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openingsrede, uitgesproken door de voorzitter,
mr. dr. J. in 't Veld
Het is vandaag juist 12t jaar geleden, dat het besluit tot oprichting werd genomen. "Vij
mogen over de tot dusver bereikte resultaten, dunkt mij, niet ontevreden zijn. Het ledental
vertoont een constante stijging en heeft thans bijna de 12.000 bereikt, waarbij nog komen
ettelijke duizenden gezinnen, aangesloten bij plaatselijke gezinsverzorging.
De vereniging
heeft bijna 200 bezoldigde
krachten in haar dienst, gezinsverzorgsters
inbegrepen.
Hel
totale jaarbudget beloopt omsh'eeks 1 mln. gulden.
Wij kunnen zeggen, dat Humanitas wortel heeft geschoten. De eerste 10 jaren zijn gebruikt
om een stevige organisatie op te bouwen. Er valt hier en daar natuurlijk nog wel iets te
verbeteren; op dit congres komen enkele voorstellen aan de orde. Maar deze tasten de
structuur van het bouwwerk niet aan. Onze voornaamste zorg is een verdere uitbreiding
van het ledental, want deze is noodzakelijke voorwaarde voor een juiste vervulling van onze
taak. Het werk dringt zich van alle kanten aan ons op, zó zeer, dat het ons dikwijls benauwt.
Want gebrek aan geld en aan medewerkers
remt de dringend noodzakelijke
uitbreiding
van het werk.
Dit is echter niet het enige probleem, dat ons bezig houdt. Daarnaast zullen wij ons hebben
te verdiepen in de vraag, hoe wij het werk meer verantwoord kunnen aanpakken.
Wij willen dit werk funderen op de grondslag van een humanistische
mens- en werelclbeschouwing.
Maar wat verstaan wij precies daaronder?
M.a.W. waarin onderscheidt
de
wijze, waarop wij dit werk willen aanpakken, van de manier, waarop andere organisaties
dit doen?
Men verwachte van mij op deze vragen thans geen afdoend antwoord.
Een groot deel van ons congres zal aan deze vragen zijn gewijd. En verder dan een terreinverkenning denken wij ditmaal nog niet te komen.
Sommigen zullen in dit zoeken naar de juiste weg wellicht een bewijs zien voor de juistheid van hun stelling, dat de geestelijke fundering van Humanitas uitermate zwak is. En
met een zekere zelfvoldoening wordt dan gewezen op de kerkelijke instellingen, waar men
een vast fundament heeft in het geloof.
Zodanige grondslag missen wij inderdaad,
maar dit wil niet zeggen, dat wij op los zand
bouwen.
Uitgangspunt is voor ons, dat wij de medemens, die in moeilijkheden verkeert, moeten tegemoet treden als oprecht vriend, met geen andere wens dan onze 'dient' zo goed mogelijk te
helpen. Daarvoor is in de eerste plaats nodig een zich liefdevol verdiepen in de aard der
moeilijkheden,
waarmede
deze te worstelen heeft, en in de diepere oorzaken daarvan.
Wij moeten er achter zien te komen, waar het hapert.
Wij moeten de weg zien te vinden, die de 'dient' in staat stelt zijn innerlijke weerstand te
versterken en zijn spanningsboog
te vergroten.
Mocht blijken, dat er nog een laatste restje godsgeloof aanwezig is, dan zullen wij cr
natuurlijk niet aan denken dit aan te tasten. Integendeel:
als het aanblazen van dit vonkje
kan bijdragen tot het overwinnen van de moeilijkheden, mag die kans zeker niet verzuimd
worden.
Maar .wij achten het een onduldbare aantasting van de geestelijke vrijheid, als men de in
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nood verkerende medemens een bepaalde geloofsovertuiging wil opdringen. En wij achten
het menselijk en sociaal onverantwoord, als men hen, die daarvan niet gediend zijn, dan
maar in de kou laat staan.
Humanitas wil ieder helpen op de manier, die voor hem het meest aangewezen is. Vindt
de boodschap van het Evangelie in hem geen weerklank, dan zal een ander beroep op de
diepere gevoelens gedaan moeten worden. Voor Humanitas ligt hier geen moeilijkheid. En
het is juist daarom, dat wij haar de aangegeven instelling achten voor maatschappelijk werk
onder de buitenkerkelijken, die als regel behoefte hebben, dat men hun vrij en onbevangen
tegemoet treedt.
.
Wij willen de buitenkerkelijke helpen zijn eigen weg te vinden.
\Vellicht kan ons daarbij van enig nut zijn de wijze, waarop wij trachten de moeilijkheden in
het eigen leven te overwinnen.
Ieder mens komt in zijn leven wel eens voor moeilijkheden. De geestelijk-gezonde mens
zal daar als regel vrij gemakkelijk overheen komen. Hij zal deze moeilijkheden zien als
beproevingen, die hij de baas moet worden. Lukt dit, dan komt men er sterker uit te
voorschijn. De spanning kan echter zó groot worden, dat de boog het niet meer verdragen
kan en breekt. Daarom komt het er op aan, zoals Fritz Künkel ons heeft voorgehouden, onze
spanningsboog zo groot mogelijk te maken. Hetgeen wil zeggen, dat wij er naar moeten
streven het innerlijk weerstandsvermogen, dat ons bestand maakt tegen teleurstellingen en
tegenslagen, zoveel mogelijk te versterken, zodat wij een stootje verdragen kunnen. Wij
kunnen dit opvatten als een soort sport: het mobiliseren van al onze krachten om niet het
onderspit te delven in de worsteling met de moeilijkheden, waarmede wij in ons leven te
maken krijgen.
Het merkwaardige is nu, dat deze worsteling in de eerste plaats van ons vraagt berusting
in het onvermijdelijke. Het helpt niets, of wij al in opstand komen tegen wat het Lot (met
een hoofdletter) over ons heeft beschikt. Dat kan ons alleen ontevreden maken en verbitteren. Ik ken verschillende mensen, die verzuurd zijn, omdat zij al of niet vermeend onrecht,
dat zij hebben ondergaan, niet kunnen verwerken of het met andere teleurstellingen in hun
leven niet kunnen.klaar spelen. Hun spanningsboog was niet groot genoeg.
Dit betekent natuurlijk niet, dat wij alles maar over ons heen moeten laten komen. Zo lang
er kans is een verandering ten gunste te bewerken, moeten wij daarvoor onze krachten
inspannen. Maar als die kans er niet is of niet meer is, als wij staan voor het onvermijdelijke,
zullen wij 'hebben te aanvaarden. Het enige gebed, dat de mens in zulke omstandigheden
helpen kan, is het: niet mijn wil, maar uw wil geschiede.
Dit behoeft intussen weer niet te betekenen een volkomen passieve, wil-loze berusting. Wij
komen in een nieuwe, dikwijls niet-verwachte situatie en wij moeten trachten ons zo goed
mogelijk daarbij aan te passen. Dit vraagt inkeer tot onszelf. 'Vij moeten onszelf als het
ware testen, ons afvragen, wat die tegenslag ons te zeggen heeft, nagaan, welke andere
wegen voor ons open staan, wanneer een bepaalde weg versperd blijkt. Dan kan het zijri,
dat wij nieuwe mogelijkheden ontdekken. Het leven biedt zo'n oneindige verscheidenheid
van mogelijkheden, dat er bijna altijd wel weer een weg te vinden is. Zo kan men boven
zijn moeilijkheden uitgroeien.
Laat mij trachten het met een voorbeeld duidelijk te maken. \Vie gebrekkig wordt en zijn
gewone werk niet meer kan doen, schiet er weinig mee op, of hij zijn lot verwenst en gaat
kankeren. Het resultaat zal zijn, dat hij niet alleen zijn eigen leven, maar ook dat van zijn
omgeving vergalt. Niet veel beter maakt het, wie wil-loos berust en als een uitgedoofde
kaars voortbestaat. De enige uitweg is, dat men probeert toch nog wat van zijn leven te
maken. Men kan een hobby uitleven en anderen daarvan laten medegenieten. Men kan
lezen en daarvan aan anderen mededeling doen: Men kan in ieder geval trachten zijn
opgewektheid te bewaren, met zijn omgeving mee te leven, troost te geven in kleine verdrietelijkheden, wat wijze raad aan jongeren uit te delen. Het lijkt misschien wat schraal,
maar het is ook denkbaar, dat men zo voor zijn naaste omgeving meer kan zijn dan in het
nonnale drukke leven mogelijk is.
Het is een voorbeeld, dat met vele andere te vermeerderen is. Waarom het gaat, is, dat wij
trachten ook onder drukkende omstandigheden te komen tot een stuk levensvervulling, dat
ons de innerlijke vrede brengt, waaraan wij in dergdijke omstandigheden meer nog dan
anders behoefte hebben.
Het zal echter duidelijk zijn, dat dit in vele gevallen een grote geestkracht vraagt, die
menigeen zonder hulp van anderen niet kan opbrengen.
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Ik denk aan de velen, wier spanningsboog te kort bleek en die tegen hun moeilijkheden
en teleurstellingen niet 9pkonden. Zij verliezen de levensmoed, raken verbitterd of slaan
verkeerde paden in. Er zijn voorts geestelijk-defecten, die met twee linkerhanden in het
leven staan. Er zijn de verwaarloosde kinderen, te jong om nog zelf hun weg te vinden.
Er zijn de vereenzaamden, waaronder de bejaarden een belangrijke plaats innemen, die
zich in het beweeglijke leven van onze tijd verloren voelen. Er zijn de ontwortelden,
weggerukt uit de vertrouwde omgeving of zich vreemd voelend in een snel veranderde
omgeving, die moeite hebben zich aan te passen.
Daar zijn de gezinnen geteisterd door ziekte van de huisvrouw, waar het normale gezinsleven in de war raakt. Deze allen hebben steun en hulp nodig van anderen om hun moeilijkheden de baas te worden. Maar het zal moeten zijn een verantwoorde steun, wil zij
inderdaad effect hebben en niet meer kwaad dan goed doen.
Het is de vervulling van deze taak, die Humanitas, vereniging voor maatschappelijk werk
op humanistische grondslag, zich ten doel gesteld heeft.
Ik zei al, dat men van mij thans niet moet verwachten een afdoend antwoord op de vragen,
die hierbij rijzen. Maar in aansluiting op het voorgaande zou ik toch wel als algemene
richtlijn willen geven, dat wij de hulpvragende moeten zien te brengen tot een bewust
aanvaarden van de omstandigheden, waarin het lot hem geplaatst heeft. Daarvan uitgaande,
zal hij moeten trachten aan zijn leven nieuwe zin en inhoud te geven door te bouwen aan
zichzelf en wat te zijn voor anderen. Dat zal niet altijd gemakkelijk zijn.
Sommige mensen zijn zo ontstellend leeg en anderen kunnen zo moeilijk de goede weg
vinden.
Oneindig geduld is dikwijls nodig om onder de dikke as van onverschilligheid en doffe
wanhoop dat kleine vonkje te ontdekken van wat er nog aan wezenlijke belangstelling over
bleef. Of om de snaar te raken, die het gedoofde menselijk gevoel weer wakker roept.
Nu eens zal door geestelijke passiviteit heen gebroken moeten worden, dan weer de sociale
belangstelling moeten worden geprikkeld. Soms' moet begrip gewekt worden, dat de mens
bij brood alleen niet leven kan, een andermaal dat het niet goed is, als het gevoelsleven
door het koele verstand wordt overwoekerd.
Maar in diepste wezen is het altijd weer een beroep op de tweeledige verantwoordelijkheid
van de mens: een verantwoordelijkheid tegenover zichzelf, de plicht om te woekeren met
de talenten, waarmede hij begiftigd is, én de verantwoordelijkheid tegenover de gemeenschappen, waarvan hij deel uitmaakt.
Zo zien wij de grote lijnen wel duidelijk voor ons. !\laar aan de verdere uitwerking van
het schema valt nog wel het een en ander te doen.
Moge ons congres daartoe een stimuierende bijdrage leveren.

