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Sociale pla'Jning

/11 de

oJ11I1Ji/~/~eli ligsgebieden

III

In de voorgaande twee artikelen zijn wij vrij theoretisch en algemeen gebleven
en is er voornamelijk geprobeerd enig beeld te krijgen van wat wij nu eigen"ijk
willen bereiken bij de planning en hoe het idealiter zou moeten gaan ... Nu zullen
wij ons tot slot wat meer naar de practijk toe richten (voor zover dat althans in dit
vroege stadium van het practijkwerk mogelijk is!) en eens kijken hoe wij er thans,
na ruim een half jaar systematische arbeid in enige der ontwikkelingsgebieden,
voorstaan, vooral wat betreft die zo gewenste opbouw van onder-op - of eigenlijk:
"van binnen uit". .

Daarbij moeten wij ons realiseren dat de maatschappelijke ontwikkeling (en ook
die op sociaal-hygiënisch en sociaal-cultureel terrein) juist in deze gebieden nauw
samenhangt met allerlei plannen op andere terreinen, die op zich zelf e1:ep ingrij-
pen in het leven van de bewoners van de streek waar zij worden uitgevoerd.

Hoewel ook hier weer de grote verschillen tussen de streken onderling en tussen
de derpen binnen elke streek van invloed zijn, willen wij toch enkele der be~ang-
rijkste van deze ingrijpende gebeurtenissen in het kort vermelden, met wat opmer-
kingen die vocrtkomen uit de praclijkervaringen van de eerste periode van werken
in verschillende d~r ontwikkelingsgebieden.

De industrialisatie verloopt in de verschillende streken heel ongelijk. Er zijn
plaatsen, waar de industrialisatie een snel en soms zelfs spectaculair verloop heeft
door vestiging van zeer moderne bedrijven van buiten .af. Deze nieuwe bedrijven
imnorteren eigen leidinggevend en geschoold personeel uit de ,.meer ontwikkelde"
gebieden van ons land en stellen grote aantallen ongeschoolde arbeidskrachten
(mannen, jongens, ook veel meisjes) uit de omgeving aan, die zij dan zo nodig zelf
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in het bedrijf opleiden. Eén zo'n modern groot bedrijf kan een enorme invloed
hebben op de structuur van de omliggende streek en op het leven in de gezinnen
van de mensen, die er hun carrière als industrie-arbeider beginnen. Het zou een
aparte beschouwing vergen om van een bepaald voorbeeld eens de invloeden die
van zo'n industrievestiging in een dorp uitgaan, in detail onder de loupe te nemen
- maar in feite komt het vooral neer op een proces van "verstedelijking" dat, soms
schoksgewijs, soms geleidelijk, merkbaar wordt in illle sectoren van het plaatselijk
leven. Wij denken bijv. aan de woning- en winkel bouw (nieuwe wijken met een
stedelijke allure, vlak tegen het "oude" dorp aangebouwd, zoals de Emmermeer
met zijn flatgebouwen en grootsteedse warenhuizen); verkeer; organisatie en werk-
terrein van allerlei gemeentelijke diensten waar men vroeger niet aan dacht (volks-
huisvesting en stedebouwkundige planning, aanleg van industrieterreinen, sport-
voorzieningen, amLac:hts- en middelbaar onderwijs en ook vernieuwing in de
sociale diensten, bijv. ten aanzien van krotopruiming en sociaal economische hulp-
verlening, methodischer sociale zorg etc.); arbeidsbemiddeling en beroepskeuze-
voorLchting, onderwijs en culturele voorzieningen enz., enz.

~,Ien moet echter niet menen dat deze snelle overgang van agrarische (dorps)
naar industriële (verstedelijkte) samenleving typerend is voor de ontwikkelingsgebie-
den. Hoe hard nodig ook in de meeste van deze gebieden, het lukt tot dusverre nog
maar in heel enkele centra om werkelijk belangrijke industrieën aan te trekken,
hoezeer veel gemeenten zich ook beijveren om de vestiging aantrekkelijk te maken.
Bij de keuze van een vestigingsplaats voor een nieuw bedrijf spelen allerlei facto-
ren een rol:. niet alleen het aanbod van geschikte arbeidskrachten, maar ook
vervoersmogelijkheden, ligging ten opzichte van grote centra enz .... maar vooral
de beschikbare woonruimte voor het eigen "import"-personeel en voor die arbeiders
die slecht of ver-af wonen en zich op den duur in steeds groteren getale in het
industriecentrum willen vestigen. En dan is er nog de moeilijkheid dat vele platte-
landsplaatsen in hun nog vrij grote isolatie in de ogen van hel "import"-personeel,
zonder welk nu eenmaal een nieuwe industrie moeilijk op gang kan komen, geen
aantrekkelijke woonplaatsen zijn. Er zijn dan ook veel meer streken in de ontwikke-
lingsgebieden die niet, clan die wèl aan deze vereisten voor industrievestiging
kunnen voldoen en men hoort wel eens een burgemeester teleurgesteld vertellen
dat een bepaalde onderneming er ernstig over gedacht heeft bij hém een filiaal.
bedrijf te vestigen, maar bij nader inzien het Gooi of de Veluwezoom heeft gepre-
fereerd.

Industrialisatie betekent echter niet alleen de vestiging van nieuwe, moderne
grootbedrijven, die in het gunstigste geval toch wel beperkt zal blijven tot enkele
grotere centra die in elk gebied hiervoor als de meest geschikte zijn aangewezen.
In veel dorpen waren reeds van oudsher kleine bedrijven gevestigd, soms met een
typisch ambachtelijk karakter (zoals bijv. de rietvlechtindustrie in Noordwolde),
meestal echter rechtstreeks gericht op verwerking van de natuurlijke producten
van de streek. Deze kleine bedrijven gaan zich snel ontwikkelen, reorganiseren hun
productiemethoden, vinden nieuwe afzetmogelijkheden en krijgen door groei en
modernisering een meer industrieel karakter (coöperatieve melkfabrieken bijv., die
melk in kartonverpakking gaan leveren aan het Amerikaanse leger in Duitsland;
dp, turfmolmverwerkende industrie in Z.O. Drente; de rotanmeubelfabrieken, die
als modern de markt veroveren).

Deze vorm van geleidelijke industrialisatie is in zekere zin misschien gezonder
voor de bevolking van de streek: het gaat niet zo snel en de plaatselijke mensen
zijn van ouds met het bedrijf en de leiding daarvan vertrouwd en daardoor is het
ook gemakkelijker met eigen kader te werken en dit van generatie op generatie
méé te laten groeien wat industrie-mindedness en geoefendheid betreft; de perso-
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neelsverhoudingen zijn over het algemeen beter aangepast aan de plattelandssfeer,
persoonlijker, minder bureaucratisch, dikwijls nog vrij patriarchaal. En deze gelei-
delijke groei van bestaande bedrijven schept ook vaak een "industrieel klimaat"',
dat gunstig kan werken bij het aantrekken van nieuwe industrieën - mits het
vakonderwijs, de woningbouw en de maatschappelijke ontwikkeling gelijke tred
houden met deze ontwikkeling!

De migratie. Er zijn streken die een groot arbeidersoverschot hebben, terwijl toch
industrialisatie niet wil lukken, o.a. omdat het niet mogelijk blijkt om aan de hier-
boven reeds even aangeduide voorwaarden voor vestiging en uitbreiding van be-
drijven te voldoen. Zulke streken vindt men bijv. in enige delen van Z.O. Groningen
en de oude veenkoloniën op de grens tussen Groningen en Drente en in gedeelten
van het ontwikkelingsgebied Oostelijk Friesland.

i\lomenteel is er in de landbouwsector in de typisch agrarische streken wel een
tekort aan goede arbeidskrachten, maar velen willen per sé niet als landarbeider
werken, of zijn er niet geschikt voor. Het Departement van Sociale Zaken en Volks-
gezondheid, waaronder ook het Rijksarbeidsbureau ressorteert, heeft allerlei maat ..
regelen getroffen om te bevorderen dat een deel van de ongeschoolde overtollige
arbeiders naar plaatsen trekt waar wél werkgelegenheid voor hen is.

\Vaar zich industriekernen in de omgeving bevinden, vindt veel migratie over
korte afstand plaats. Eerst reizen de mensen een poosje heen en weer, maar daar
waar zich de nieuwbouw hoofdzakelijk in de kerndorpen concentreert, willen vooral
de jongeren meestal graag zo gauw mogelijk verhuizen.

Hun leven wordt dan helemaal "nieuw", ook de woon- en levensstijl, de behoef-
ten aan ontspanning en aan inter-menselijk contact (buurtleven). Toch vermoeden
wij wel eens dat de ogenschijnlijk zo vlotte omschakeling op een andere leefwijze
van deze kersverse "stadsbewoners" in de nieuwe woonwijken der opkomende
industriecentra sterk op het uiterlijke gericht doch innerlijk nog weinig verwerkt is.
Een oude Drent, thans bewoner van de nieuwe Emmermeer, zci laatst tijdens ecn
groepsbespreking: "Wij hebben hier zomaar een nieuwe stadswijk neergesmeten
en die met mensen van 't land gevuld - 't lijkt erg mooi maar 't hangt als los zand
aan elkaar. \Ve zien pas wat 't wordt met de tweede generatie ... "

Agrarische saneringsplannen. Niet alle streken in de ontwikkelingsgebieden
worden tot hogere welvaart gebracht door pogingen tot industrialisatie - gelukkig
niet! Maar wel worden in de agrarische sector ingrijpende plannen uitgewerkt en
ook al tot uitvoering gebracht, met het doel om de bedrijfsvoering in de landbouw
te verbeteren. Sommige van deze plannen zijn zeer veelomvattend: hele
streken gaan "op de schop", zoals dat heet, met ruilverkaveling, herontginning,
bouw van nieuwe boerderijen, aanleg van verbindingswegen enz., enz. Een aantal
kleine boeren en gezinnen die niet volledig agrarisch waren ingesteld, maar alleen
een lapje grond hadden als aanvulling op andere bronnen van levensonderhoud,
worden "uitgesaneerd" om ruimte te maken voor economisch verantwoorde bedrij-
ven en moetcn volledig overschakelen op wonen in de dorpskern cn werk in de
industrie. Een cnkel gezin kan misschien een plaats vinden in de nieuwe polders,
maar hiervoor worden strenge eisen gesteld, zowel aan de boer als aan zijn vrouw.

V,Taar de uitvoering van zo'n totaal saneringsplan geheel op vrijwillige mede-
werking berust en het welslagen voor een groot deel afhangt van het gebruik dat de
boeren op de gesaneerde bedrijven zullen maken van de nieuwe technische en
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economische mogelijkheden, is het duidelijk dat een goede voorbereiding, door
voorlichting en advies op velerlei gebied en volgens speciaal op deze mensen af.
g3stemd3 methoden, van het grootste belang is.

De sociale planning zelf verkeert thans o.i. min of meer in een kritiek stadium,
onder andere wat betreft de volgende aspecten:

Ie. Gebrek aan ervaring, aan voorbeelden en feitelijke gegevens welke voor ons
land bruikbaar zijn om het werk te toesten en r:chting te geven.

