclub' genoemd,
is heel informeel en is tot een bijzonder waardevol gesprekscenh'um
uitgegroeid.
Een deel van zo'n vergadering wordt besteed aan discussies over algemene problemen
van maatschappelijk werk en opbouw: er is o.a. gepraat 'over de plaatselijke opbouw
van het algemeen maatschappelijk
werk (in verband met de liquidatie van de
Stichting Maatschappelijk
Werk ten Plattelande,
die ons allen voor een grote
verantwoordelijkheid
en voor veel smnenwerkings- en organisatie-problemen
stelt);
. over besh'ijding van de onmaatschappelijkheid
(waarvoor op initiatief van Opbouw
Drenthe een provinciale Stichting is opgericht, die ook weer zijn consequenties heeft
voor het plaatselijk werk), over dorpshuiswerk en bumtwerk, vooral in verband met
de standpunten van de verschillende levensbeschouwelijke groeperingen. Dan wordt
in het tweede gedeelte van elke bijeenkomst telkens een 'praktijkgèval' van organisatie
en samenwerking besproken, d.w.z. wordt een bepaalde gemeente, waarop dat tenein
iets aan de hand is, van alle kanten bekeken.
Deze gesprekken hebben allerlei voordelen. Ten eerste leert men elkaar op een heel
andere manier kennen en begrijpen, als dat mogelijk is in 'officiële' onhnoetingen,
waar elk zijn eigen beleid te voeren heeft; verder krijgt men gezamenlijk allerlei
voorlichting en gegevens en kunnen die op een heel open manier in discussie komen;
dan zijn er in verschillende plaatsen in Drenthe initiatieven in voorbereiding die op
één of andere manier met samenwerking tussen de plaatselijke groéperingen te maken
hebben - en de provinciale bundelingen geven daarbij advies. Door de gesprekken in
de 'zuilenclub' wordt het mogelijk deze adviezen van elk in eigen kring toch zo goed
mogelijk op elkaar af te stemmen en zodoende misverstanden en onnodige spanningen
te vermijden. Het vertrouwen groeit: men durft in deze kring iets prijs te geven, eigen
zwakte te erkennen, samen wegen te zoeken.
interne coördinatie
De heer Sytema gaf een beeld van de vorderingen, die het gewest Drenthe gemaakt
heeft met de interne coördinatie, speciaal in het ontwikkelingsgebied.
In het kader
van het groepswerk-program van deze winter is bij wijze van experiment een 'werkgroep Z.o. Drenthe' gevormd, waarin zitten: het gewestelijk bestuur, de provinciale
vertegenwoordigers in de provinciale plancommissie en alle leden van gemeentelijke
plancommissies, die in elke geme.ente Humanitas vertegenwoordigen.
De werkgroep
komt vaak bij elkaar, gemiddeld ééns per twee of drie weken en bespreekt dan de hele
stand van zaken bij de sociale planning: elk agendapunt van elke commissie wordt
door de hele groep besproken en waar nodig vult mej. Hijmans, die alle bijeenkomsten bijwoont, met voorlichting aan. l\'Ien leert hier vooral van elkaars ervaringen en krijgt langzamerhand meer uitzicht op de bedoeling van al dat commissiewerk
en op de taken van het particulier initiatief en van de gemeente in het geheel. Het is
nog overal tasten en.zoeken, vallen en opstaan met de planning, maar het feit dat deze
groep, waarvan de leden grote afstanden moeten afleggen, tot een actief werkteam
is uitgegroeid, bewijst dat er wat leven en richting in komt. De moeilijkheid is echter
nog, dat de leden van de werkgroep pl~atselijk wat eenzaam staan - het draagvlak is
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