vorm en inhoud
radiorede gehouden voor de VARA-microfoon door.
mej. M. Dijkstra, na het congres van 'Humanitas' te Utrecht
Veertien dag geleden heeft u kunnen luisteren naar de rede, die m1'. In 't Veld, vanaf de
oprichting voorzitter van Humanitas, ter gelegenheid van het congres van deze vereniging
voor de radio heeft gehouden.
Het is mijn taak iets te vertellen over het congres zelve, de besprekingen die er gevoerd
zijn, de conclusies waartoe men is gekomen.
Wanneer ik mij voornamelijk tot het belangrijkste punt van de agenda bepaal, n1. de
besprekingen over de levensbeschouwelijke achtergrond, van waaruit Humanitas zijn maatschappelijk werk verricht, betekent dit niet, dat geen andere problemen de congressisten
hebben beziggehouden.
Zo maakten de veranderingen, die zich in het maatschappelijk werk voltrekken en de groei
van de vereniging zelve het noodzakelijk de statuten nog eens met aandacht te bezien en de
noodzakelijke aanvullingen, respectievelijk wijzigingen, aan te brengen.
Deze aanvuliingen en wijzigingen, hoe belangrijk ook voor een soepele en verantwoorde
werkwijze van de vereniging, tasten niet de structuur als zodanig aan en behoeven deswege
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op deze plaats ook niet een nadere vermelding. Liever wil ik ter wille van de luisteraars, die
Humanitas niet kennen, eerst, zij het zeer in het kort, iets over de hoofdlijnen van de structuur van onze vereniging weergeven.
Humanitas heeft de typische verenigingsvorm: een hoofdbestuur, afdelingen gevormd door
de leden - en een om de twee jaar terugkerend huishoudelijk congres van afgevaardigden
van de afdelingen, dat het hoogste gezag in de vereniging uitmaakt.
In zoverre dus een normale democratische verenigingsvorm, zoals wij die in Nederland vele
kennen.
Daarnaast - en dat is het meer bijzondere - is er de aanpassing van de vorm aan de
eisen, die het maatschappelijk wérk stelt. Landelijk zijn door het hoofdbestuur deskundige
sectiebesturen benoemd voor de kinderbescherming, de gezinsverzorging, de bejaardenzorg,
de reclassering en het algemeen maatschappelijk werk en commissies o.a. voor het gerepatrieerdenwerk en het werk in de ontwikkelingsgebieden. Deze secties en commissies dienen
het hoofdbestuur van advies voor de bepaling van zijn beleid en de afdelingen voor de
{ütvoering van de werkzaamheden.
Ook de meeste afdelingen kennen secties en commissies, die in het bijzonder de zorg hebben
voor de uitvoering van de bovengenoemde takken van maatschappelijk werk.
Humanitas heeft thans ruim 12.000 leden, die in 80 afdelingen het werk naar vermogen
steunen. Onder deze leden zijn vele vrijwillige medewerkers en er wordt met grote aandacht gestreefd naar een vruchtbare samenwerking tussen de vrijwilligers en beroepskrachten, beide voor het maatschappelijk werk zulke belangrijke groepen. Tot zover over onze
organisatievorm.
En thans het hoofdpunt van de congresagenda: de besprekingen. over de betekenis en de
inhoud van de levensbeschouwelijke grondslag van Humanitas.
Toen de oprichters van de vereniging in 1945 de waarden waarvan Humanitas bij zijn werk
uitging met het woord 'humanistisch' aanduidden, hebben zij niet kunnen vermoeden, dat
in de daarop volgende jaren dit woord veel begrip, maar ook veel misverstand en miskenning zou oogsten.
Dit is één van de redenen geweest waarom wij meenden in Humanitas ons nog eens te
moeten bezinnen op de vraag in hoeverre de levensbeschouwing iets te maken heeft met
het maatschappelijk werk en wat in het bijzonder de humanistische levensbeschouwing voor
ons werk betekent.
In vele afdelingen is in de loop van dit jaar aan de hand van een bestuursnota over dit onderwerp gesproken, waardoor het al mogelijk was, zich op het congres tot de hoofdpunten te
bepalen.
.
Deze congresbehandeling is door ons allen evenwel meer als een start dan als een beëindiging van een bezinning op de wezenlijke betekenis van de levensbeschouwing voor het
maatschappelijk werk gezien. Het is de bedoeling, dat hier door publikaties, discussies, in
ons kaderorgaan en op andere wijze op wordt doorgegaan, terwijl daarna misschien op een
speciaal hiervoor te beleggen werkconferentie nader wordt bekeken tot welke gedachten en
tot welke conclusies men misschien onderwijl is gekomen.
In het algemeen is men ervan uitgegaan, dat vragen naar en over problemen van levensbeschouwelijke aard die niet de doelstelling van de vereniging als zodanig raken, met
andere woorden, niet van wezenlijke betekenis zijn voor de uitvoering van het maatschappelijk werk, door Humanitas niet behoeven te worden beantwoord, voor zover er uiteraard
al van 'beantwoording' sprake kan zijn.
Als behorend tot deze zuiver levensbeschouwelijke problemen werd O.a. genoemd de
fundering van de ethiek, de absolute of .relatieve waarde van norm en normbesef, al dan
niet de voortgang van het leven na de dood, het bestaan van een hogere dan menselijke
macht die het leven bezielt, het mysterie waarvoor de mens staat en dergelijke principiële
vragen naar het zijn van de mens op aarde.
Het maatschappelijk werk heeft hier zijn grenzen en vindt zodoende andere organen naast
zich (zoals het Humanistisch Verbond, de Kerken) om mensen naar een instantie te"kunnen
verwijzen, indien deze of soortgelijke vragen aan de orde komen.
Gesteld werd, dat evenwel de opvatting, die men over een mens heeft, en de wijze waarop
het maatschappelijk werk wordt uitgevoerd, met elkaar te maken hebben. En velen wilden
dan ook liever spreken over mensbeschouwing dan over levensbeschouwing' als uitgangspunt van onze activiteiten.
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Ik noem u nu een aantal punten die bij de verdere behandeling in het middelpunt van de
aandacht stonden.
Ten eerste: bij het antwoord op de vraag welke organisatie voor maatschappelijk
werk iemand zou moeten helpen, is de vrije keuze van de mens-in-moeilijkheden
beslissend. Hoe vanzelfsprekend deze stelling velen van ons in de oren moge klinken, toch
werd er met nadruk op gewezen, dat vermelding hiervan toch uiterst belangrijk is. Dit recht
op vrije keuze betekent enerzijds dat de vraag waartoe een mens behoort, niet is beantwoord
door de ouders van de tegenwoordig levende mens, door het al dan niet ten doop houden
van hun kinderen, maar in volle vrijheid beantwoord moet worden door de mens van nu
zelve. De stelling heeft evenwel nog een andere betekenis. Het zou immers min of meer
dwaasheid zijn het recht op vrije keuze te stellen indien een mens de innerlijke mogelijkheid
om te kunnen kiezen, niet zou bezitten. Wij gaan er hierbij dus vanuit, dat de mens in staat
is om te kiezen, óók wanneer hij in bijzonder moeilijke omstandigheden verkeert, waardoor
zijn gedragingen soms misschien doen vermoeden dat het met die innerlijke mogelijkheid
toch nog niet zó eenvoudig zit.
Ter illustratie: er wordt ons meer dan eens gezegd, dat ouders die ontzet worden uit de
ouderlijke macht, dikwijls niet voldoende onderscheidingsvermogen zouden hebben om zelf
aan te geven door welke voogdijvereniging men zijn kinderen zou willen zien opgevoed.
Wij hebben de indruk dat wanneer de voorlichting over de aard van de verschillende organisaties objectief en duidelijk en met veel geduld gebeurt, de ouders in zeer veel gevallen wel
tot een verantwoorde eigen keuze kunnen komen.
Ten tweede: Humanitas staat open voor allen die haar hulp inroepen, ongeacht iemands
levensbeschouwing.
Opgericht evenwel door buitenkerkelijken en vrijzinnig godsdienstigen, stelt zij zich in het
bijzonder ten dienste van deze bevolkingsgroepen, wier recht op vrije keuze daardoor reële
zin en inhoud heeft gekregen.
Het recht op vrije keuze blijft immers nog een slag in de lucht, wanneer er niet voldoende
mogelijkheden zijn om van die keuze gebruik te maken.
Vóór de oprichting van Humanitas kon er een duidelijk hiaat in de structuur van het Nederlands maatschappelijk werk worden geconstateerd. Er waren de confessionele organisaties,
er was de gemeentelijke dienst voor Sociale Zaken en er waren in een aantal plaatsen voor
enkele onderdelen van het maatschappelijk werk algemene organisaties, zoals in Amsterdam
b.v. de bekende instelling Liefdadigheid naar Vermogen.
Een vereniging evenwel die vele moderne vormen van maatschappelijk werk in zich verenigde, waardoor o.a. zou kunnen worden voorkomen, dat meerdere maatschappelijke werksters in één en hetzelfde gezin zouden moeten komen, een organisatie waarbij voornamelijk
ook de buitenkerkelijken zouden kunnen aankloppen met het gevoel in een klimaat terecht
te komen waar men zich thuisvoelde, ontbrak in ons maatschappelijk leven.
Het was voornamelijk om dit hiaat op te vullen, dat buitenkerkelijken en een aantal vrijzinnig protestanten zich in 1945 verenigden voor de .oprichting van Humanitas.
In hoeverre Humanitas in de toekomst voor allen die zich tot haar wenden inderdaad de
vereniging kan zijn, die volledig aan de behoeften voldoet, zal mede afhangen van het
aantal leden, dat de vereniging zijn zo noodzakelijke steun geeft.
Het is in de loop van de jaren wel gebleken, dat Humanitas vooral in de buitenkerkelijke
bevolkingsgroep, stevig is geworteld.
Het ledental beweegt zich in steeds stijgende lijn en het bestuur heeft het volste vertrouwen,
dat Humanitas volledig aan zijn doel om van wezenlijke betekenis te zijn voor een steeds
groter wordende bevolkingsgroep, zal beantwoorden.
Ten derde: Humanitas laat de mens-in-moeilijkheden volledig vrij in zijn levensbeschouwing.
Zij wil de mens helpen zo zelfstandig mogelijk zijn eigen weg te gaan, wil de mens stimuleren zijn eigen gaven te ontplooien en zij ziet het als haar taak die ontplooiingsmogelijkheden te bevorderen, daar waar belemmerende factoren in of buiten hem de overhand hebben of dreigen te verkrijgen.
Ik hoef aan dit punt niets meer toe te voegen. Welke de levensbeschouwing ook zij die
de mens bezit, of gaat kiezen, het is zijn eigen onvervreemdbaar recht om zonder enige
bemoeiingen van een organisatie voor maatschappelijk werk in deze zijn keuze te doen.
Humanitas wil niet van godsdienstige mensen die op ons sp~eekuur komen, humanisten
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maken, evenmin als zij ooit zou willen belemmeren dat humanisten tot gelovige christenen
zouden worden.
Deze volledige aanvaarding van de andere mens in zijn eigen waarde, in zijn eigen recht tot
zelfontplooiing, bedoelen wij mede wanneer wij Humanitas noemen een vereniging voor
maatschappelijk werk op humanistische grondslag.
Ten vierde: Humanitas meent, dat de individuele ontplooiingsmogelijkheden slechts ten volle
tot hun recht komen in gemeenschapsverband, terwijl voor het goed functioneren van de
gemeenschap de medewerking van ieder mens vereist is.
In het besef van deze lotsverbondenheid van mens en gemeenschap richt Humanitas zijn
arbeid bewust op een in alle opzichten gezond maatschappelijk leven.
.Het spijt mij deze punten, die van zo wezenlijke betekenis zijn voor de gerichtheid van ons
werk, hier niet nader meer te kunnen uitwerken. Het congres heeft nog lang gediscussieerd
over de juiste vormgeving van de menselijke solidariteit ten behoeve van medemensen die
voor te grote moeilijkheden zijn komen te staan om ze zonder hulp op te lossen.
Ieder die nadere gegevens wil over ons werk of met ons contact wil opnemen over de hierboven aangehaalde punten, kan zich wenden tot ons Centraal Bureau, Jan Willem Brouwersstraat 16, Amsterdam.
De sympathie van velen is voor onze medewerkers een stimulans te meer het werk met
inzet van hun beste krachten te blijven doen.