In Overijsel werkt thans de provinciale plancomm:ssie nog moeizaam. In Fries-
land is een "Hoofdcommissie" ingesteld, die een begin heeft gemaakt met de ver-
werking van plannen voor dit jaar, Drente zal binnenkort wel volgen en ook
Noord-Brabant. \\I:e zo hier en daar zijn oor eens te lu:stllfen legt krijgt wel de
indruk dat de taak van deze commissie een zeer moeilijke is. Al tastend en zoek3nd
moet men zich een weg zoeken tussen de ideeën en mogelijkheden, die vanuit "Den
Haag" worden voorgelegd aan de éne kant en de onoverzichtelijke, meestal nog
on-omlijnde verlangens en tekorten aan de andere kant, die van gemeenten en
particulier initiatief in de gebieden zelf. En die twee kanten, die liggen dan nog
qua denkwijze en werksfeer zo heel ver van elkander af, dat het een haast onmen-
selijke eis is om van die provinciale plancommissie te verlangen dat zij de kloof
opvult, zó dat er uiteindelijk plannen komen, die én in de wensen en leemten in
het ontwikkelingsgebied voorzien (zonder daarbij de rest van de provincie tekort
te doen) én passen in het fraai maar stevig omlijste patroontje van het Rijksover-
heidsbeleid. .

De gecommitteerden doen hun uiterste best om elk voor zich en waar mogelijk
te zamen, bruggetjes te slaan en zo ook de plancommissies in hun taak te helpen -
maar htll1 bouwmateriaal moet aan beide kanten van de kloof gezocht worden.
En niemand weet nog precies welk materiaal en welke bouwmethoch de meest
geschikte zijn voor een hechte structuur. Voor alle betrokkenen op alle niveau:,
een geduldwerk, met een sterk experimenteel karakter.

28. Het uitgangspunt bij de oorspronkelijke economische ontwikkelingsplannen
was het tekort aan werkgelegenheid in de betreffende gebieden en het relatief
lage welvaartspeil. Sinds die tijd (1952) zijn wij echter in een periode van onge-
kende hoogconjunctuur terechtgekomen, waardoor allerlei factoren gaan mee-
spelen, die niet, of althans niet in die mate, in de oorspronkelijke opzet waren ver-
disconteerd. In de eerste plaats is dit natuurlijk een gunstige omstandig:heid: dJ
werkgelegenheid is ook in deze gebieden gunstiger dan ooit tevoren, zodat hier en
daar zelfs een tekort is ontstaan. Daardoor krijgen nu ook die arbeiders, die eigon-
lijk min of meer tot de "beroepswerklozen" waren gaan behoren en die onder
normale omstandigheden zowel thuis als elders moeilijk plaatsbaar waren, een kans
om te breken nl('t de eeuwige cirkelgang ondersteuning-aanvullende werkobjecten
(de oude "DU\V") en opgenomen te worden in het normale productieproces. Het
enorme tekort aan personeel in de geïndustrialiseerde delen van het land vergemak-
kelijkt de migratie, maar leidt er ook toe dat geoefende en geschoolde werkers, dü~
juist in hun ei,[en woonplaats niet gemist kunnen worden, naar de grote centra in
het westen trekken, aangetrokken door aanbiedingen van hoge lonen, mooie wonin-
gen en opleidingsfaciliteiten voor hun opgroeiende kinderen. "En het platteland
blo::dt leeg" is overal de klacht. Hier en daar, vooral in de opkomende centra, die
als een soort "spriegplank" fungeren voor jonge kerels met ambitie, merken wij
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ook bij het werk van "Humanitas" iets van dit "leegbloeden". Zodra je met veel
moeite een groepje actieve jonge krachten bij elkaar hebt en denkt "hier kan een
goede kern uit groeien om ons werk te dragen", dan blijkt dat ecn aantal van hen
alweer aan het solliciteren is of op het punt staat naar elders te vertrekken om
daar verder carrière te maken.

3e. En nu het grootste struikelblok: de' onderlinge verdeeldheid van ons volk, die
juist bij de maatschappelijke ontwikkeling van het platteland zulke grote gevaren
met zich kán meebrengen, wanneer men het streekeigene, de historische gegevens
en de plaatselijke groepsverbanden voorbijgaat terwille van de hier vaak te sim-
plistische - dwars door alles heensnijdende - zuilenindeling. Vooral omdat wij
werken met commissies - in het vorige artikel hebben wij al gewezen op de moei-
lijkheid van een plancommissie die representatief moet zijn voor de verschillende
bevolkingsgroepen en tevens functioneel samengesteld en dan liefst ook nog des-
kundig op velerlei terrein! In de practijk blijkt wel dat het nooit helemaal lukt om
dat goed voor elkaar te krijgen - en de werkwijze van deze commissie vindt onver-
mijdelijk een zekere weerslag in de activiteiten van de organisaties die erin ver-
tegenwoordigd zijn en die het materiaal moeten aandragen dat de commissie
verwerkt. Wij hebben de indruk dat ook psychologische factoren remmend werken
op deze zo heterogene groepen. Van alle kanten staan wij nog onzeker tegenover
het hoe en waarom van de sociale planning. Wanneer het zou gaan om een
concreet object, dat iedereen duidelijk voor ogen staat, lukt het zelfs in ons land
nog wel om tot een doelgerichte samenspraak te komen, die soms tot samenwerking,
maar toch minstens tot coördinatie leidt. Maar als men met z'n allen onzeker is
en met een zekere machteloosheid te kampen heeft ten opzichte van de te behan-
delen materie, dan heeft men veel 'eerder de neiging steun te zoeken in het eigen
vertrouwde groepsbelang. Vrees voor "het precedent" als men iets van dit groeps-
belang zou prijsgeven - anders iets dat meer in ambtelijke kringen voorkomt -
is wel begrijpelijk als men zich realiseert dat in dit vroege stadium van onze sociale
planning-activiteiten het voorzien van de consequenties van wat wij overecnkomen
heel moeilijk is.

Maar hoe begrijpelijk ook, wij willen toch trachten de gevaren van de versnip-
pering bij de opbouw van het maatschappelijk werk in deze plattelands gebieden
onder ogen te zien, nu dat nog tot vruchtbare gevolgtrekkingen kan leiden. Wij
zien met angst de tijd tegemoet dat véél plannen en plannetjes zullen worden
uitgevoerd door een veelheid van langs elkaar heen werkende organisaties, plannen
die functioneel gelijkgericht zijn, maar door hun kunstmatige groepsgerichtheid de
dorpssamenleving uit elkaar trekken en opdelen - waarbij dan onherroepelijk
grotere of kleinere groepen in die samenleving in de kou blijven staan. En als men
dan even practisch denkt en ziet hoe groot het gebrek aan geschoold kader
(beroeps en niet-beroeps) is en hoezeer men in vele plattelandsdorpen met een
enigszins ontwikkeld verenigingsleven te kampen heeft met verenigingsmoeheid
en vergadermoeheid, dan is men geneigd de formeel-organisatorische vormgeving
maar eens een poosje wat meer op de achtergrond te willen stellen en te gaan pro-
beren ruimte te scheppen voor het informele, meer geografisch cn sociologisch
bepaalde dorpsleven in zijn eigen verscheidenheid, als basis voor onze opbouw.

'Vat doet nu Humanitas in deze gebieden?

Zoals in ons vorig artikel al werd gezegd: allereerst zoeken naar de wegen langs
welke ook wij een zo goed mogelijke bijdrage kunnen leveren ten behoeve van
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een zo groot mogelijke groep van de bevolking. Toen de gecommitteerde haar werk
begon was er alleen in enkele plaatsen een kleine, geïsoleerde afdeling en hier en
daar wat verspreide algemene leden. In verband met de samenstelling van de be-
volking werd voorlopig de grootste activiteit ontplooid in het noorden van. het
land, vooral in de gebieden Oostelijk Friesland, Z.O. Groningen en Z.O. Drente
en werd de ontwikkeling in N.O. Overijsel meer van een afstand (maar daarom
niet met minder belangstelling en zorg!) gevolgd. Allereerst moest de gecommit-
teerde zich gaan oriënteren in de verschillende gebieden, contacten leggen met
besturen en leden waar die aanwezig waren en met allerlei officiële personen in
de betreffende provincies. Waar afdelingen of groepjes leden waren werd begon-
nen met wederzijdse voorlichting tijdens informele avondbijeenkomsten. Hierbij
bleek dat er grote behoefte bestaat aan verheldering van inzicht, niet alleen over
de problematiek die samenhangt met het tot "ontwikkelingsgebied" verklaren van
de eigen streek, maar vooral ook over het maatschappelijk werk in het algemeen
en de moderne ideeën daarover (maatschappelijk opbouwwerk, de functie van
jeugd- en buurthuiswerk, de betekenis die het plaatselijk verenigingsleven kan
hebben bij de dynamiek van onze tijd en vele dergelijke problemen) en over
Humanitas zelf. Men weet niets van Humanitas af, ofwel haalt Humanitas en het
Humanistisch Verbond door elkaar, of heeft allerlei zonderlinge ideeën over het
doel en werk van onze vereniging. Uit deze eerste besprekingen is geleidelijk een
soort werkmethode gegroeid, die nu in de practijk nog steeds verder ontwikkeld
en verfijnd wordt, vooral daar waar de groepen plaatselijke medewerkers actief
meedoen aan het groepswerk en steeds met nieuwe vragen en onderwerpen ter
bespreking aan komen dragen. Vooral in Friesland werden flinke vorderingen ge-
maakt, zó zelfs dat men daar binnenkort, met behulp van een subsidie van het
Departement van Maatschappelijk Werk, een eigen regionale functionaris zal gaan
aanstellen, die zich geheel kan wijden aan de verdere uitbouwen verdieping van
het werk dat door de vele nieuwe leden wordt opgezet. Zodra ergens in een dorp
een stuk of zes tot tien belangstellenden naar voren komen, worden deze bijeen-
gebracht voor een groepsbespreking. Soms bezoekt de gecommitteerde zelf een
aantal mensen, om een inzicht te krijgen in het leven en de problemen van het
dorp, soms praat zij in het plaatselijk buurthuis, of op een huiskamerbijeenkomst
van de een of andere club of vereniging met een groep mensen, met de bedoeling
om gezamenlijk door discussie tot een beeld te komen van wat nu juist voor die
plaats. op clát moment het beste is.

Er zou nog wel meer te vertellen zijn over de gang van zaken in de verschillende
gebieden, maar wij staan nog zo aan het begin: in Friesland beginnen zich allerlei
mogelijkheden voor de verdere ontwikkeling af te tekenen; in Groningen en Drenthe
zit er nog niet erg veel sehot in de vormgeving van het werk. Misschien geeft een
verdere ontwikkeling dáár ons over een jaar of \vat weer, heel andere ideeën en
werkmethoden.

Als er wat meer "zichtbaar" is geworden van het vele dat nu nog maar heel
vaag tot de mogelijkheden behoort, zullen wij daar nog eens uitvoerig op temg-
komen.

L. HIJMANS
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SECTIE RECLASSERING

CfJe laekamsllJal1 de reclassering

Het is aan geen twijfel onderhevig dat in onze tijd het reclasseringsgeheel zich
ontwikkelt in de richting van een voortgaande specialisatie, welke bezig is de struc-
tuur aanzienlijk te wijzigen. Als voorbeelden van ontwikkelingen, waarin zich deze
nieuwe gerichtheid duidelijk afspiegelt, noem ik hier:

1. de voorlichting, waaromtrent reeds geruime tijd discussies gaande zijn m.b.t.
de vraag of zij voor de verenigingen behouden moet blijven, dan wel of zij op
den duur zal moeten worden afgesplitst en worden hervormd tot een zelfstandig,
gespecialiseerd geheel, waarbij in het midden gelaten wordt of dit alsdan een
overheids-, een semi-overheids-, of een particuliore instantie zou dienen te zijn;

2. de consultatiebureau's voor alcoholisme, die m••..•r en meer de neiging vertonen
om de voorlichting over en de nazorg ten behoeve van delinquenten die
alcoholist zijn, onder eigen beheer te brengen;

3. de gespecialiseerde instanties, die zich bezighouden met de nazorg voor psy-
chisch gestoorden, nI. de zgn. Psychopathen-sectie van de RKRV, en de
Dr Meyers- Vereniging.

Het is interessant zich af te vragen welke richting de hier gesignaleerde ontwik-
keling eigenlijk uitgaat. Zou ze consequent voortgang blijven hebben, dan mag men
zich afvragell of inderdaad niet de algemene reclasseringsverenigingen op den
duur zullen veranderen in wat Baan, in een opzienbarende rede, gehouden op de
jaarvergadering van het Genootschap tot Reclassering in de zomer van 1954, heeft
aangeduid met het woord: postkantoor, dat wil zeggen, of zij op den duur niet uit-
sluitend zullen gaan werken als verbindingsschakel en doorgeefstation naar allerlei
gespecialiseerde instanties en diensten, die, voorzien van goede outillage, klaar
zullen staan om de door criminaliteit gestruikelde medeburger op te vangen.
De hier zeer in het kort weergegeven gedachte van Baan is niet onweersproken

gebleven. In een meesterlijke samenvatting van deze rede en de daarop gevolgde
gedachtenwisseling, door Midler gepubliceerd in het Octobernummer van het
Maandblad voor Berechting en Reclassering, geeft laatstgenoemde uiting aan zijn
twijfel omtrent deze prognose en stelt hij hier tegenover zijn opvatting dat voor
de reclasseringsverenigingen een grote eigen nazorgtaak zal blijven bestaan.
\Villen wij pogen in deze controverse een standpunt in te nemen, dan is het

duidelijk dat wij uit moeten gaan van de eigenlijke verenigingstaak: de nazorg, en
de voorlichting hier buiten beschouwing moeten laten. Wij kunnen de gestelde
vraag dan zó formuleren: Zal de toekomstige ontwikkeling ons voeren naar een
geheel van, al dan niet met vrijwilligershulp werkende, gespecialiseerde instanties,
die zich onder meer ook bezighouden met het opvangen van delinquenten, of zal
het nazorgwerk voor delinquenten blijven voortbestaan als een werk met een eigen
karakter, dat, ondanks .velerlei specialisaties, wezenlijk behoort te blijven toever-
trouwd aan verenigingen, die zich bij uitsluiting hiermee bezighouden. Het ant-
woord op deze vraag zal dus geheel afhangen van de beoordeling, of en in hoeverre
de reclasseringsverenigingen met de nazorg voor delinquenten een functie vervullen
die niet door andere instanties kan worden overgenomen.
Misschien zal het bij sommigen verbazing wekken dat het bovenstaande zo na-

drukkelijk als probleem gesteld wordt. Zij zullen de neiging hebben met de verwij-
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zing naar de historische groei van het reclasseringswerk deze problematiek ter zijde
te schuiven, ja als niet bestaand te beschouwen. Het komt mij voor dat dit van een
minder juiste opvatting zou getuigen. Traditie en historische groei zijn bijzonder
belangrijk, en nog kort geleden heb ik er elders de aandacht op gevestigd hoe
Nederland, vergeleken bij andere staten binnen en buiten Europa, profijt trekt van
deze hechte fundering van het werk in het volksleven. Toch geldt misschien ook
hier het beroemde en wijze adagium van Goethe:

Vernunft wird Unsinn, Wohltat Plage;
Weh Dir, dass du ein Enkel bist!,

Alvorens wij een beroep mogen doen op het argument van de historische wording,
zullen wij dus zeker hiernaar nader onderzoek moeten doen.

De tegenwoordige nazorg van delinquenten is historisch voortgekomen uit de
"liefdadigheid", d.w.z. uit het charitatieve werk als zodanig, dat niet systematisch
en deskundig werd bedreven, doch welks geest van welwillende naastenliefde in
sterke mate de Nederlandse samenleving van dit tijd doordrong, wèl te verstaan
in die zin, dat "de mindere man" beschouwd werd als een onmondige, voor wie
de weldenkende burgerij zorg had te dragen, als het. hem slecht ging, terwijl de
maatschappelijke structurering, waarin dit geheel gevat was, beschouwd werd als
onveranderlijk, ja van. Gode gewild. Het zou onjuist zijn te menen dat het reclas-
seringswerk zich uit het geheel van deze liefdadigheidsbezigheden zou hebben
afgesplitst. Veeleer was het zo, dat binnen dit algemeen charitatieve kader door de
oprichters van het Genootschap tot Reclassering in 1823 een nieuw, nog vrijwel
braakliggend terrein, in exploitatie werd genomen, nI. (de naam van de nieuwe
vereniging gaf het duidelijk aan): de zedelijke verbetering der gevangenen. Niet
deze zedelijke verbetering zelf was iets nieuws. De gedachte dat "het lagere volk"
zedelijk verdorven dreigde te worden door zijn eigen ;,ondeugden", en daarvoor
dus behoed moest worden, leefde sterk in een tijd, wàarin de goedmoedige
Zondagsrijmelaar Tol/ens, die hieraan zijn stof ontleende, de betekenis kon krijgen
van een nationale figuur.

Alhoewel in de aanvankelijke opzet het Genootschap zich allereerst zou bezig-
houden met werken in de gevangenissen, kwamen de zwaartepunten spoedig anders
te liggen en trad de nazorg voor ontslagen gevangenen meer op de voorgrond. Een
uitvloeisel hiervan was dat de contacten met de Overheid gedurende lange tijd
tamelijk beperkt bleven, terwijl de betrekkelijk geringe omvang van het werk en de
voor die tijd ruime middelen van het Genootschap geen behoefte deden gevoelen
aan subsidie van Rijkswege. Zelfs wanneer in het begin van onze eeuw de Over-
heid aan een aantal verenigingen en stichtingen, die iets deden op het gebied van
reclassering, een subsidie toelegt van enige duizenden guldens ontmoet dit initiatief
met name in kringen van het Genootschap duidelijk weerstanden, die zeker niet het
minst verankerd lagen in de op zich zelf juiste overtuiging dat de Overheid, zodra
zij aanving te subsidiëren, stem in het kapittel zou krijgen, hetgeen wellicht tot
gevolg zou hebben beperking van de zelfstandigheid der particuliere reclassering.

De hechte verbondenheid van reclassering en overheid, zoals wij die thans
kennen, dateert eigenlijk pas van de invoering der voorwaardelijke veroordeling,
aangezien de veel eerder ingevoerde voorwaardelijke invrijheidstelling met zó grote
reserve was ontvangen en zo voorzichtig werd toegepast, dat hierdoor de algemene
situatie slechts weinig wijzigingen had ondergaan. Door de invoering van de voor-
waardelijke veroordeling in 1915 werd de rechterlijke macht als het ware de
"leverancier", van wie de reclasseringsverenigingen, wilden zij het terrein van hun
werkzaamheden uitbreiden, afhankelijk waren. Door de toeneming van de hieraan
verbonden kosten was er reeds na betrekkelijk korte tijd geen sprake van dat de
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verel1lgmgen zich zelf financiëel konden bedruipen, zodat ook in dit opzicht een
nauwe verbondenheid tussen Overheid en reclassering ontstond.

Men zou geneigd zijn te denken dat deze ontwikkeling veel particuliere reclas-
seerders onaangenaam moest zijn, omdat de vrijheid van werken hierdoor bedui-
dend werd ingeperkt. Dil was echter volstrekt niet het geval, aangezien de toen-
malige reclasseringswereld door de ervaringen met de zgn. vrije patronaten tot de
overtuiging was gekomen dat nazorg-werk alleen maar goed kon gebeuren, wanneer
de delinquent verplichtingen konden worden opgelegd onder bedreiging van
sanctie (in dit geval dus met ten uitvoerlegging van de voorwaardelijke veroorde-
ling) bij nietnakoming. Overtuigd dat de stok achter de deur onmisbaar was voor
een goede gang van zaken werd algemeen de voorwaardelijke veroordeling mede
op grond hiervan beschouwd als een grote vooruitgang.

Het lijkt mij dan ook niet te boud gesproken om de stelling te poneren, dat de
huidige neigingen tot specialisatie en tot het betrekken van algemene instanties
voor maatschappelijk werk bij de reclasseringsarbeid mede een reactie is op de over-
tuiging van veertig jaar geleden, dat goed reclasseringswerk alleen in een dwang-
kader kon worden verricht. Meer en meer beginnen wij ons af te vragen of hier het
zojuist aangehaalde woord van Goethe niet inderdaad op zijn plaats is, en of het
gezonde verstand van destijds, dat het element der afdwingbare verplichting
beschouwde als een weldaad, thans niet is verkeerd in zijn tegendeel, daarmede
datgene wat toen weldaad kon lijken, tot een belemmering makende. Waar de
gehele moderne ontwikkeling van zorg van mensen voor mensen zich duidelijk
beweegt van dwang en objectivering van de ander naar vrijheid en medemenselijke
aanvaarding, bestaat er voor deze twijfel maar al te veel reden, en kan men zelfs
de vraag stellen of zij niet beschouwd moet worden als de kern van de ontwikke-
lingscrisis, waarin het reclasseringswerk zich op het ogenblik bevindt.

Betekent dit nu dat de reclasseringsverenigingen als het ware op het verkeerde
paard hebben gewed en thans, als consequentie daarvan, geleidelijk aan hun
eigenlijke taak zouden moeten gaan overdragen op instanties, die doordat zij meer
geschikt zijn om maatschappelijk werk te verrichten in het kader van vrijheid,
daardoor tevens zouden zijn aange\vezen voor het reclasseringswerk in moderne
zin? Wie deze vraag bevestigend zou beantwoorden ziet m.i. een belangrijke om-
standigheid over het hoofd, nl. de rol, die de reclassering speelt in het geheel van
het moderne strafproces.