persbericht
'Tijdens de wereldtentoonstelling in Brussel organiseert de Union internationale de protection
de l'enfance van 20-26 juli 1958 een wereldcongres, waarin als centraal onderwerp aan de
orde is gesteld ~De taak van de ouders bij de ontwikkeling van het kind'.
.
Het voorlopige programma van dit congres is voor iedere belangstellende op aanvrage
verkrijgbaar bij het Nationaal bureau voor kinderbescherming, Stadhouderslaan 146 te
Den Haag. Het hoofdthema is gesplitst in een aantal onderdelen, welke onderwerpen van
studie en discussie zullen zijn in sectie-bijeenkomsten.
De volgende onderwerpen worden in de algemene inleidingen behandeld:
1. Huidige denkbeelden omtrent het gezinsleven en de ouder-kind relatie. Bestaat er een
verschil tussen de generaties of een verschil in opvattingen? De invloed van economische
en sociale omstandigheden op de opvoedingssfeer in het gezin. 'vVaarom hebben de
ouders in onze tijd hulp nodig bij de uitvoering van hun taak?
2. De behoeften van het kind in de verschillende leeftijdsfasen. Hoe ligt in dit verband
de speciale verantwoordelijkheid van de ouders?
3. De relatie van de ouders tot
.
a. de andere milieus, waarin het kind leeft:
I. kleuterscholen, lagere, middelbare scholen;
Il. de milieus, waarin het kind zijn vrije tijd doorbrengt (al dan niet georganiseerd);
lIl. de studie- en arbeidsmilieus (van de adolescent).
b. de verschillende adviesbureaus op het gebied der pedagogiek, gezondheid en sociale
diensten, die werken met ouders en kinderen.
4. De invloed op de taak en de verantwoordelijkheid van de ouders t.O.V. hun kimleren
met betrekking tot gerichte stromingen, die bedoeld zijn om het sociale, economischc,
hygiënische en culturele peil omhoog te brengen (community development).
5. Het kind als toekomstig stichter van een eigen gezin en als lid van de maatschappij.
In dit verband de verantwoordelijkheid van de ouders en de taak van de maatschappij.
In het bijzonder uit een oogpunt van preventie zijn deze besprekingen, welke zich richten
op het gezin en de hulp aan de ouders in verband met hun opvoedende taak van primair
belang voor de kinderbescherming. De secretaris-generaal van de UIPE, de heer D. Q. R.
Mulock Houwer, zal gaarne een groot aantal deelnemers uit Nederland welkom heten, 'niet
alleen diegenen, die direct met ouders en gezinnen werken, maar vooral ook hen, die
werkzaam zijn op het terrein van de kinderbescherming in ruimste zin.'
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DE SECTIE
IN ONZE

KINDERBESCHERMING
ORGANISATIE

het kinderbeschermingswerk
in de afgelopen jaren

van Humanitas

Na de terugblik op de vijf jaar bestaan van het kinderhuis, in het vorige kaderorgaan,
mag
een terugblik op het gehele kinderbeschermingswerk
van Humanitas niet achterwege blijven.
AI is dan het kinderhuis een zeer belangrijk onderdeel van het kinderbeschermingswerk,
het
gezinsvoogdij- en voogdijwerk mogen toch niet worden vergeten.

de landelijke sectie kinderbescherming
Al de genoemde drie sectoren zijn verenigd in de sectie kinderbescherming.
Aanvankelijk
functioneerde
de landelijke sectie sterk als eenheid. Er werden plannen geconstrueerd
en
gedragslijnen uitgestippeld
voor het toekomstige werk, en toen de verschillende werksectoren vorm kregen bleef de landelijke sectie meedenken in elk der sectoren. Door de steeds
verdergaande
differentiatie
veranderde
echter op den duur de plaats en functie van de
landelijke sectie in het geheel. Deze differentiatie,
het ontstaan van de subsecties voogdijwerk, gezinsvoogdijwerk en de stichting Kindertehuizen,
was met de groei van het werk een
onvermijdelijke
gang van zaken en werd door de structuur van de Nederlandse
kinderbescherming in de hand gewerkt.
coördinatie
Daar het op den duur een verarming moet gaan betekenen wanneer te dikke scheidsmuren
worden opgetrokken, wordt nu welbewust naar coördinatie gestreefd tussen de verschillende
'sub-secties'. De landelijke sectie is nu de plaats geworden waar deze 'sub-secties'
elkaar
weer vinden, terwijl daarnaast de voorzitters en secretarissen van de sub-secties regelmatig
bijeenkomen om de dagelijkse gang van zaken met elkaar te bespreken.
En hoewel het
voogdijwerk zich afzonderlijk ontwikkelde naast het gezinsvoogdijwerk,
neemt dit niet weg
dat vanuit Humanitas' kinderbeschermingssectie
zelf, soepele overgangen bevorderd moeten
worden.
Doorzichtiger dan de verhouding tussen voogdijwerk en gezinsvoogdijwerk
ligt in principe
de verhouding tussen gezinsvoogdij en kinderhuis enerzijds, en voogdijwerk en kinderhuis
anderzijds. T.O.V. beide speelt het kinderhuis zo nodig de rol van opvangcentrum,
tijdelijk
toevluchtsoord, een plaats waar het kind tot rust kan komen, en daarnaast vervult het voor
de gezinsverpleging
de rol van selectiecentrum.
In de landelijke sectie, waar de verschillénde
subsecties dus samenkomen, wordt speciale
aandacht besteed aan de lopende zaken en coördinatieen integratieproblemen,
maar
behalve dit zijn er andere onderwerpen
die de sectie zeer ter harte gaan: de uitbreiding
van het bestaande werk, en het uit de weg ruimen van de belemmeringen
tot deze uitbreiding; het exploreren van nieuwe werksectoren,
b.V. in het preventieve vlak; onderwerpen
waaraan dc gehele Nederlandse
kinderbescherming
op dit moment haar aandacht wijdt.
Soms vindt een bestudering
in de landelijke sectie eerst plaats na een voorbespreking
in
een der sub-secties.
contact

tussen ouders en kinderen

Een van dezc onderwerpen die in de gehele Nederlandse kinderbescherming
een rol spelen,
is de vraag naar hct contact met eigen ouders van kinderen die niet thuis zijn. Een cate-
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gorisch antwoord op deze vraag is in Humanitas niet gegeven. Daar uitgangspunt is, dat het
belang van het kind bij alle beslissingen voorop moet staan, wordt dus ook in het licht van
wat het belang van het kind meebrengt, van geval tot geval bekeken wat de mogelijkheden
en wenselijkheden zijn t.O.V.het contact met de eigen ouders. Wanneer het belang van het
kind het eist (b.v. ingroei in een pleeggezin, terwijl het bijna zeker uitgesloten is dat het
weer naar l;uis kan), zal het contact beperkt worden, doch waar enigszins mogelijk zal juist
dit contact worden gestimuleerd. Wat in het belang van het kind is, is echter vaak een
mgeilijke kwestie, die dikwijls pas door een deskundige beantwoord zal kunnen worden.
De vraag wanneer de binding van het kind met de eigen ouders als positief gezien kan
worden, wanneer als negatief, of wanneer deze binding geheel ontbreekt, kan vaak pas na
een diepgaand onderzoek worden beoordeeld.
Samenvattend kan worden gezegd dat in de landelijke sectie de grote lijn van het werk
in het oog wordt gehouden, en dat dit werk vanuit de sectie wordt gestimuleerd en gesteund,
terwijl daarnaast aan mogelijke nieuwe projecten aandacht wordt besteed~
In het hiernavolgende zal een bespreking worden gewijd aan de drie werkterreinen van de
kinderbeschermingssectie: het voogdijwerk, de stichting kindertehuizen en het gezinsvoogdijen vrijpatronaatswerk.
voogdijwerk

voogdijwerk
Misschien mag dan worden begonnen met het voogdijwerk, hoewel dit niet ouder is dan
het gezinsvoogdijwerk, en het niet kon starten voordat de zekerheid bestond dat er binnenkort
een kindertehuis vanuit Humanitas zou worden opgericht dat als doorgangshuis en selectiecentrum voor de gezinsverpleging kon gaan functioneren. De opening van het kindertehuis
vond plaats op 27 september 1952: op 2 november 1951 was de erkenning van Humanitas
als voogdijvereniging daaraan voorafgegaan.
Dat is dus al meer dan zes jaar geleden, en in die zes jaar is het voogdijwerk gestadig aan
uitgegroeid en heeft Humanitas als voogdijvereniging zich een eigen plaats verworven
te midden van de bestaande verenigingen, al is dan het aantal voogdijen dat aan Humanitas
opgedragen wordt misschien niet zo groot als wij zouden wensen. Het voogdijwerk kende
vooral één jaar van grote groei (1955), de andere jaren waren gekenmerkt door een langzame toename van het aantal pleegkinderen en daarmee een toename van de werkzaamheden.
het begin
Zoals het kinderhuis met één pupil begon, zo startte ook het voogdijwerk met één p~pil,
maar reeds aan het eind van 1952 was het aantal pupillen tot 9 opgelopen, welk aantal
op 1 januari 1957 was gestegen tot 70.
De erkenning als voogdijvereniging was weliswaar een verheugend feit, maar Humanitas
werd daarmee ook gesteld voor een zeer zware taak en kreeg een grote verantwoordelijkheid
te dragen.
Het aanvaarden van een pupil is als het ware een avontuur, maar een avontuur waartegen
men niet meer op een gegeven moment 'nee' kan zeggen na er eenmaal mee begonnen te
zijn. Nog minder dan van kinderen die zijn opgegroeid in een tamelijk stabiel gezinsmilieu,
is van deze kinderen, waarvan de voorgesohiedenis sleohts zelden op een stabiel milieu
wijst, te voorspellen hoe zij zich zullen ontwikkelen. Kinderen waarvan de moeder herhaalde
malen getrouwd en weer gescheiden is geweest, die hun eigen vader nimmer hebben
gekend, die 'thuis' altijd te veel waren, en die ...• zullen zich b.v. bij plaatsing iri een pleeggezin niet altijd zo ontwikkelen als pleegouders en voogdijvereniging graag zouden zien.
De kinderen zullen pleegouders en daarmee de vereniging voor verrassingen en problemen
plaatsen waarvoor de vereniging vanuit haar verantwoordelijkheid als voogdes, steeds en
steeds maar weer een oplossing moet vinden.
pleeggezin of inrichting?
\Vat moet de vereniging doen wanneer een meISJe zich in een pleeggezin zo onmogelijk
gedraagt dat de pleegouders haar niet langer om zich heen kunnen hebben? Misschien komt
dit gedrag voort uit een onbewust verzet omdat ze niet naar haar eigen huis terug kan,
en voelt ze zich tegelijkertijd in het pleeggezin toch wel thuis. Moet de vereniging tooh nog
weer een ander gezin voor haar zoeken, of moet ze haar in een tehuis plaatsen waar men
132