Meer en meer begint de moderne strafrechter te begrijpen dat de groene tafel
niet gezien mag worden als een scheiding, die hem afsnijdt van het levend mense-
lijk contact met alle bij het strafproces betrokkenen, in de eerste plaats de ver-
dachte. Wil hij zijn taak goed vervullen en werkelijk Recht doen, dan moet hij
bereid zijn tot de volledige inzet van de eigen persoonlijkheid in het samenspel
van het strafproces. Door de vervulling van zijn taak immers wordt hij mede ver-
antwoordelijk voor en betrokken bij het leven van degeen die hij straft, en tevens
bij het lot van de samenleving, namens welke hij straft. Van een geïsoleerde positie
des rechters is dus bij goede uitoefening van het ambt geen sprake. Met zijn taken
en verantwoordelijkheden staat hij midden tussen de anderen. Deze verantwoorde-
lijkheden zijn echter zo groot, dat hij ze niet aIleen kan realiseren. Hij kan ze
slechts dragen wanneer ze mede gedragen worden door zijn medewerkers in het
strafproces, en in de eerste plaats door hen, die voorlichting en nazorg verzorgen.
De tijd waarin de rechter als resultaat van abstracte en theoretische gedachten-
gangen vonnis wees over een zeer concreet medemens ligt ver achter ons. Goede
uitoefening van het ambt van strafrechter is volstrekt ondenkbaar geworden voor
die rechters, die zich zouden willen isoleren uit het geheel van bemoeiingen dat
het moderne strafproces is.
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Ook wanneer wij de reclassering erkennen als een vorm van maatschappelijk
werk, - en dat doe ik zeker - dan neemt dit dus niet weg dat haar primaire
opdracht hierin gelegen is, dat zij de rechter in staat stelt tot deze realisering van
zijn verantwoordelijkheid. Alleen het reclasseringsgeheel is volledig ingeschoten
op dat wat de rechter hiervoor nodig heeft. Alle andere instanties die zich onder
meer verdienstelijk maken voor de opvang van veroordeelde delinquenten ver-
richten dit werk slechts als een onderdeel van een groter cn veelzijdiger taak. Men
denke slechts aan de in de aanhef van dit artikel genoemde consultatiebureau's voor
alcoholisme; aan de Dr. Meyers-Vereniging, die nog andere taken heeft. dan een
reclasseringstaak, etc.
Het lijkt mij dus toe dat het eigen karakter van de reclasseringsverenigingen

hierin gelegen is, dat zij (in tegenstelling tot alle andere op dit gebied werkzame
lichamen) omdat zij onontbeerlijk zijn voor de goede uitoefening van des rechters
taak, de aangewezen instanties zijn en blijven om, vitaal betrokkcn als zij zijn bij
het moderne strafproces in zijn totaliteit, door hun werk hiervan te getuigen.
Ik doe deze uitspraak niet zonder aarzeling, omdat ik er veel misverstanden van

verwacht, die voortspruiten uit de omstandigheid, dat noch de rechterlijke macht,
noch de vercnigingen het wezen van dit bij elkaar behoren duidelijk doorzien.
Helaas zijn voor sommige rechters voorlichting en nazorg nog steeds elementen in
het strafproces, die in hun betekenis niet voldoende onderkend worden, en die
men een enkele keer zelfs geheel meent te mogen voorbijgaan, wanneer een
bepaalde strafzaak zeer veel beroering in de samenleving heeft verwekt. Zij die zo
denken doen naar mijn stellige overtuiging aan de hoogheid van hun taak en daar ..
mee aan zichzelf tekort. Anderzijds echter bestaat er in de verenigingen een duide-
lijk merkbare vrees om aan zelfstandigheid in te boeten door, zoals men dat dan
uitdrukt, "te veel in het vaarwater van de Justitie te komen". Ook al onderschrijf
ik natuurlijk volkomen de mening, dat de reclassering nooit en te nimmer een
soort van ondergeschikte duvelstoejager van de rechterlijke macht mag worden, toch
vestigt zich meer en meer bij mij de indruk dat deze vrees nu al behoort tot een
stadium dat voorbij is, en dat ze aan het opnieuw doordenken van de samenwer-
king van de rechter met het reclasseringsgeheel hinderpalen in de weg legt.
De vraag, of op het ogenblik niet te veel struikelende mensen in de justitiesfeer

belanden, die wellicht veel beter op andere wijze zouden kunnen worden gemaakt
tot mensen, die voor de samenleving en zich zelf geen bedreiging meer vormen, is
er één die niet gemakkelijk valt te beantwoorden. Sterke wijzigingen in de opvat-
tingen zijn bezig zich ten aanzien hiervan te voltrekken. Reeds vele jaren zijn de
bemoeiingen met gevaarlopende en tot criminaliteit vervallende kinderen voor een
aanzicnlijk deel uit de justitiesfeer getrokken. De figuur van de kinderrechter is
een merkwaardig voorbeeld van een magistraat, die in het justitiële geheel een eigen
positie bekleedt, die hem in zeer nauw en onmiddellijk contact brengt met practisch
al het maatschappelijk werk op het gebied van de kinderbescherming. Met betrek-
king tot de zorg voor geestelijk gestoorden die crimineel worden, zijn aanzienlijke
verschuivingen gaande, waarbij, getuige de laatste wijzigingen in het Psychopathen-
Heglement, het werkterrein voor instanties buiten het justitiële veld voortdurend
aan het toenemen is.
Zo lang echter nog het strafrecht een integrerend deel uitmaakt van onze sociale

structuur - z6 lang zal de goede strafrechter niet denkbaar zijn zonder die uit het
volk voortgekomen organisaties, die hem waarborgen dat het Recht, dat hij doet,
ook werkelijk kan worden gerealiseerd op zodanige wijze dat het zijn volle profijt
afwerpt voor hem, aan wie het voltrokken wordt, én voor de samenleving, waarin
het verstoorde evenwicht door het Recht doen wordt hersteld.

G. TH.KEMPE
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fJel leven door een reclasserin9sbril
PRACTijKERVARINGEN

VAN EEN RECLASSERINGSAMBTENAAR

In mijn vorige bijdrage beloofde ik aan de hand van enkele voorbeelden te laten
zien hoe een eerste contact tussen medewerker en reclassent kan slagen en misluk-
ken. Voordat ik deze voorbeelden geef, wil ik niet nalaten te wijzen op hetgeen de
heer P. E. Hutte, Genootschapsambtenaar bij Humanitas, over dit onderwerp ge-
schreven heeft in een aantal stencyls, die worden uitgereikt aan toekomstige reclas-
seringsmedewerkers van Humanitas. Hij geeft daarbij enkele schema's, gevolgd door
een aantal waardevolle opmerkingen over "gesprekstechniek".
En nu de concrete voorbeelden:

1. Een kerkelijk niet geïnteresseerd medewerker krijgt als cliënt toegewezen een
diaken van de N.H. Kerk, die een zedendelict gepleegd heeft. De medewerker
is uiteraard ingelicht over het gebeurde, desondanks vlot het eerste gesprek niet.
De cliënt voelt zich tegenover deze nieuwe figuur toch onzeker en gaat uitwei-
den over zijn kerkelijke arbeid, gaat er zelfs hoog over opgeven, misschien on-
bewust in de gedachte: "Ik zal eens laten zien dat ik op dat terrein wat be-
tekend heb". De medewerker begint het relaas van de ander geduldig aan te
horen, raakt langzamerhand geïrriteerd door de zelfgenoegzaamheid van de
cliënt, zelfs in die mate, dat hij plotseling uitvalt: "Maar als u dan zo opgaat
in uw kerkelijk werk, hoe hebt u u dan aan dat meisje kunnen vergrijpen?"

(Een werkelijk contact was in dat eerste gesprek toen niet meer mogelijk. De cliënt was teleur-
gesteld en ,sloot zich af, de mt'dcwerker voelde zich niet voldoende heheerst te hebhen. maar
wilde dit niet onmiddellijk tc~enover de cliënt erkennen.

'Vas het juist om deze reclassent toe te wijzen aan eeD niet kerkelijk georiënteerd mede-
werker, ook al was er in de naaste omgeving misschien geen andere medewerker te vinden?
Had het gesprek ook anden, kunnen verlopen, hijv. wanneer de medewerker - 's mans onzeker-
heid opmerkend - eenvoudig had gezegd: "Ik hCIl op de hoogte met wat cr voorgevallen is,
maar ik hegrijp dat tI daar niet gemakkelijk over praat. :;\1isschien kunnen we er later nog eens
Ol' terugkomen ""?)

2. Een vrouw van middelbare leeftijd, veroordeeld wegens abortus, wordt toe-
gewezen a~n een doktersvrouw. Na het uitwisselen van enige beleefdheden
vindt de reclassente het blijkbaar nodig uitgebreid over haar delict te vertellen.
Ze besluit met de ontactvolle opmerking: "Dat had uw man zeker deskundiger
aangepakt!" De doktersvrouw ziet helaas niet het ongewild komische effect in
van deze dubbelzinnige opmerking en weet niet anders te doen dan enigszins
uit de hoogte te antwoorden: "Zo iets zou mijn man natuurlijk nooit doen!"

(Ook hier komt in dit eerste gesprek geen wezenlijk contact meer tot stand. De medewerk-
ster is ten onrechte lichtelijk geraakt, de cliënte wordt op deze wijze duidelijk geconfronteeru
met haar cigcn domme opmerking en voelt zich niet meer op haar gemak.)

3. Een zwakbegaafde jongeman die gestolen heeft, krijgt als medewerker een
vriendelijke in het werk nog onervaren kantoorman toegewezen. Het gesprek
vlot niet, de cliënt zegt bij alles ja en neen en verder komt het niet. De mede-
werker wordt wat verlegen met zijn figuur, hij wil zo graag een aardig gesprek
op gang b~engen en het lukt maar niet. Hij begint ten slotte uitvoerige ver-
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halen te vertellen over zijn werkhing en zijn gezin, bereidwillig maar zonder
volledig begrIp en interesse aangehoord door zijn cliënt. Deze wordt over-
rompeld doo; de vlotheid van de ander en reageert nu helemaal niet actief meer.

(De medewerker heeft in dit geval wel geprobeerd iets van zich zelf te geven, maar heeft
toch zijn cliënt niet kunnen benaderen. :Misschieu had hij de jongen eens moeten vragen wat
hij in zijn vrije tijd doet, waar hij werkt, hoe de huiselijke omstandigheden zijn? Soms is het dit,
dan weer dat en vroeg of laat stuiten we toch wel op een gebied waarhij zelfs deze jongens ge-
interesseerd zijn. Eerst dan i!- er kans op een van twee zijden gevoerd gesprek en dus op con-
tact. Niets forceren, goede waarneming, geduld en intuïtie zijn daarhij onmisbare factoren.)

Een volgende keer hoop ik optimistischer ervaringen te laten horen.
Arnhem, 7 Juli 1955. v. d. S.

;:Jl lezend Irak onze aandachl
Maandblad voor Berechting en Reclassering.

April, Mei, Juni en Juli 1955.
Er liggen thans vier nummers van dit blad ter bespreking, waardoor bekorting

noodzakelijk wordt. Het eerste nummer wordt vrijwel geheel gevuld door prof.
Baan, die een zeer uitvoerig verslag geeft van de werkzaamheden en de betekenis
van de Psychiatrische Observatiekliniek te Utrecht, die thans vijf jaar bestaat.

De nummers van Mei en Juni bewegen zich in hoofdzaak op vakgebied, o.a. met
een uitvoerig uitgewerkte functie-analyse van het werk van de ambtenaar v. d.
Kinderwetten, die met de nodige wijzigingen ongetwijfeld eveneens bruikbaar zou
zijn als analyse van het werk van een reclasseringsambtenaar. Voor het overige
nemen naast een artikel over de "Kinderbescherming in het land van Tito" be-
schouwingen over het werk onder de geestelijk gestoorde delinquenten een grote
plaats in. Het Juninummer besluit met een uitstekende bespreking van de film
"The Quiet One".

In het Julinummer werd onze aandacht wel speciaal getrokken naar hetgeen de
secretaris van de Reclasseringsraad in Middelburg als zijn mening te kennen geeft
over de hervormingen die z.L in de ri;kswerkinrichtingen (RW!) noodzakelijk zijn.
In deze inrichtingen worden in hoofdzaak bij wijze van bijkomende straf personen
geplaatst die zich bij herhaling hebben schuldig gemaakt aan openbare dronken-
schap, laridloperij, bedelarij en dergelijke feiten. Als behandelingsinrichtingen van
drankzuchtigen voldoet z.L de RWI in geen enkel opzicht. De plaatsing is voor
betrokkenen in wezen een zware straf. Bovendien is een deel van hen geestelijk
gestoord:

Schrijver acht de plannen bij het gevangeniswezen tot interne selectie onvol-
doende en meent dat een afzonderlijke goed uitgeruste inrichting voor behandeling
van drankzuchtigen, van wie na een goede voorlichting (die thans ook meestal
ontbreekt) vaststaat dat zij aan een behandeling in de vrije maatschappij niet
kunnen of willen medewerken, noodzakelijk is.