misschien beter dit verzet kan doorbreken en althans beter is ingesteld op zich moei'lijk
gedragende kinderen, doch waar het meisje zich ongetwijfeld minder gelukkig zal voelen
dan in het pleeggezin?
het belang van medisch en psychiatrisch onderzoek
Het is begrijpelijk dat de vereniging alvorens de voogdij te aanvaarden, om toch maar zoveel
mogelijk van de kinderen te weten, een medisch, sociaal, en psychiatrisch onderzoek van
de kinderen verlangt. Immers, blijkt uit zo'n rapport reeds onmiddellijk dat een kind nooit
een plaatsje in een pleeggezin zal kunnen krijgen omdat het daarvoor te moeilijk, te
gestoord of hoe men het noemen wil lijkt, d,an ligt het niet voor de hand dat Humanitas
de voogdij over dit kind op zich neemt, daar het geen tehuizen voor kinderen met bepaalde
moeilijkheden achter de hand heeft. Ellinchem is immers een doorgangshuis, en geen tehuis
waar de kinderen die om de een of andere reden niet naar een pleeggezin kunnen, blijvend
opgenomen kunnen worden. En wanneer dergelijke moeilijke of debiele kinderen in andere
tehuizen geplaatst moeten worden, die naar levensbeschouwing in de regel niet verwant
zijn, dan moet de voogdijvereniging toch een te groot stuk van haar verantwoordelijkheid
overdragen, dan dat het nog zinvol is de voogdij te aanvaarden. Doet daarentegen een psychiatrisch onderzoek de redelijke verwachting ontstaan dat een plaatsing in een pleeggezin
gerealiseerd zal kunnen worden, zij het misschien niet onmiddellijk, dan volgt een aanvaarding van de voogdij en daarmee is de verantwoordelijke taak weer uitgebreid.
wanneer gaat het kind naar een pleeggezin
Het gebeurt niet dikwijls dat de kinderen nog in hun ouderlijk huis zijn ten tijde van de
voogdijoverdracht. In de regel is tijdens of voor de toevertrouwing aan de raad voor de
kinderbescherming (vroegere voogdijraad), 'de Thuisplaatsing' een feit geworden. Een
deel der aan onze vereniging toevertrouwde kinderen verbleef dan ook reeds in een pleeggezin, een zeer groot aantal was in Ellinchem geplaatst of werd daardoor Humanitas
geplaatst kort na de voogdijoverdracht, en een deel verbleef in andere kinderhuizen.
De ervaring heeft uitgewezen dat een opname in een pleeggezin, direct na de uithuisplaatsing als regel niet gewenst is en weinig kans op slagen biedt. Een verblijf op zogenaamd
'neutraal' terrein, waannee bedoeld wordt een kinderhuis waar het kind gelegenheid
heeft zijn uithuisplaatsing te verwerken zonder tegelijk nieuwe banden te moeten vormen,
is dan ook de aangewezen oplossing. Voor veel kinderen is Ellinchem zo'n rustpunt bij uitstek geweest, terwijl bovendien in Ellinchem aan kind en aspirant-pleegouders ruimschoots
gelegenheid gegeven kon worden met elkaar kennis te maken. De kennismakingsperiode
wordt in Humanitas (en daar niet alleen), als zeer belangrijk gezien, en daarom op de voet
gevolgd door de maatschappelijk werkster. Een gunstig verloop van een uitvoerige kennismakingstijd tijdens welke kind en aspirant-pleegouder de gelegenheid moeten hebben
elkaar in zo ongekunsteld mogelijke situaties te beoordelen, is dikwijls een garantie voor het
slagen van een definitieve plaatsing. En uiteraard is het streven van de voogdijvereniging
erop gericht het aantal overplaatsingen tot een minimum te beperken. Dat dit niet altijd
gelukt kan te wijten zijn aan onvoorspelbaar gedrag van de kinderen, een veranderende
situatie in het pleeggezin, of aan het feit dat op een gegeven moment pleeggezinplaatsing
de voorkeur moest hebben boven een nog langer verblijf in een inrichting, al is het gezin
dat nu juist ideaal zou zijn voor dit bepaalde kind nog niet gevonden.
het tekort aan pleeggezinnen
Met dit laatste komen we tegelijk aan het meest urgente probleem waarmee ons voogdijwerk
momenteel te kampen heeft, en eigenlijk voortdurend te kampen heeft gehad, evenals de
andere voogdijverenigingen: het nijpende gebrek aan pleeggezinnen. U hebt hierover al veel
gehoord van de heer Beuke, op het congres, in het vorige kaderorgaan van de heer Van
Praag, en door de advertenties die herhaaldelijk worden geplaatst. Niet dat er een gebrek
is aan aanmeldingen van pleeggezinnen. Op grond van hun godsdienstige belangstelling
wordt echter reeds onmiddellijk een aantal gezinnen dat zich bij ons aanmeldde verwezen
naar andere verenigingen. Een ander deel laat na de eerste aanmelding niets meer van zich
horen: vaak meldt men zich spontaan naar aanleiding van een oproep of artikeltje en durft
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toch naderhand de consequenties niet aan. Nog weer anderen komen in een opwelling na
hevige teleurstellingen, b.v. in verband met een niet bevredigende huwelijksrelatie, en zullen
dan als pleeggezin niet altijd geaccepteerd kunnen worden. Zo blijven er slechts weinig
gezinnen over die werkelijk pleeggezin kunnen en willen worden. Deze gezinnen hebben,
begrijpelijk, vaak een bepaalde voorkeur: voor een meisje van een jaar of zes, voor een
jongetje van vier, voor een niet te moeilijk kind, voor een kind dat niet meer in contact komt
met zijn ouders, en vooral voor kinderen beneden één jaar die naderhand geadopteerd kunnen worden. En dit zijn nu in de regel juist kinderen waar Humanitas geen plaats voor zoekt.
Waar ze wel een plaats voor zoekt, dat zijn jongens van een jaar of tien, twaalf of nog ouder,
die heus wel eens moeilijkheden geven, en die v'aak ook nog contact met hun ouders hebben.
De plaatsing moet soms maanden, zo geen Ï!ren uitgesteld worden, eenvoudig omdat er
geen gezin te vinden is dat nu juist de moeilijkheden van déze jongen of dit meisje zal
begrijpen, of dat er voor voelt deze kleuter in huis te nemen die zich zeker de eerste maanden
en misschien nog wel veel langer, niet aan de pleegouders zal kunnen hechten.
Het moet mogelijk zijn dat de afdelingen een meer actief aandeel krijgen bij dit zoeken
naar pleeggezinnen, en trouwens in het gehele voogdijwerk meer ingeschakeld worden.
de taak van de 'Kindercommissie'
Om na te gaan hoe dit zou kunnen gebeuren, is het goed eerst iets nader te bekijken waarom
het voogdijwerk landelijk is georganiseerd en niet regionaal of plaatselijk. Het voogdijwerk
geschiedt in de eerste plaats landelijk omdat de erkenning als voogdijvereniging aan de
landelijke vereniging werd verleend.
Uit de landelijke sectie kinderbescherming formeerde zich een commissie voor het voogdijwerk, waarin zeer deskundigen op het terrein van de kinderbescherming zitting namen.
Deze commissie, de zogenaamde 'kindercommissie', die op 25 januari 1952 voor het eerst
bijeen kwam, aanvaardt, als gedelegeerde van het bestuur van Humanitas in dezen, de
voogdijen die Humanitas aangeboden krijgt, of wijst ze af, al naar de omstandigheden.
Voorts heeft de commissie tot taak te beslissen welke pleeggezinnen wel of niet geaccepteerd
kunnen worden, te beoordelen in welk gezin een kind dat voor pleeggezinplaatsing in aanmerking komt opgenomen zou kunnen worden, en besluiten te nemen over alle mogelijke
andere zaken die kinderen of pleegouders betreffen. De kindercommissie komt vaak voor
ware puzzels te staan, zoals wanneer een van de pupillen voor de zoveelste maal door haar
of zijn baas ontslagen is. Met het oog op school- en beroepskeuze, pleeggezinplaatsing,
gedragsmoeilijkheden of wat dan ook, vraagt de kindercommissie geregeld M.O.B.-, psychologische- of psychiatrische onderzoeken, op grond waarvan een zo verantwoord mogelijke
beslissing genomen kan worden.
het centrale beleid in voogdijzaken
Beleidsvragen betreffende het voogdijwerk komen niet in de kindercommissie ter sprake,
maar in de sub-sectie voogdij en vandaar in de landelijke sectie en het bestuur van
Humanitas.
Door deze organisatie, en met name door het bestaan van de kindercommissie, hebben de
maatschappelijke werksters bij wie de eigenlijke uitvoering van het werk berust, niet alléén
de verantwoordelijkheid voor de beslissingen te dragen. Zij weten zioh bij de uitvoering van
alle mogelijke maatregelen gesteund door de commissie, wat de eenzaamheid van hun post
wat vermindert.
Decentralisatie van het apparaat is niet gewenst om te voorkomen dat in de verschillende
regionen verschillende gedragslijnen worden gevolgd. Landelijk is een zekere methodiek
ontwikkeld en zijn bepaalde gedachten gegroeid, b.v. over de wijze waarop de kennismaking
van de kleuter met zijn aspirant-pleegouders dient te worden gerealiseerd, maar ook over
minder ingrijpende zaken, zoals de hoogte van verpleegprijzen. Een niet uniforme werkwijze
kan maken dat pleegouders in de ene plaats niet begrijpen waarom kennissen in een andere
plaats, die toevallig ook een pleegkind van Humanitas in huis hebben, een gulden meer
ontvangen dan zij zelf. Het vertrouwen in de vereniging kan hierdoor verloren gaan, ook
bij de officiële instanties, wanneer het meer principiële zaken betreft.
Decentralisatie van het uitvoerende maatschappelijk werk is bij de huidige omvang van het
werk evenmin goed mogelijk. Zeer hoge eisen moeten worden gesteld aan de deskundigheid
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van degene die de selectie van pleeggezinnen verricht. In de gesprekken met de aspirantpleegouders, moet de m.w. zich een duidelijk beeld vormen van de persoonlijkheid van elk
der pleegouders, van hun werkelijke motieven voor de vraag naar een pleegkind, en van
de onderlinge relaties in het gezin. En wanneer zij voor zich zelf heeft vastgesteld dat in
een bepaald gezin, om welke reden dan ook, geen kind geplaatst zal kunnen worden, zal zij
dit aan de aspirant-pleegouders op de juiste wijze moeten verklaren.
Maar niet alleen de selectie van pleeggezinnen vereist veel deskundigheid: de plaatsing van
kinderen, d.w.z. de voorbereiding hiertoe van kind en a.s. pleegouders, het begeleiden van
. de plaatsing, kan slechts geschieden door iemand die uit opleiding en ervaring weet welke
situaties zich kunnen voordoen.
Dit betekent dat decentralisatie van het werk pas mogelijk wordt wanneer in een bepaald
gebied voldoende gevallen voor een gespecialiseerde maatschappelijk werkster aanwezig
zijn. En wanneer in de toekomst bij een aanzienlijke uitbreiding van het aantal pupillen
meer regionale maatschappelijk werksters aangesteld zouden worden, blijft eens te meer de
noodzaak bestaan om een landelijk apparaat te handhaven waar deze m.w.'s elkaar kunnen
vinden, waar een gemeenschappelijke gedragslijn met hen wordt bepaald, en waar men
bovendien een overzicht over de plaatsingsmogelijkheden in het gehele land beschikbaar
heeft.
.
de juiste medewerking van de afdelingen
Komen we nu op de inschakeling van de afdelingen terug, dan zou 'gesteld kunnen worden
dat zij een stimulans kunnen zijn voor de aanmelding van pleeggezinnen zonder dat zij de
moeilijke selectie van pleeggezinnen behoeven te verrichten, en dtit zij gezinnen die laten
blijken een pleegkind te willen opnemen adviseren zich tot de sub-sectie voogdijwerk te

.

~~

Een belangrijker taak voor de afdelingen kan echter komen te liggen in de hulp die de
afdeling kan bieden wanI).eervoor een kind dat in de afdeling in een pleeggezin is geplaatst
een contactpersoon wordt gezocht, of een contactgezin voor kinderen die in een inrichting
verblijven.
Op deze wijze zal op den duur de afstand die nu misschien nog bestaat tussen afdelingen en
voogclijwerkoverbrugd kunnen worden.

gezinsvoogdij

en vrij-patronage

Geheel anders dan de bovengenoemde organisatie, is de organisatie van het gezinsvoogdijwerk. Het gezinsvoogdij- en vrij patronagewerk binnen Humanitas ontwikkelde zich aanvankelijk plaatselijk, op zeer uiteenlopende wijze en onder wisselvallige omstandigheden.
Een belangrijke opgave voor de vereniging bestond en bestaat dan ook in het bevorderen
van een stabiele en gelijkwaardige werksituatie, overal waar de noodzaak van dit werk voor
Humanitas zich doet gevoelen. Dat vereist in de eerste plaats bepaalde voorzieningen in de
organisatie van bestuur en leiding, die geleidelijk kunnen worden doorgevoerd. Het voornaamste van deze voorzieningen is dat de uitvoering van het werk in kwalitatief en kwantitatief opzicht een zo goed mogelijke basis verkrijgt, terwijl de vereniging ook buiten de
werkgebieden der afdelingen, namelijk in gehele arrondissementsgebieden de verantwoordelijkheid voor het werk kan dragen.
beroepskrachten