Katholiek Sociaal Ti;dschrift
Februari 1955

In dit nummer bespreekt mr. Jansen te Utrecht een interessante vraag: "Worden
wi; werkeli;k braver?" Dit naar aanleiding van het statistische feit, dat de gerech-
telijk geconstateerde criminaliteit een dalende lijn vertoont. De schrijver vraagt
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/;Oal doen jullie
~tU eigenlijk?
Toespraak J;an l'l~'. B. van der Waerden voor de
Vam-microfoon in liet kader J;an de radiorllbriek
"Wat doen jllllie IW eigenlijk?"

Wat doen jullie nou eigenlijk? Dat is een moeiiijke vraag. Ik zou daarop kunnen
antwoorden: Humanitas is een vereniging voor maatschappelijk werk op humanis-
tische grondslag, maar dan bent u niet veel wijzcr geworden. \Vai. deze vereniging
wil doen is het verlenen van hulp bij de sociale noden en :noeilijkhe~:c:1 van buiten-
kerkelijken en die groepen vrijzinnig-protestanten, die niet terecht kUllll:'ll of willen
bij de organen voor maatschappelijk werk der grote kerkgenootschappen. En
Humanitas wil dit werk doen op humanistische grondslag, uit verantwvordelijk-
heidsgevoel als mens jegens de medemens, als lid van de samenleving tegenover
het geheel en ter bevordering van een gezond maatschappelijk leven.

Dat zijn mooie woorden, maar zij geven nog geen antwoord op de vraag: wal
doen jullie nou eigenlijk? Als ik dan kijk naar de grote organisaties voor algemene
maatschappelijke zorg, die de diaconale en parochiale centra in vele plaatsen
bezitten, als ik kijk naar de solide en veel-omvattende arbeid, die de Stichting
Joods Maatsch. Werk verzet voor een helaas nog maar heel kleine bevolkingsgroep,
dan ben ik geneigd te zeggen: Humanitas doet voor de grote groep van buiten-
kerkelijken nog maar een heel klein beetje. Maar als ik bedenk dat er tien jaar
geleden nog niets was dan een handjevol mensen, die tijdens de bezetting met
elkaar hadden uitgemaakt dat er nu eens' iets gedaan moest worden aan de maat-
schappelijke zorg voor buitenkerkelijken, wanneer ik bedenk dat het in 1945 in
deze tijd van het jaar was, dat die optimisten een kantoortje huurden ergens in
Amsterdam en tegen één hunner (de heer P. C. Faber) zeiden: "daar ga jij nu zitten

zich af hoe groot de niet geconstateerde criminaliteit wel zou blijken te zijn, indien
alles zou kunnen worden vervolgd. Als voorbeelden neemt hij abortus, overspel
en meineed. De verhouding tussen manlijke en vrouwelijke delinquenten zou dan
wellicht ook anders komen te liggen en vermoedelijk niet meer in het voordeel
van de vrouw zijn.

Ook in het geval van vermogensdelicten, begaan door daden, die in een zekere
relatie t.a.v. benadeelden staan, zal vermoedelijk een grotere tegemoetkomendheid,
die de maatschappelijke verhoudingen tegenwoordig kenmerkt, het gevolg hebben
dat onderhands regelen meer vóórkomt en aangifte bij de politie voorkómt. Nog
daargelaten dat men volstaat met ontslag op staande voet.

Mogen we citeren: "Vroeger was het nog: "De misdaden van die anderen, wij
eisen dat ze bestraft worden". Nu is het meer: "De fouten van ons, wij vragen
begrip".

Een en ander bewijst zeker nog niet, dat wij nu braver en "gezeggelijker" ge-
worden zijn, eindigt schrijver.
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als directeur-secretaris en waar het geld vandaan komt, dat zien we wel", wanneer
ik bedenk dat die zgn. directeur onder meer tot taak had om over het gehele land
een organisatie uit de grond te stampen, terwijl er nog niet eens een trein liep -
en wanneer ik dan zie dat Humanitas nu een vereniging is met bijna 10.000 leden,
van wie velen als vrijwilliger aan het werk deelnemen, meer dan 70 afdelingen
heeft, een aantal gewesten en (alleen al voor de landelijke activiteiten) een budget
van bijna twee ton met een jaarlijks begrotingstekort van enkele tienduizeI,Jden
guldens die altijd op miraculeuze wijze ergens vandaan komen - dan zeg ik: er
is toch wat tot stand gekomen, er wordt wat gedaan. Maar gij vraagt weer: wat
doen jullie nu eigenlijk? en het wordt steeds moeilijker voor mij om te antwoorden.
Ik zou willen, dat ik hier niet voor de microfoon stond, maar ik zou u willen mee-
nemen. ,Ik zou u willen meenemen naar het spreekuur in een van onze afdelingen,
onverschillig of dit nu gehouden wordt in een kleine plaats bij een van de bestuurs-
leden aan huis of in een grotere stad of streekcentrum op het kantoor of maatschap-
pelijk adviesbureau door een van onze 21 daarvoor opgeleide beroepskrachten.
~Iant daar klopt het hart van Humanitas. Of het nu gaat om een leesbril voor een
inwonende oma die de huisgenoten tot een last dreigt te worden, omdat zij niets
meer te doen heeft; om de vacantie van een stadskind bij een onzer leden op het
platteland of om huwelijksmoeilijkheden die eens moeten worden uitgepraat, dat
doet er niet toe. Waar het om gaat is dat daar iemand zit uit de eigen levenssfeer
van de hulpzoekende, iemand die de kunst verstaat te luisteren, die warme belang-
stelling heeft voor de zorgen van de ander en bezield is met de wil om zo mogelijk
te helpen en doelmatig te helpen. Doelmatig helpen d.w.z. niet eventjes zelf voor
de cliënt opknappen wat de directe aanleiding is voor zijn bezoek aan het advies-
bureau, maar hem of haar uit zich zelf de aanpassing of oplossing leren vinden.
Daarvoor is het nodig zich in zijn persoonlijkheid in te leven, de diepere grond
te zien van zijn moeilijkheden en in ieder geval hem te accepteren zoals hij is.

Ik zou u willen meenemen naar het kinderhuis "Ellinchem" van Humanitas in
Ellecom, waar veertig kinderen verblijven die hetzij thuis niet te handhaven waren
of wier ouders niet in staat zijn hen zelf op te voeden. Dan zoudt u zelf de bekoring
ondergaan van de sfeer, waarin die kinderen onder leiding van de directeur en de
groepsleiders een overgangsperiode beleven van tot rust komen, waar zij even-
wichtige liefde en vertrouwen leren kennen en kameraadschap beleven, voordat
zij of teruggaan naar het eigen - inmiddels door andere van onze werkers ten
goede beïnvloed - milieu of naar een pleeggezin.

Ik zou u willen meenemen met onze inspectrice voor het voogdijwerk, die de
gezinnen bezoekt, welke een pleegkind tot zich willen nemen, zich daarover een
oordeel vormt en aan de andere kant de kinderen in Ellinchem kent en dan voor-
zichtig deze toekomstige partners in de gezinsgemeenschap tot elkaar brengt, die
na de plaatsing van het kind aanvankelijk nog een intensief contact met het pleeg-
gezin houdt om de aanpassingsmoeilijkheden te overbruggen en later als vriendin
des huizes nu en dan nog eens een praatje komt maken.

Ik zou willen dat u eens mee op stap zoudt gaan (in Rotterdam, in Utrecht of in
Leerdam, in Groningen of in de Mijnstreek) met een van de 90 gezinsverzorgsters
en gezinshulpen van Humanitas, die inspringen als bij een van de eigen leden,
bij het personeel van aangesloten bedrijven of zo maar bij iemand in de afdeling,
de huisvrouw plotseling ziek wordt, de man zich geen raad weet, de kinderen van
de kook zijn en alles in het honderd dreigt te lopen.

Ik zou willen dat u eens een kijkje nam, bijv. in Amsterdam, als een van de bijna
200 vrijwillige verzorgers elke week steevast op een avond de uitkering (zeg: het
geld van Drees en de toeslag van Sociale Zaken) gaat brengen bij de bejaarden die
dit niet of moeilijk zelf kunnen halen of met de besteding vastlopen, als niet eeu
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vaderlijke vriend daarbij terzijde staat. Dan zoudt u zien dat zo'n verzorger op die
ene avond zijn drie, vier of vijf gezinnen niet alle kan bezoeken, want ze kijken
naar hem uit, de thee staat klaar, alles wat in die week gebeurd is moet besproken
worden en hij moet honderd vragen beantwoorden en .adviezen geven. \Veinig
belangrijk maatschappelijk werk, had u gedacht? Nu ge het zelf gezien hebt, weet
u wel beter.

Ik zou u willen meenemen met de gecommiteerde van Humanitas voor wat men
noemt de ontwikkelingsgebieden (bijv. in Drente of z.o. Friesland). Haar
positie is een heel andere dan die van een maatschappelijk werkster die in een
vacature aan een bestaand bureau in het westen des lands haar werkkring aan-
vaardt. De gecommiteerde komt als vreemde in streken welke door bijzondere
activiteiten op allerlei gebied uit hun isolement verlost en tot hogere welvaart
gebracht worden .. Zeker, haar vooraf gingen technici met gedetailleerde plannen en
blauwdrukken voor wegen, kanalen e.d. Maar zij krijgt te maken met mensen,
voor wie al die maatregelen enorme veranderingen teweegbrengen in hun dagelijks
bestaan, hun gezinsleven en onderlinge verhouding en dan moet men het zonder
blauwdrukken stellen en kan men zelfs niet zonder meer voortborduren op het in
het westen geleerde patroon. Humanitas moet hier nauw samenwerken met de
andere levensbeschouwelijke organisaties om de problemen te leren zien, in de
dorpen het gesprek op gang brengen, opdat de mannen en vrouwen met invloed in
die streek zelf tot het begrip komen, dat bij zoveel technisch economische verande-
ringen ook sociaal niet alles bij het oude kan blijven, omdat bestaande bindingen
worden losgeslagen en alles op drift geraakt als er geen nieuwe komen. Is het
eenmaal zover dat men niet blijft staan bij het betreuren van wat verloren ging,
maar bij elkaar gaat zitten met het voornemen: "we gaan iets doen en laten we
eens kijken hoe", dan kan de gecommiteerde helpen bij het maken van plannen,
adviseren voor vormgeving, werkmethode en financiering. Uit de samenwerking kan
dan groeien dat het platteland door eigen activiteit zich maatschappelijk aanpast
aan de bruuske technische ruk zonder het eigen streekkarakter prijs te geven.

Ik zou u willen meenemen naar de gezinsvoogd die door de kinderrechter wordt
aangewezen om de ouders in het eigen gezin terzijde te staan bij de opvoeding van
hun kind, hetzij omdat die ouders de taak (ten minste op dat moment) niet aan
kunnen of omdat het kind een erg moeilijke periode doormaakt, of beide. Ook zou
ik u willen brengen in een groepsbespreking van de sectie reclassering, waar een
aantal vrijwillige medewerkers met een gespreksleider de problemen onder ogen
ziet die zich voordoen bij het bezoek aan gevangenen en het toezicht over voor-
waardelijk veroordeelden en die zo gereed gemaakt worden om hun plaats in te
nemen bij de "Humanitas-groep" binnen het grote Ned. Genootschap tot Reclas-
sering, waarmee wij nauw samenwerken.