voor het gezinsvoogdijwerk

Zeer verblijdend is het dat sedert 1955 de rijksoverheid door subsidiëring de mogelijkheid
heeft geopend de vrijwilligers-toezichthouders (gezinsvoogden en vrij patroons). te doen
bijstaan door aangestelde leidinggevende deskundige krachten. Reeds zijn in drie arrondissementen dergelijke beroepskrachten werkzaam, terwijl in enige andere arrondissementen
het aanstellen van dergelijke krachten niet ver meer is.
We beseffen in Humanitas met deze organisatorische voorzieningen en het aanstellen van
beroepskrachten slechts een voorlopige basis te leggen, waarop het werk inderdaad op
verantwoorde wijze zal kunnen groeien. Het denken over het hoe, waarom en wanneer van
dit werk is evenwel nog zeer beperkt ontwikkeld, en daarom zal de leiding in de komende
jaren haar volle energie moeten kunnen geven aan een verdere bewustwording omtrent de'
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vraagstukken die het werk in technisch-methodisch opzicht stelt. Met name ons inzicht in
de aard van de gezinsmoeilijkheden waarop het werk zich richten kan, in de krachten die in
het hulpverleningsproces bepalend zijn, en in verband daarmee in de functie en mogelijkheden van de vrijwillige (d.i. de niet-opgeleide) helper en van de geschoolde leidinggevende
beroepskracht, zal zich moeten verdiepen.
Wanneer het denken omtrent deze fundamentele vraagstukken voldoende heldel1heid zal
hebben verkregen zal ook de verbinding met en overgang naar andere vormen van geestelijkhygiënische en sociale hulpverlening op de meest juiste wijze gezien kunnen worden. Het is
de bedoeling dat deze voortdurende bezinning in technisch-methodisch opzicht in nauwe
aanraking met de dagelijkse praktijk plaatsvindt.
arrondissemen tssectÎes
Binnen Humanitas worden daartoe in de betrokken arrondissementen kleine groepen van
deskundige personen samengesteld. In deze groepen, 'arrondissementssecties voor gezinsvoogdij en vrij patronage' genaamd, zullen theorie en praktijk regelmatig worden besproken.
Daarbij zal in het oog gehouden moeten worden dat gezinsvoogdij en vrij patronaat niet
meer krijgen dan hun toekomt. Primair verdient de vraag de aandacht wat er te doen valt
om zoveel mogelijk te voorkomen dat gezinsmoeilijkheden een dergelijk ingrijpen als onder
toezichtstelling of nog erger, noodzakelijk maken. We denken hierbij aan verschillende
mogelijkheden om ouders opvoedkundige voorlichting te geven, hetzij langs individuele weg
(pedagogische adviesbureaus), hetzij in groepsverband.
Het onderzoek van de mogelijkheden op dit gebied is een van de onderwerpen die in de
Landelijke Sectie ter hand zijn genomen.
de plaats van Humanitas en de 'vrije keuze'
Voor het gehele kinderbeschermingswerk geldt dat onze aandacht gericht moet blijven op
het bevorderen van de bekendheid met en de juiste waardering voor het werk onzer vereniging. Nog steeds valt er ook in de wereld van de Nederlandse kinderbesoherming verwarring
te onderkennen' omtrent de gerichtheid en de doelstelling van ons werk. Vooral de positiebepaling van Humanitas t.O.V.de zogenaamde 'neutrale' verenigingen blijkt nogal eens moeilijkheden op te leveren. Het is zaak daarvoor aandacht te hebben en te doen wat we kunnen
om onze eigen plaats en functie als vereniging ook op de gebieden der kinderbescherming een
zuivere bekendheid te geven.
In dit verband willen we nog wijzen op de wenslijkheid om in de betrokken gezinnen voor
zover nodig ook Humanitas te introduceren en te bevorderen dat door de ouders zelf een
vereniging kan worden gekozen. Dat is niet alleen een rechtvaardige zaak, het is ook uit
reëducatieve overwegingen zeer te wensen. Wij menen op grond van ervaringen dat het
stimuleren van een eigen keuze door de ouders in het merendeel der gevallen heel wel
mogelijk is.

stichting

kindertehuizen

van Humanitas

Uit wat de heer Van Praag in het vorige kaderorgaan schreef, en ook uit het bovenstaande,
is reeds het nauwe verband van het voogdijwerk met het doorgangshuis Ellinchem, naar
voren gekomen.
.
Wil Humanitas ook de voogdij kunnen aanvaarden over kinderen, die helemaal niet of nog
lang niet voor pleeggezinplaatsing in aanmerking lijken te komen, en wil Humanitas ook de
zorg voor andere buitenkerkelijke kinderen die om de een of andere reden in een tehuis
geplaatst moeten worden op zich kunnen nemen, dan zou de Stichting over meer tehuizen
moeten beschikken, tehuizen waarin kinderen voor een langere periode dan in Ellinchem
opgenomen kunnen worden, en over tehuizen met therapeutische mogelijkheden.
toekomstplannen
Voor twee andere tehuizen zijn plannen ontworpen, en reeds 'in een vergevorderd stadium,
doch tot een uitvoering van deze plannen zal het in verband met de financiële situatie voorlopig nog wel niet kunnen komen.
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de duur van het verblijf in Ellinchem
Tot dusverre is de Stichting dus als het ware nog identiek met Ellinchem. Ellinchem heeft
als doorgangshuis een steeds wisselende bevolking, wat de nodige consequenties heeft, zowel
naar de kant van de kinderen, als naar die van de leiding. De kinderen mogen ingevolge de
regelingen betreffende doorgangshuizen in principe niet langer dan een half jaar blijven,
hoewel door allerlei omstandigheden de verblijfsduur van bepaalde kinderen wel eens
verlengd moet worden.
Of ze lang of kort blijven, in de tijd die ze in Ellinchem doorbrengen hebben ze toch een
weinig constante groep kinderen om zich heen, en het moet dus de leiding zijn die een
constante factor voor hen vertegenwoordigt.
Ook de leiding ziet zich steeds omgeven door nieuwe gezichten en het moet voor de groepsleider of -leidster wel eens moeilijk zijn kinderen weer af te staan die net lang genoeg in
het kinderhuis hebben gezeten om zich een eigen plaatsje te verwerven, en die ze tijdens
hun verblijf in het kinderhuis hebben zien veranderen, b.v. van een wat schuw eenzèlvig
kind in een kind dat gemakkelijk meedoet aan de spelletjes van de anderen en opgewekt
door het huis stapt.
Soms gaan deze kinderen terug naar hun ouderlijk huis, omdat de omstandigheden daar in
de tijd dat zij uit huis waren aanzienlijk zijn verbeterd, maar ook wel eens ondanks dat de
situatie thuis niet voldoende is opgeklaard om te garanderen dat het kind er een betere
omgeving heeft dan vroeger het geval was.
Andere kinderen kunnen in het geheel niet terug naar huis, wat extra moeilijk voor hen te
verwerken kan zijn wanneer ze hun groepsgenootjes wel terug zien gaan. Voor hen wordt
zo mogelijk een pleeggezin gezocht, of als ook dit niet kan, een plaats in een ander kinderhuis,
waar ze gedurende lange tijd kunnen blijven.
Zo kwamen en gingen er heel wat kinderen in de afgelopen vijf jaar.
de leiding van ons kinderhuis
Zonder de capaciteiten en kwaliteiten waarover de leiding van anderssoortige tehuizen moet
beschikken te onderschatten, kan toch wel gezegd worden dat juist in een doorgangshuis
bijzondere eisen aan persoonlijkheid en opleiding van de groepsleiding moeten worden
gesteld. De leider moet b.V. weten dat hij in het algemeen niet een te sterke binding met de
kinderen mag maken, ook niet met die jongen of dat meisje dat hem nu juist zo sympathiek
is, want behalve de teleurstelling die het weggaan van het kind hém biedt, ondergaat het kind
een teleurstelling die het meestal niet kan begrijpen. Voor het kind betekent het al weer een
verbroken band, al weer een volwassene die hem in de steek laat, en het doet hem zijn
laatste restje vertrouwen misschien verliezen. Daarnaast moet de staf van het kinderhuis,
al is Ellinchem geen observatiehuis, toch in staat zijn tot behoorlijke gedragsobservaties, wil
het huis zijn functie van selectiecentrum voor de gezinsverpleging kunnen vervullen.
Dit zijn slechts enkele facetten die gelicht werden uit een geheel van capaciteiten en kwaliteiten waarover de staf moet besohikken, wil het werk verantwoord worden verricht. Zo is er
nog niet eens gesproken over de pedagogische hoedanigheden die voor iedere groepsleider
een eerste vereiste zijn, en over b.v. het inzicht dat de groepsleider moet hebben in de
betekenis die een bepaalde groepssamenstelling voor het individuele kind heeft.
groepsvorming bij de kinderen in Ellinchem
Terwijl vele theorieën werden geconstrueerd over de vraag welke groepsgrootte en groepssamenstelling een optimale ontplooiing van de kinderen waarborgde en voor de leiding
het best hanteerbaar zou zijn, werd in Ellinchem daadwerkelijk onderzocht of daar de
gezinsgroepen, die alom werden gepropageerd goed functioneerden. Men ging proberen
of dergelijke groepen, samengesteld uit kinderen van verschillende leeftijden, in Ellinchem
de voorkeur verdienden. Deze samenstelling bleek echter geen natuurlijke, althans geen
spontane te zijn, gezien het feit dat buiten de maaltijden om, de leeftijdgenoten elkaar toch
opzochten. Het roer werd daarom weer omgegooid, en de groepen, gevormd uit jongens en
meisjes van dezelfde leeftijdscategorie werden in ere hersteld.
.
Drie groepen kwamen tot stand: een kleutergroep, een groep schoolkinderen en de groep
'groten', die samen als regel 34 tot 38 kinderen omvatten.
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Iedere groep kreeg een eigen groepskamer ter beschikking, die in de loop der jaren aanmerkelijk won aan gezelligheid. De gezellige aanblik van de groepskamers is eigenlijk tekenend voor het klimaat dat de afgelopen jaren in Ellinchem heeft geheerst. Op alle mogelijke
manieren, juist ook door kleine attenties, werd getracht de kinderen iets te vergoeden van
alles wat ze missen doordat ze niet in hun ouderlijk huis kunnen opgroeien.
de relatie met de buitenwereld
Binnen- en buitenshuis w~rd de kinderen veel vrijheid gegeven, zonder dat er gelegenheid
was deze vrijheid te misbruiken, en zonder dat de kinderen daardoor te weinig houvast
hadden. Natuurlijk ontstonden er op den duur ver;boden en bepaalde regels, maar er bestond
geen neiging om het aantal hiervan onnodig groot te maken. Zo zijn er ook nu nog maar
weinig geboden. Op deze wijze wordt er tevens toe bijgedragen dat op de pupillen niet te
sterk het stempel 'internaatskind' komt te drukken. Dat de Ellinchemse kinderen deze. aanduiding niet of nauwelijks bezitten is mede te danken aan de goede bekendheid die het
kinderhui;-in de omgeving geniet. Juist doordat in de omgeving openlijk over het wel en
wee van het kinderhuis kan worden gesproken, bestaat de mogelijkheid om er steeds maar
weer de nadruk op te leggen dat de opname in een kinderhuis meestal een gevolg is van
omstandigheden waaraan het kind zelf niets kan doen, en dat dit kind er recht op heeft als
normaal kind geaccepteerd te worden, evenzeer als zijn klasgenootje slat in gezinsverband
opgroeit.
A. M. PL.-SCR. EN C. 11

(
kaderconferentie bejaardenzorg
In januari zal een bijeenkomst belegd worden van bestuursleden en kaderleden,
die zich voor de bejaarden interesseren.

huisvesting

en verzorging bejaarden

Huisvesting en verzorging bejaarden, zal hier aan de orde worden gesteld.
In verband met het vaststellen van plaats en tijd worden belangstellenden thans
reeds verzocht zich aan te melden bij het Centraal Bureau.
Als spreker zal o.a. optreden onze voorzitter de heer mI. dr. J. In 't Veld, oudminister van Volkshuisvesting en Wederopbouw.
Nadere gegevens over deze bijeenkomst zullen nog worden bekendgemaakt.

~._-------------~
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RECLASSERING

tussen gisteren en morgen
door Albert Maltz (oorspr. titel: 'A long day in a short life')
uitgave van 'In den Toren' te Baarn, prijs geb. f8,90
De Amerikaanse schrijver Maltz heeft in zijn bovengenoemde boek een wel niet geheel
oorspronkelijk maar toch steeds weer boeiend procedé toegepast. Hij laat ons één dag
meeleven met een aantal gedetineerden in de gevangenis van Washington. Als wij het boek
dichtslaan, hebben we het gevoel een film gezien te hebben, compleet met 'close-ups' van
enkele gevangenen, 'flash-backs' uit hun persoonlijke levens en met als altijd aanwezige
achtergrond die wonderlijke microkosmos, die gevangenis heet.
De dag begint vroeg: om vijf uur flitsen de elektrische lampen in de cellen aan en dan
is er geen ontkomen meer aan. Alle gedetineerden worden opgenomen in het vaste dagschema van het gevangenisbestaan en elk stelt zich met zijn eigen mogelijkheden daartegen
teweer of geeft er zich willoos aan over. Het boek geeft ons een uitstekende indruk van de
heterogene samenstelling der gevangenisbevolking, ieder met zijn eigen problematiek, zijn
eigen methode om 'de tijd te doden', methoden soms uit routine en gewenning ontstaan.
We lezen echter ook van de 'first offenders', mannen die hun eerste gevangeniservaring
opdoen ende grootste moeite hebben zich bij de gang van zaken neer te leggen, zoals de
jonge neger Huey Wilson en de blanke Thomas Mc Peak, beiden verwikkeld geraakt in
een vechtpartij. De aanleiding tot die vechtpartij is griezelig actueel, namelijk een conflict
om het toelaten van negerleerlingen op. een middelbare school, wàarbij Wilson als
progressieve neger 'gepost' heeft en in het donker door een aantal blanke scherpslijpers
uit de weg geruimd moet worden. Bij dit gevecht komt Mc Peak, een vakbondsman, uit
menselijke solidariteit de neger te hulp, maar beiden belanden mét de blanke provocateur
op het politiebureau. Wij voelen ook de spanning mee waarin John Lauter verkeert, die
verdacht wordt van inbraak en een uitleveringsbevel verwacht of een bevel tot invrijheidstelling. En ten slotte lezen we de hopeloze hartbrekende geschiedenis van Floyd Varney,
die beschuldigd wordt van moord in de tweede graad en op deze dag zijn uitspraak te horen
krijgt. De feitelijke toedracht, een nogal banale liefdesaffaire met een vrouw uit de
society, welk avontuur een even onverwachte als dramatische wending nam, wordt overspoeld door een typisch Amerikaanse hypocrisie en sensatiezucht, wat Varney op vijfentwintig jaar gevangenisstraf komt te staan. Varney, die zijn gehele leven getracht heeft zich
te bevrijden van een allerongelukkigste afkomst, is diep wanhopig en pleegt zelfmoord,
waarbij zijn celgenoot Lauter, die de vrijheid ziet dagen en op de hoogte is van Varney's
plannen, voor een alibi zorgt, om maar niet van moord verdacht te Worden.
En tussen de geschiedenissen van deze vier mensen spelen zich de levensgeschiedenissen
van de anderen af, geschiedenissen die zich op die dag toevallig minder bewogen en
gepassionneerd aan ons voordoen. Allen die wel eens met een dergelijke gemeenschap in
aanraking gekomen zijn, zullen uit eigen ervaring de onderlinge ruzietjes en veten kennen,
de grove en ook wel fijne humor, de afgunst, de duizend en een dingen die typerend zijn
voor een dergelijke gemeenschap: een merkwaardige mengeling van dagdromen en werkelijkheid, van vuilbekkerij en van een worstelen om loutering, blinde haat tegen 'de
maatschappij' en 'het gezag' naast een sterke onderlinge verbondenheid tegen het 'noodlot'
dat allen bedreigt, een geslingerd worden tussen hoop en wanhoop.
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Voor Nederlandse oren klinkt de toon van het boek misschien soms "te heftig en te fel op,
maar in Amerika is de gehele maatschappelijke constellatie nu eenmaal feller en bewogener
dan bij ons, al sta ik niet in voor de autenticiteit van alle door de schrijver genoemde
bizonderheden. Het boek speelt in 1946 in een federale gévangenis, in een periode dus dat
ook in de Verenigde Staten nog nauwelijks een begin gemaakt was met de gevangenishervormingen, waaraan we de laatste jaren gewend zijn. De verhalen over de 'Staatsgevangenissen' kunnen ons de haren te berge doen rijzen en het lijkt haast niet mogelijk dat in die
tijd nog kettinggangers bestonden en lijfstraffen werden toegediend, die ons aan door de
SS toegepaste methoden doen denken. Amerika blijkt ook op dit terrein een land te zijn
van pijnlijke en verrassende tegenstellingen. Trouwens ook in de 'moderne' federatieve
gevangenis treft ons 'het Hok', een soort isolatiecel; familiebezoek, waarbij bezoeker en
gedetineerde elkaar door een patrijspoort kunnen zien en per huistelefoon met elkaar
kunnen praten; 'een vieze en bevuilde advocatenkamer'. Typisch Amerikaans is het probleem
van de rassendiscriminatie, dat zelfs in de gevangenissen met aparte vleugels voor blanken
en negers voortdurend een rol speelt.
Maar afgezien van deze grote en soms onvoorstelbare verschillen met wat wij in Nederland
gewend zijn, laat het boek van Maltz ons vooral zien, dat wij de problematiek van de
gevangene niet moeten onderschatten, ook al kennen wij in Nederland niet meer de aparte
tragiek van ter dood veroordeelden en nauwelijks de moeilijkheden van levenslang gestraften
met de mogelijkheid van overplaatsing naar een staatsgevangenis in een uithoek van de
VS. Maar dan blijft er toch over het probleem van de 'gemiddelde' gevangene: hoe de tijd
door te komen, hoe het hoofd te bieden aan de gewone menselijke verlangens, zijn
dagdromen en fantasieën, zijn hoop op een normaal bestaan levend te houden. Van de
reclasseringsgedachte zoals wij die kennen is in Amerika nog niet veel doorgedrongen,
althans i;iet bij de gevangenen, maar zelfs bij ons is het gevaar niet denkbeeldig dat bovengenoemde problemen en nog vele andere onderschat worden, onderschat enerzijds door
beroepsmensen, die afgestompt door hun routine-aanpak soms de werkelijke moeilijkheden
niet meer zien, anderzijds door de grote groep van buitenstaanders, die 'gevangenen' nog
al te vaak zien als een grote groep 'misdadigers', zonder daarbij te bedenken hoe gering
soms de afstand is die ons 'fatsoenlijke burgers' scheidt van deze mensen. Lezing van dit
boek kan ons nog weer eens tot nadere bezinning brengen over dit onderwerp, over deze
groep van mensen die ten slotte uit onze eigen samenleving zijn voortgekomen.
J. G. v. d. S.

de hond aan de galg, vreemde geschiedenissen
uit de historie der Ned. rechtspraak
bij elkaar gebracht en naar het leven geschetst
J. M. Fuchs (uitgave

door dr.