Ik zou u willen meenemen naar een van de vijf maatschappelijke werksters die
Humanitas in het land heeft voor de gerepatrieerdenzorg en naar ... maar neen,
uw hele vacantie zou niet lang genoeg zijn om alles te zien. Wel moeten we beslist
nog even naar het Centraal Bureau in Amsterdam. Daar in de Vondelstraat 61
zetelt de kern van de gehele organisatie. Daar zit (als ze er niet op uit is) de direc-
trice en ook de man die de weinig benijdenswaardige taak heeft, om altijd weer
te zorgen dat het nodige geld er komt. Daar zitten de beroepskrachten van de
verschiilende secties, de leiders en leidsters dus der takken van sociaal werk die
Humanitas beoefent. En daar is ook het Fonds Makkershulp, dat solidariteitsfonds,
dat angstvallig buiten de lopende tekorten wordt gehouden omdat het ,moet bij-
springen als ergens in het land een beroep op Humanitas wordt gedaan, hetwelk
de kracht der afdeling te boven gaat, of het nu gaat om een invalidenwagentje of
om de uitzet van een niet verwachte tweeling.
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SECTIE GEZINSVERZORGING

Oerslag
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Twee heerlijke zomerse dagen hebben we genoten van het verblijf op Woud-
schoten, waar we werden ontvangen door mej. Dijkstra en mevrouw Roes. Mej.
Dijkstra begroette ons namens het hoofdbestuur van Humanitas en het bestuur
van de sectie gezinsverzorging. Zij vertelde hoezeer het bestuur van de sectie
gezinsverzorging geïnteresseerd was in het verloop van deze eerste bijeenkomst
van de gezinsverzorgsters van Humanitas. Zoals altijd in haar werk, zullen ook
hier de gezinsverzorgsters zich aanpassen, aan het milieu zowel als aan het verschil
in volksaard van de verschillende deelneemsters. Spreekster sprak de hoop. uit, dat
de mooie omgeving van Woudschoten de aanpassing zou bevorderen. Daarna, over-
gaand tot het onderwerp van de inleiding, begon spreekster met te memoreren
dat "Humanitas" thans bijna tien jaar bestaat. "Humanitas" ontstond doordat er
een onrust heerste bij sommige mensen over het hiaat dat er bij de organisatie van
het maatschappelijk werk voor de buitenkerkelijken bestond, bij een steeds doel-
matiger wordende samenbundeling in bepaalde Kerkelijke groeperingen. Humanitas
wil werken voor de buitenkerkelijken, en voor de kleine vrijzinnige Kerkgenoot-
schappen, die niet in eigen kring een orgaan voor maatschappelijk werk ter be-
schikking hebbello De oprichters zagen destijds reeds dat in Humanitas alle takken

Als wc dat alles dan gezien hebben, is aan mij de beurt om te vragen: wat doen
;ullie nou eigenlijk? U schrikt? U bent niet geschikt voor gezinsvoogd, voor vrij-
willig verzorger of voor de propaganda denkt u? Wie weet. Maar wat voor Huma-
nitas zo geweldig belangrijk is, is dat zij steun en weerklank vindt bij een grote
groep der bevolking. \,vij zouden nog zoveel meer kunnen doen als wij niet 10.000
maar enige tientallen duizenden leden hadden.
En dan kijk ik weer naar de millioenen die de lidmaten der grote kerkgenoot ..

schappen voor het maatschappelijk werk onder hûn mensen bijeenbrengen. Het
is toch waarlijk niet nodig dat de buitenkerkelijken en kleine vrijzinnige groepen
in dit opzicht achte-blijven.
\Vie eens wat meer wil weten van ons werk, schrijft even aan het Centraal Bureau

van Humanitas, Vondelstraat 61 te Amsterdam. Doet het nu nog, onder het motto:
Humanitas helpt, helpt Humanitas!
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van maatschappelijk werk moesten worden gebundeld. Deze organisatie, waaraan
tien jaar is gebouwd, is nog niet geheel voltooid.

Begonnen werd met het oprichten van afdelingen. Thans bestaan de secties
Kinderbescherming, Gezinsverzorging, Alg. Maatsch. Werk, Reclassering en Bejaar-
denzorg. Waar Humanitas niet kan putten uit financiële fondsen, gaat de opbouw
moeizaam. Langzamerhand werd het ledental groter en werden bijdragen van veler-
lei kanten verkregen, zodat geleidelijk kon worden overgegaan tot het aanstellen van
bezoldigde secretarissen voor de verschillende secties. Eerst werd benoemd een
secretaris voor de sectie Kinderbescherming. In 1951 werd Humanitas Voogdijver-
eniging. Aan een voogdijvereniging vraagt de kinderrechter of zij de voogdij over
een bepaald kind op zich wil nemen. Deze kwestie wordt vervolgens onderzocht
door de maatschappelijk werkster voor de sectie kinderbescherming, Mej. Ryz. Men
kan nl. de voogdij "aanvaarden" of "er voor bedanken".

Een voogdijvereniging heeft allereerst een kinderhuis nodig. Dit heeft de vereni-
ging in "Ellinchem" te Ellecom. In dit huis worden de kinderen door de directeur
en de staf geobserveerd en kunnen ze bekomen van de vaak ingrijpende belevenis-
sen diè de onder voogdij stelling voorafgingen en kunnen zij zich voorbereiden op
het verblijf in een pleeggezin. Ook kunnen ze hier de maatschappelijk werkster,
waarmee ze later veel contact zullen hebben, beter leren kennen.

Aan de pleegouders worden hoge eisen gesteld. Ze moeten vóór alles begrip
hebben voor de moeilijkheden van het kind. Verder moet voor elk kind een bij hem
passende situatie worden gezocht. Wil iemand een pleegkind in zijn gezin opnemen.
dan vraagt men dit aan bij de maatschappelijk werkster. Deze bezoekt het gezin
herhaaldelijk en brengt er ten slotte rapport over uit. Dit rapport wordt besproken
in een commissie van deskundigen. Daarna moet het kind zijn pleegouders zelf
geheel aanvaarden, opdat de kans op mislukking zo gering mogelijk zij. Dit ver-
loopt als volgt: Eerst komen de pleegouders naar het kinderhuis om kennis te
maken met het kind. Is deze kennismaking bij beide partijen in de smaak gevallen,
dan gaat het kind eens enige dagen bij de nieuwe oom en tante logeren. Uit spon-
tane uitingen blijkt dan wél of het kind het er al of niet prettig heeft gevonden.
Deze logeerpartijen worden als 't kind het graag wil soms enige keren of voor
langere tijd herhaald en ten slotte moet het kind zelf beslissen of het een lid van het
pleeggezin wenst te worden. Komt het kind na een logeerpartij terug met onlust-
gevoelens, dan zoekt men een ander pleeggezin.

Voor de sectie gezinsverzorging werd een secretaresse aangesteld, die naast het
~~~~~~.~~~~~~~~~~
bevolking.

Ook de sectie reclassering heeft thans een secretaris. Voor de sectie algemene
maatschappelijke zorg komt binnenkort een secretaris, evenals voor de sectie
bejaardenzorg.

's Avonds srJrak mevrouw Heroma-Meilink over de geestelijke achtergrond
van. Human~tas. Spreekster begon met haar vreugde uit te spreken over de groei
van Humanitas in de korte tijd van zijn bestaan. Naast Humanitas staat het Huma-
nistisch Verbond en het Humanistisch Thuisfront (voor militairen). Het geheel is
na de oorlog gegroeid onder de naam modern Humanisme. In de oorlog immers, is
duidelijk geworden hoe diep een mens kan zinken wanneer geestelijke normen ver-
dwijnen. Men zag in het Humanisme een belangrijk middel dit geestelijk nihilisme
te bestrijden.

Bij elke volkstelling blijkt de onkerkelijkheid in ons land te zijn toegenomen.
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Officieel is thans 17 % van de Nederlanders buitenkerkelijk (in Amsterdam is dit
percentage 45). Tegenover de probleemstelling of onkerkelijkheid tot nihilisme leidt,
kunnen wij verschillende standpunten innemen.
De spreekster confronteerd de gezinsverzorgsters, door een aantal kemachtige

vraagstellingen, met het probleem van de onkerkelijkheid, zowel in de vorm van
nihilisme of negatief loslaten van de kerk, als in de vOlm van verzet tegen de kerk,
dat men ook bij vele buitenkerkelijken aantreft.
Hierna ontstond tussen de spreekster en de gezinsverzorgsters een levendige dis-

cussie over wat als dwang moet worden beschouwd in de levensbeschouwelijke op-
voeding en in hoeverre in onze kerkelijke groeperingen opgroeiende kinderen en
jonge mensen vrij zouden zijn in hun richtingkeuze. Het is goed een overtuiging te
hebben, maar we mogen daarom andersdenkenden niet veroordelen. Er zijn geen
uitverkoren groepen.

Ervaringen in de oorlog, vervolgde spr., hadden bij velen tot gevolg, dat ze de
binding met de kerk verloren. Deze breuk was niet voor allen revolutionnair, soms
kwam het andere inzicht geleidelijk. Mensen, die bewust hebben gebroken 'met de
kerk, hebben wel normen, richtlijnen en idealen. Bezorgdheid voor het losraken van
die normen was een van de oorzaken van het oprichten van het Humanistisch Ver-
bond. Het is niet de bedoeling een nieuwe secte te vormen, men wil geen dogma,
maar een geestelijke kern vormen voor buitenkerkelijk Nederland.
Spreekster onderbrak even haar betoog voor de volgende vraag:
"Kunt ge een voorbeeld geven van groeiend nihilisme?"

Antwoord lIit de vergadering: Vele mensen hebben om practische redenen met
de kerk gebroken. "Die krijg je ook nergens toe." Ze hebben geen andere interesses.

Spreekster vertelde hierna hoe mensen soms door bemoeiingen van humanistische
geestelijke raadslieden in werkkampen weer naar de kerk teruggaan. Het Humanis-
tisch Verbond werd opgericht in 1946. Begonnen werd met het hCJUdenvan lezingen,
vooral ook voor de radio over levensproblemen en waarden in het leven. Humanitas
werd iets eerder, eveneens in ] 946, opgericht om de buitenkerkelijke in zijn maat-
schappelijke moeilijkheden te helpen.

De Humanisten moeten meer de hand reiken aan andere buitenkerkelijken; daar-
in schieten zij vaak te kort. De geestelijke raadsman in de werkkampen wil alle
buitenkerkelijke arbeiders helpen bij hun moeilijkheden:

Eén van de aanwezigen vond dat op bijeenkomsten van het Humanistisch Ver-
bond de besprekingen te hoog gaan voor de gemiddelde arbeider, Spreekster vertelde
dat dit een van de problemen is van het Humanistisch Verbond. Men grijpt nog
slechts een bepaalde groep van de bevolking en zoekt naar meer populaire bespre-
kingen. Ook de gezinsverzorgster kan hieraan meewerken. Gezinsverzorging is een
stuk maatschappelijk werk, men komt met veel schakeringen van het maatschappe-
lijk leven in aanraking. De r.k. kerk ziet gezinsverzorging als modern apostolaat,
in het geheel van de gezinszorg. De gezinsverzorgsters hebben tot taak de zieke
huisvrouw te vervangen. In bijna elk gezin zijn problemen. De gezinsverzorgster
hoort deze aan, op een leeftijd, dat ze er vaak nog niet rijp voor is. Het is dan
bijzonder moeilijk om de achtergrond te vinden van waaruit deze gezinsleden hun
eigen evenwicht kunnen terugvinden. Pas als men zelf een geestelijke achtergrond
heeft, kan men anderen helpen. Daarom is het belangrijk dat een gezinsverzorgster
zich haar eigen levensbeschouwing ten volle bewust is.
Eén van de gezinsverzorgsters merkte op: "Wij hebben toch de maatschappelijke
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werksters als kapstok om onze problemen aan op te hangen. Die zoeken de moei-
lijkheden wel uit."

Spreekster vindt de kapstok geen goed beeld, omdat dit het idee geeft dat de
gezinsverzorgster er dan af is. De maatschappelijk werkster kan uit algemeen ge-
zichtspunt raad geven. Samen moeten maatschappelijk werkster en gezinsverzorg-
ster de moeilijke problemen tot een oplossing trachten te brengen. Werkt een
gezinsverzorgster in een "nihilistisch" gezin, dan moet ze trachten de morele
waarden die latent zijn, bewust te maken. Als we zien dat er iets gebeurt, dat
moreel niet door de beugel kan, dan moeten we daarop wijzen.
Eén van de aanwezigen merkte op, dat een gezinsverzorgster eerst het vertrou -

wen in het door haar verzorgde gezin moet winnen en er dan vaak te kort blijft om
veel invloed uit te kunnen oefenen.
Inderdaad is er in een contact van drie à vier weken niet zo veel te bereiken. AalJ

de andere kant moet een gezinsverzorgster voorkomen dat haar binding met het
gezin te sterk wordt. Zij moet vooral voorkomen dat het contact tussen maatschap-
pelijk werkster en gezin minder goed wordt. Verder moet ze zorgen dat het gezin
even goed of beter functionneert dan voordat ze kwam. Met een verzuchting van
één van de aanwezigen:" vVe zijn schaduwen, die voorbijgaan," bleek mevr. Heroma
het niet eens. Hierop wilde zij graag een andere keer eens ingaan.
Mejuffrouw Dijkstra dankte spreekster namens allen hartelijk voor haar interes-

sante inleiding en zei, dat de wijze, waarop dit onderwerp is ingeleid, ten gevolge
heeft dat we gaarne het gesprek over deze dingen later nog zullen voortzetten.

's Zondagsmorgens werd in het openluchttheater gediscussieerd over ingekomen
vragen over allerlei onderwerpen. Begonnen werd met het bespreken van de
wenselijkheid van een contactorgaan voor de gezinsverzorgsters. Mej. Dijkstr:l
vroeg zich af, of het gewenst is een eigen orgaan voor gezinsverzorgsters in het
leven te roepen of dat kan worden volstaan met een rubriek in het bestaande kader-
orgaan. Vragen als: "is een dergelijk orgaan levensvatbaar; kunnen mensen die
in het werk staan het orgaan vullen met levendige lectuur" moeten worden bekeken.
De groep Amsterdam stelt voor de redactie te doen bestaan uit gezinsverzorgsters.

Het orgaan moet niet te vaak verschijnen. Overbelasting van een onervaren redactie
zou mislukking tot gevolg kunnen hebben.
Besloten werd een voorbereidingscommissie in het leven te roepen, om zich over

allerlei vraagstukken, dit onderwerp aangaande, te beraden. In deze commissie
werden verkozen:

Amsterdam: G. Fabel', Orionstraat 56, Nrd.
Groningen: G. Klok, woonschepenhaven.
H eer/en: ,V. Kluiwstra, Pelikaan straat 9, Heerlerheide.
Haarlem: Mevrouw Kracht, v. 't Hoffstraat 198.
Niimegen: D. v. Soest, Groenestraat 98.
Enschede: D. Durink.
Op de vraag: "Hoe staat Humanitas tegenover aansluiting bij de Algemene Bónd

voor Gezinsverzorgsters?" antwoordde mej. Dijkstra, dat de werkgever hierop geen
invloed mag uitoefenen, waarop mevrouw Roes opmerkte, dat deze Bond geen vak-
bond wil zijn, maar een contactorgaan.
De vakbond voor de gezinsverzorgster is de ABVA. De Alg. Bond voor Gezins-

verzorgsters stelt zich ten doel het beroep van gezinsverzorgster als zodanig omhoog
te brengen en de scholing en andere belangrijke punten te bekijken.

Uit de discussie bleek, dat verschillende gezinsverzorgsters graag zouden ruilen
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I-
met collega's in een andere plaats. Besloten werd, dat het uitlenen van gezinsver-
zorgsters zal geschieden in overleg met mevrouw Roes. Het onderling uitwisselen
kan door de afdelingen onderling geschieden. Het Centraal Bureau zal het echter
op prijs stellen hiervan op de hoogte te worden gehouden.
Aan de orde kwam daarna de vraag: "Hoe staat Humanitas tegenover het

communisme?" Mej. Dijkstra antwoordde: "Humanitas staat buiten de politiek. Het
humanisme in het algemeen is volgens spreekster moeilijk verenigbaar met elke
totalitaire staatsvorm.
Over de vraag of het gewenst is dat een gezinsverzorgster in haar vrije tijd

nog af en toe de gezinnen, waarin ze heeft gewerkt, bezoekt, kwam men tot de
conclusie dat dit van geval tot geval anders ligt. Dikwijls staan de mensen vrij
eenzaam en vinden ze het prettig dat er nog eens belangstelling wordt getoond,
vooral op het platteland. Men kwam tot de slotsom, dat de gezinsverzorgster dit wel
moet doen in overleg met de maatschappelijk werkster.
Mej. Dijkstra zegde toe dat de vacantieregeling met de besturen zal worden

besproken. De salariëring is een probleem met verschillende facetten. Als regel
willen de besturen graag een zo hoog mogelijk salaris geven. Zij hebben echter niet
altijd voldoende geld ter beschikking en zouden dus door het uitbetalen van
hogere salarissen, genoodzaakt kunnen zijn, krachten te ontslaan.
Er is een streven de salarissen op te voeren, omdat ze te laag zijn. De nieuwe

subsidieregeling heeft een salarisschaal van f 1700,- tot f 2650,-. Voor krachten
die eerst anders werkzaam waren is het mogelijk, fictieve dienstjaren toe te kennen
met toestemming van de minister.

Pensionering vormt een veel moeilijker probleem. Er moet hierin worden voorzien,
opdat het niet gaat als bij de oud-verpleegsters.
Het Bureau van Humanitas heeft. een spaarsysteem ingesteld voor zijn jonge

krachten. Trouwt een kracht voor haar 30ste jaar, dan wordt het gespaarde uitbe-
taald. Op 30-jarige leeftijd kan met het spaargeld pensioen worden ingekocht.
Krachten, die reeds pensioen stortten in een ander verband, krijgen uitgesteld pen-
sioen en kunnen bij een ander pensioenfonds opnieuw beginnen. Met het definitieve
opzetten van een pensioenregeling voor gezinsverzorgsters kan het beste gewacht
worden tot de staatspensioenregeling wet geworden is.

's-Middags zagen wij de film "Shyness". Hieruit bleek hoe door fouten in de op-
voeding sommige kinderen moeite hebben zich bij hun leeftijdgenoten aan te sluiten.
Doordat mej. Ploeg door ongesteldheid verhinderd was aanwezig te zijn, werd de

toelichting gegeven door mej. Hofman. Na mej. Hofman voor haar bereidwilligheid
te hebben bedankt, vroeg mej. Dijkstra de aanwezigen, of ze een dergelijk weekend
in het vervolg om de twee jaar, of eens in 't jaar wensten. Tevens verzocht ze allen
er eens over na te denken of men er wellicht voor ecn volgende maal de voorkeur
aan geeft het gehele weekend meer te richten op één onderwerp. Hef sectie-secre-
tariaat ziet hierover berichten gaarne tegemoet.
Uit het algemene verlangen om twee keer per jaar bij elkaar te komen, bleek wel

hoezeer dit weekend bij allen in de smaak is gevallen.
N. BRAAK
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SEC TIE KIN DE RB E S eH E RM I N G

Ki l1aerbescllerN1 i119sli lera luur

In het Maandblad v. c\. Geestelijke Volksgezondheid van Februari (nr. 2 1955)
wordt een enquête besproken - gehouden onder kinderartsen en psychiaters -
naar aanwijsbare invloed van films op geestelijke stoornissen. Uit een groot aantal
antwoorden (38 van de 87) kan gelezen worden, dat inderdaad angstreacties,
sexuele overprikkeling en criminaliteit door films mede-beïnvloed waren.
("Speelt de film bij het ontstaan of in het verloop van psychische stoornissen van

het kind een rol?" - F. H. Glastra van Loon, Mndbl. v. d. G. V. nr. ',55,bI. 62-73).

Over het vraagstuk van de nazorg bestaat betrekkelijk weinig literatuur. Daarom
is het toe te juichen, dat in Mozaïek van Februari (nr. 2, 1955) een uitvoerig
artikel is verschenen over dit onderwerp. Hierin worden weliswaar geen schok.
ktmde nieuwigheden beschreven, maar wel wordt een grondig overzicht gegeven,
van wat er op dit terrein in Nederland bestond en bestaat.
("Nazorg voor voogdijkinderen" - A. Thomassen, ;"Ioz. nr. 2 '55, bI. 30-43).

~!Iulock Houwer, die reeds vele malen gewezen heeft op de noodzaak om het
pe:! der Nederlandse kinderbescherming op te voeren, -heeft in de Koepel van April
(nr. 4, 1955) gepleit voor het instellen van een Nederlands onderzoekcentrum. Hij
betreurt het, dat in ons land zoveel naar buitenlandse cxperimenten wordt gekeken
en dat over Nederlandse initiatieven vrijwel nergens een publicatie te vinden is.
(De noodzaak van het instellen van een onderzoek- en plancentrum ten dienste

van onze kinderbescherming" - D. Q. H. Mulock Houwer, De Koep. nr. 4, 1955,
bI. 1l0-UB).

Om de gezinsvoogden enig houvast te geven voor het voeren van gesprekken
met de ouders van hun gezinsvoogdijpupillen, werd in het Aprilnummer van
Mozaïek (nr. 4, HJ55) een artikel gepubliceerd, dat hierover enkele richtlijnen
bevat.

In het voorwoord van zijn boek "Criminologie" heeft prof. mI'. J. lvI. van Bemme-
len reeds met klem gewezen op de grote invloed die debiliteit kan hebben op de
misdadigheid der jeugd. Hij meent zelfs, dat het debiele kind 4 à 6 maal zoveel
kans loopt te ontsporen- als het normale kind. Het. is, in aansluiting hierop, dan ook
interessant te lezen in het Tijdschrift v. Buitengewoon Onderwijs van Juni (nr. 6.
'55) dat misdadig gedrag van kinderen veelal samenhangt met verschillende afwij-
kingen, zoals debiliteit, lichamelijke gebrekkigheid en slechthorendheid. Door ge-
brek aan inzicht, maar zeker ook door compensatiedrang zouden deze kinderen tot
criminaliteit komen.
("Misdadigheid bij afwijkende kinderen" - D. Wiersma, T.v.B.O. nr. 6, '55, bI.

llO-123.)
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B OEKBE SPREKINGEN

;:Jrbeidsrechl

"Arbeidsrecht", door dr G. F. Fortanier
en dr. ]. ]. M. Veraart. (Uitg. Stichting
voor Opleiding van NIaatschappelijke
Werkers te Haarlem, 1954.)
Dit bock, hetwelk deel uitmaakt van

de door bovengenoemde stichting uit-
gegeven reeks leerboeken, heeft blijkens
het voorwoord van de schrijvers ook tot
doel dat andere opleidingen, vakorga-
nisaties, individueel studerenden even-
eens daarvan gebruik zullen kunnen
maken.
Deze opzet motiveert dus stellig een

bespreking in ons blad.
De schrijvers, die hun werk gegroe-

peerd hebben om de oude kern van het
boek, gelijk dit oórspronkelijk door
wijlen mr. Mok, die een der grote ken-
ners van ons arbeidsrecht is geweest,
was opgezet, stonden voor de zeer moei-
lijke taak, gelijk zij in hun voorwoord
stellen, binnen het bestek van een 130
pagina's de hoofdlijnen van het huidige
arbeidsrecht te schetsen.
Gegeven deze doelstelling zijn de

schrijvers er zeker in geslaagd om in het
kort de hoofdzaken van ons arbeidsrecht
weer te geven. Verdienstelijk is het te
achten dat men ook nog de historische
achtergronden van de totstandkoming
der diverse wetten .enz. heeft weten te
belichten.
De omvang, waaraan men gebonden

was, heeft naar mijn mening toch wel
grote bezwaren. Het boek stelt m.i. aan
de docenten, die er gebruik van maken,
de eis de stof te verlevendigen, mede
omdat men zich bij de bespreking van
de diverse wetten in feite heeft beperkt
tot de wettekst, zonder voorbeelden uit
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de jurisprudentie aan te halen. Indien
men leest wat de Wet op het Arbeids-
contract bijv. onder dringende reden
verstaat, de Ongevallenwet onder onge-
val of de Werkloosheidswet onder on-
vrijwillige werkloosheid, dan gaan deze
begrippen eerst leven wanneer men ziet
welke uitleg in de rechtspraak daaraan
wordt gegeven. Deze uitbreiding zal,
naar ik verwacht, er zeker niet toe
leiden, dat de maatschappelijk werker
aan de hand van dit boek in de praktijk
zal menen, dat hij nu in voorkomende
gevallen kwesties zelf ter hand kan ne-
men. Het zal hem er eerder toe bren-
gen zaken aan hen, die op dit ter-
rein werkzaam zijn, ter beoordeling voor
te leggen, omdat juist het geven van
voorbeelden duidelijk maakt hoeveel
varianten in de praktijk zich kunnen
voordoen.
Meent men deze beperkte omvang,

waardoor het boek minder levendig is
geworden en volgens mijn inzicht voor
de individueel studerenden slechts al-
leen als leidraad geschikt is, te moeten
handhaven, dan kan aan dit bezwaar
nog in zoverre tegemoet gekomen wor-
den door bij de wetten en besluiten de
ms. van de besproken artikelen te ver-
melden. Dit verdient trouwens toch
steeds aanbeveling.
Men kan zich dan door de wet te

raadplegen, bijv. zoals die in de editie
van Schuurman en Jordens wordt uit-
gegeven, verder oriënteren. Niettemin
acht ik het gewenst, dat in de toekomst
aan de jurisprudentie meer aandacht
wordt besteed, daar dit het boek ten
goede zal komen.



Ofschoon niemand zal ontkennen, dat
kennis van het arbeidsrecht voor de
maatschappelijk werker noodzakelijk is,
toch vraag ik mij af of een dergelijk,
ondanks de beperkte omvang nog zeer
gedetailleerd overzicht ertoe zal bijdra-
gen die kennis te verschaffen, waaraan
de maatschappelijke werker in de prak-
tijk behoefte zal hebben. Indien men
zich op het standpunt stelt, dat deze
kennis niet elementair doch gedegen en
uitgebreid behoort te zijn, dan betekent
dit een aanmerkelijke verzwaring van
opleiding en is het zeker zaak in de
toekomst de schrijvers uit het keurslijf
van een 130 pagina's te verlossen.

Meent men, dat met een sumier in-
zicht volstaan kan worden, dan kan bijv.
het hoofdstuk over de arbeidersbescher-
ming zich beperken tot arbeidswet en
veiligheidswet en zou o.m. het hoofd-
stuk over het bedrijfsorganisatorisch
recht eveneens besnoeid kunnen wor-
den.
De voortdurende ontwikkeling van en

wijziging in het arbeidsrecht zouden het
zeker motiveren een volgende druk in
losbladige vorm te verzorgen, zodat
door aanvulling en vervanging het boek
steeds up to date blijft.

MR. P. VAN 'T HOFF

n-/I/!fenscn die dicltl bij elkaar wonen ... n
De brochure:

£nige aspedel1 van sociale wijkopbou1v

(U itgegeven door de Staatsdrukkeri;- ell U itgeveri;bedriif, ,s-Gravenlwge, 1955.)

In zijn voorwoord bij de brochure spreekt de minister van Maatschappelijk
\Nerk de hoop uit dat deze een bijdrage zal leveren tot verdere discussie over de
sociale wijkopbouw. \Vij hebben de artikelen van de schrijvers dus met aandacht
bestudeerd: dat over de stedebouwkundige problemen in onze huidige grote steden
van prof. G. H. L. Zeegers en drs. L. de Jonge, dat over het gezins- en buurtleven
in oude en nieuwe wijktypen van drs. De Jong en de beschouwing over planologie
en sociale opbouw in hun onderlinge samenhang van prof. dr. Sj. Groenman.
In deze drie te zamen wordt een overstelpende veelheid van vraagstukken vanuit

allerlei gezichtshoeken aangeduid - meer dan "aanduiden" kon het in zo kort
bestek niet worden. Stof tot nadenken en discussiëren in overvloed, met ideeën en
conclusies die men graag nog eens nader zou overdenken en toetsen aan de practijk
van het grote-stadsleven ir. onze zo verschillende woonwijken. Het eerste artikel
van de reeks stemt ons (na lezing en herlezing, want gemakkelijk verteerbaar is
het niet voor een gewoon Nederlander) wel erg somber: die binnensteden, waar-
van nu reeds te voorzien is dat mét veroudering en verval de concentratie van
sociaal zwakkeren zal toenemen, zien wij onherroepelijk desintegreren, tenzij wij
haast maken met een grondige sanering - een sanering, die moet worden geplaatst
in "het sociaal-educatieve vlak" en waarbij de stede bouwkundige vormgeving van
secundair belang is.
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Die sociaal-educatieve aanpak wil dan zeggen: "geestelijke sanering van de
bevolking". Wij kunnen hierover niet oordelen. En als wij heel eerlijk zijn moeten
wij erkennen, dat wij van dit artikel niet zo erg veel begrepen hebben. \Vaarom
toch zóveel algemene slagzinnen en moeilijke woorden in een artikel dat bedoeld
is om een bijdrage te leveren tot "overleg en samenspraak?" Ook bij het tweeeie
artikel komt telkens de vraag bij ons op: in welke taal moet die samenspraak ge-
houden worden, willen wij niet alleen de geleerde sociologen, maar ook ons zelf
verstaan?
Het grondthema van de beschouwing van drs. De Jong is de ontmoeting tussen

mensen in hun woonsituatie en de invloed die allerlei elementen van die situati'J
op het menselijke samenzijn in en buiten het gezinsverband kunnen hebben, zoals
het element vau de "nabijheid" en van de horizontale en verticale contacten door
"trap" en "galerij" en de door deze invloeden ontstane verhoudingen, waarvan de
uitersten genoemd worden: "het verhitte conflict" en de "verkoelde distanties".
Ook dit artikel is vol woordenspel, waarbij de symboliek van die speciale woorden

niet altijd een voor de lezer duidelijke inhoud krijgt. Maar doordat er met veel
voorbeelden en vergelijkingen wordt gewerkt, is het boeiende lectuur, die ons
vooral leert aandachtig te reageren op allerlei - op zich zelf ogenschijnlijk onbe-
tekenende - wisselwerkingen en uitingen van onze medemensen in de dichtbevolkte
stadswijk, op de sociale betekenis vooral van de vele "vluchtige begroetingen"
tussen buurtbewoners. Prof. Groenman ten slotte geeft ons, practisch ingesteldlJ
maatschappelijk-werkmensen, de meeste stof tot nadere bezinning. \Vat ons vooral
in zijn bijdrage zo trof was de constatering, die eigenlijk een ernstige waarschu-
wing inhoudt (en niet alleen bij de stadsplanning!) dat cle planoloog voor een, in
uiterste consequenties, onoplosbare opgave staat: hij moet bestemmingen geven aan
de ruimten en de behoefte bevredigen van het wonen der mensen in een dynami-
sche tijd - doch door te bestemmen brengt hij duurzaamheid, legt hij patronen en
vormen vast en dit is in strijd met de dynamiek van de samenleving. \Vij bouwen
voor toekomstige, onbekende bewoners en wij weten niet hoe hun behoeften zullen
veranderen in vergelijking tot de onze. Zo betekent ons bouwen eigenlijk het on-
mogelijke mogelijk te willen maken: het dynamische leven bevriezen in vaste
vormen.
De schrijver stelt dit enorme probleem - en gaat dan over tot het uitwerken van

de relatie tussen de uiterlijke vormgeving en de "innerlijke structurering", d.W.Z.
de sociale opbouw. Hij geeft een aantal rechtstreeks op de practijk gerichte sugges-
ties voor de wijze waarop deze sociale opbouw zou kunnen worden aangepakt: over
de apparatuur die daarvoor nodig zal zijn, over de voorwaarden voor de ontplooiing
van een harmonisch buurtleven, die planmatig geschapen kunnen worden, over de
wijze van benaderen van de buurtbewoners, de soort activiteiten die nodig kunnen
zijn, (voorlichting op verschillend terrein) over een wijkraad met meer dan advise-
rende bevoegdheden en ten slotte een korte beschouwing over functie en plaats
van een wijkcentrum in dit geheel.
~Ien kan uiteraard van een dergelijke publicatie in klein bestek niet vragen dat

hij meer geeft dan een eerste oriëntering, een inventarisatie en probleemstelling.
Als zodanig is het boekje clan ook zeker van belang, te meer claar er nog zo heel
weinig gegevens beschikbaar zijn over de problematiek van de sociale wijkopbouw.
Maar juist om deze reden blijven wij het betreuren, dat deze eerste gedachten-
bepaling zo'n' tweeslachtig karakter heeft gekregen: enerzips qua terminolog.e en
indeling zo "wetenschappelijk van allure", anderzijds door een beknoptheid eu
algemeenheid die eigenlijk niet "wetenschappelijk" zijn, zo verward van probleem-
stelling en weinig overzichtelijk.

L. Ir.
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Sociale verzekeringswetten
bibliotheek

Onder redactie van Mr. G. A. A.
M. Boot en C. i'vL Swiebel, resp.
Voorzitter van de Raad van Arbeid
te Haarlem en Algemeen Secretaris
van de Sociale Verzekeringsraad.
In deze losbladige serie verschijnen

alle sociale verzekeringswetten en
daartoe behorende besluiten en ver-
dragen.
Ieder onderdeel van de serie zal

inhouden:
De volledige tekst van de wet,

voorzien van marginale aantekeningen
en inhoudsopgave;
de uitvoeringsvoorschriften;
de van belang zijnde jurisprudentie;
een kort en duidelijk commentaar;
een zakenregister op de gehele

inhoud.
Omvang ca. 4000 pag.
Vraagt prospectus.
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