E. M. Querido, prijs geb. £4,90)

Terwijl het in de vorige recensie besproken boek ons midden in de problemen plaatst, stelt
'de hond aan de galg' ons in staat eens op veilige afstand te blijven. De hoofdpersonen uit
dit boek kent iedereen, of bijna iedereen. Het zijn de misdadigers, de politie, de justitie. Zij
spelen hun veel gevarieerde rollen in 20 korte verhalen over gebeurtenissen uit de historie
van de Nederlandse rechtspleging.
De stof tot deze verhalen heeft de schrijver gevonden in kranten, kronieken, gedenkschriften, oude toespraken, verslagen, almanakken, tijdschriften en archieven. Het boekje
leest vlot. Het heeft gemiddeld zes bladzijden per verhaal, maar in een korte en bondige
stijl wordt in 120 bladzijden bijzonder veel verteld. Afgezien van schrijvers weldadige en
ingetogen humor, is het boek soms grappig op de manier waarop een oude toneeldraak ons
amuseert. De tijd heeft de tragiek achter de gebeurtenissen verzacht en wij zijn natuurlijk
erg blij het tegenwoordig allemaal zoveel beter te weten. Het is daarbij een even logische als
merkwaardige gedachte dat heel veel diepe ernst uit onze dagen bij latere geslachten vermoedelijk ook weer op dezelfde wijze een glimlach zal oproepen.
Zie verder pagina 141.
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richtlijnen van de landelijke sectie reclassering
voor de opbouw van de reclasseringswerkzaamheden
in de afdelingen van de Vereniging voor Maatschappelijk
Werk op Humanistische
Grondslag 'Humanitas'
In de samenwerking tussen 'Hmnanitas' en het Nederlands Genootschap tot Reclassering,
zoals deze zich in plaatsen waar een afdeling van Humanitas is, op grond van een daartoe
bestaande behoefte heeft ontwikkeld, heeft de Landelijke Sectie Reclassering van onze vereniging een stimulerende, bemiddelende en adviserende taak. De praktische uitvoering
van deze taak is in handen gelegd van haar secretaris, die in overleg met Hurnanitas door
het Genootschap in de functie van ambtenaar in speciale dienst is benoemd en sinds 1954
in Hmnanitas werkzaam is.
SELECTIE VAN VRIJWILLIGE MEDEWERKERS
De belangrijkste bijdrage van Humanitas in de reclasseringsmedewerking aan het Genootschap is de keuze van de vrijwillige medewerkers(sters) als 'toezichthouders' werkzaam onder
leiding van de plaatselijk (regionaal) aangestelde Genootschapsambtenaar. Het aantal van
deze medewerkers uit Humanitas kan slechts worden vastgesteld in overleg met het
Genootschap.
.
Uit de hem ten dienste staande gegevens zal de Genootschapsambtenaar de toekomstige
behoefte aan buitenkerkelijke medewerkers uit de kring van Humanitas telkens kunnen
'schatten', waarbij tevens gedacht kan worden aan een zekere reserve opdat een juiste
keuze uit de beschikbare medewerkers mogelijk zal zijn.
vóórselectie
Gezien de moeilijkheid om de geschikte medewerkers voor dit werk te vinden, achten wij
het vooroverleg met de landelijk secretaris hierover onontbeerlijk, al blijft de verantwoordelijkheid voor deze voorselectie voor rekening van het afdelingsbestuur of namens deze van
cle plaatselijke sectieleiding.
werven
Naar gelang van de plaatselijke situatie zal in gezamenlijk overleg tussen het afdelingsbestuur
en de secretaris van onze Sectie bedacht moeten worden, hoe aan de gebleken behoefte
te voldoen en op welke wijze het werven van belangstellende leden zal kunnen plaatsvinden.
Het is duidelijk dat hierbij een aanzienlijk verschil ligt tussen de kleine plaats, waar men
elkaar als leden goed kent of de grote stad, waar dit werven veel meer bezwaren oplevert.
Hekening houdend met het feit, dat het aantal vrouwelijke reclassenten in de regel niet
meer dan circa 10 pct van het totaalaantal bedraagt en slechts incidenteel een vrouw als
'toezichthoudster' over een man zal kunnen fungeren, zal de behoefte aan vrouwelijke
medewerkers beperkt blijven.
VOORBEREIDINGSCURSUS
Eenmaal enige mogelijk-toekomstige-medewerkers gevonden, worden deze op hun taak door
Hümanitas voorbereid onder leiding van de landelijk secretaris. Een dergelijke 'cursus' zal
in de regel 3 tot 4 avonden in beslag nemen. Als hulpmiddel en als aanvulling zullen hierbij
schriftelijke beschreven onderwerpen in de vorm van syllabi en schema's dienst doen, ten
einde in de bijeenkomsten het 'doceren' zoveel mogelijk te beperken om tijd voor het
onderling gesprek vrij te maken.
inhoud van de cursus
Deze onderwerpen zijn als volgt te omschrijven:
In een globaal overzicht van het gehele reclasseringswerk komt o.m. de taak van de 'toezichthouder' ter sprake, evenals de plaats van het reclasseringswerk in het geheel van het
maatschappelijk werk.
Verder de gang van de rechtsprocedure en de organisatie van 'de reclassering' om de plaats
van de reclassent en de bemoeiingen met deze van de particuliere verenigingen en de .
overheid duidelijk te maken.
Na bespreking van de voorlichtingsrapportage van de ambtenaren aan de rechter maar

vooral ook de door de toezichthouders zelf t.Z.t. uit te brengen kwartaalrapporten kan aan
de hand van een verstrekte 'situatie' als werkstuk en ter discussie door de deelnemers zelf
een rapportje worden opgemaakt.
De eerste ontmoeting, het voeren van een gesprek en wat daaraan vastzit, alsmede hct
eventuele contact met het gezin van de reclassent zijn vooral doel van de mondelinge
voorlichting in gespreksvorm.
Bij dit alles zal in de gesprekken onze humanistische geestelijke levensinstelling een levende
achtergrond voor het werk vormen.
TAAKAANWI]ZING
Na een eerste start van deze cursusavonden onder leiding van de landelijk secretaris adviseren wij tot een uitnodiging aan de plaatselijke (regionale) genootschapsambtenaar om met
de (het) nieuwe groep(je) te komen kennismaken en mede zijn deel aan de voorbereiding te
geven. Tevens volgt dan onzerzijds aan hem het verzoek al vast uit te zien naar en rekening
te houden met een taak voor een paar van de meest geschikte deelnemers, opdat voorbereiding en praktijk gaandeweg 'in elkaar gaan spelen'. Na deze voorbereiding volgt na de
taakaanwijzing der voorgedragen medewerkers de vorming van een sectie en het beleggen
van regelmatige sectiebijeenkomsten, waarover straks meer.
Opmerking: Aan deze cursus kunnen uiteraard tevens belangstellende bestuurders deelnemen zonder directe deelname aan het reclasseringswerk.
OVERLEG EN COÖRDINATIE
De uiteindelijke aanvaarding van de toezichthouders blijft de taak van het Genootschap.
Alleen deze kan overzien welke beslissing t.a.v. 'the right man on the right place' moet
genomen worden.
bestuurslid
In de praktijk zal hier steeds sprake moeten zijn van overleg tussen beide instanties, waarbij
van belang is dat in de Genootschapsbesturen een lid uit de (bestuurs)kring van Humanitas
is opgenomen, ter wille van een goede coördinatie.
De vrees, dat een deelnemer aan deze cursus om welke reden dan ook niet een reclasseringstaak zal krijgen, behoeft in Humanitas niet zo'n grote rol te spelen, omdat er ongetwijfeld
VOOrdeze medewerker in onze vereniging een andere taak zal te vinden zijn. Dit wordt dan
ook bij het begin van de cursus besproken.
PLAATSELIJK SECTIEWERK
Hoewel de verantwoordelijkheid voor en de leiding over het aanvaarde toezicht bij het
Genootschap berust, is toch de opzet, dat de Humanitasmedewerkers na de voorbereiding
regelmatig blijven samenkomen als (plaatselijke) sectie om op deze bijeenkomsten het werk
in algemene zin onder goede leiding te bespreken met het oog op de achtergronden van het
maatschappelijk werk van Humanitas en om ervaringen uit te wisselen.
Deze 'voeding' in de eigen vertrouwde kring acht onze Landelijke Sectie zeer belangrijk.
De frequentie van de bijeenkomsten zal afhangen van de wens en de behoefte die in de
sectie zelf hieromtrent leeft en van het aantal keren dat het Genootschap ter plaatse
met zijn medewerkers samenkomt. In de praktijk blijken tweemaandelijkse bijeenkomsten
in het algemeen te voldoen waardoor het aantal per jaar als regel tussen 4 en 6 zal liggen.
genootschapsbijeenkomsten
Het spreekt vanzelf dat onze medewerkers op bijeenkomsten van het Genootschap niet
mogen ontbreken, wat het beste verzekerd kan worden door af te spreken, dat in de maand
dat het Genootschap een bijeenkomst (werkbespreking, lezing of cursusavond) organiseert,
de seetieleden niet in eigen kring samenkomen.
coördinatie met algemene voorlichting
In de afdelingen waar de voorlichting aan alle vrijwillige medewerkers gezamenlijk wordt
gegeven, in een vorm, die thans nog in het experimentele stadium verkeert, zal de behoefte
aan specialistische voorlichting aan de reclasseringsmedewerkers afzonderlijk bepaald moeten
worden.
De afdelingen zullen er op bedacht moeten zijn dat onze reclasseringsmedewerkers in
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contact met en op de hoogte van het overige maatschappelijk werk van onze vereniging
blijven.
groepsleiding
De leiding van deze bijeenkomsten zal in handen moeten zijn van een gesprekleider, die
dus voor dit werk én voor wat zijn persoon én voor wat zijn algemeen inzicht betreft, de
nodige geschiktheid zal moeten hebben, ook al staat hij er aanvankelijk wat vreemd
tegenover.
De taak van deze leider zal n iet zijn om zelf inleidingen te houden, maar wel om aan
het gesprek in de groep na een korte inleiding door een deskundige, leiding te geven op
zodanige wijze, dat ieder sectielid hierin medespreekt. Bovendien tracht hij een lijn in de
discussie vast te houden om zodoende tot zekere conclusie(s) te komen, die op grond van de
gesprekken in de groep zijn OIitstaan. Daarnaast zal een belangrijk deel van zijn taak liggen
in het contact met de reclasseringsambtenaar op grond van zijn persoonlijke 'kijk' op de
medewerkers in zijn groep en de eventuele uitbouw of vervanging van afgevallen sectieleden.
Indien de gespreksleider niet tevens de organiserende kracht is, die zelfs een kleine sectie
toch ook nodig heeft, dan zal hij hiervoor in de sectieleiding worden bijgestaan door l'en
'secretaris'. Deze neemt dan in het bijzonder de taak over van:
1. het convoceren van de bijeenkomsten en het berichten aan afwezige leden;
2. het bijhouden van een kleine bibliotheek en het doorgeven van lectuur die voor de sectieleden van belang is;
3. het bijhouden van gegevens o.a. voor het jaaroverzicht aan de Landelijke Sectie.
verslag
Ten einde onder meer het besprokene en de gemaakte conclusie(s) vast te leggen, maar
bovendien om zowel het afdelingsbestuur als de landelijke leiding regelmatig van de gang
van zaken op de hoogte te houden, maakt de gesprekleider van iedere bijeenkomst een
kort verslag, waarvoor op het Centraal Bureau gemakkelijk te hanteren formulieren verkrijgbaar zijn.
KADEROPBOUW
Of de sectieleiding uit 1 of meer personen zal bestaan, kan van allerlei factoren afhangen,
maar in ieder geval zal deze leiding -met het bovenstaande rekening houden. Hierbij is
steeds gedacht aan één groep medewerkers van 8-12 personen, nl. de grootte van een sectie
in een middelgrote plaats. In de grote plaatsen zullen gaandeweg meer groepen worden
gevormd en in dat geval zal de samenstelling der sectieleiding nader moeten worden bekeken.
In de regel zullen de groepsleiders hiervan deel uitmaken, aangevuld met een deskundig
persoon, een verbindirigslid met bureauleiding van de afdeling, alsmede de bestuurder uit
onze kring bij het Genootschap. Er zal een 'voorzitter' moeten zijn voor het circa tweemaal per
jaar bijeenkomen van deze leiding en een 'secretaris' voor de administratie.
Zowel de keuze van deze sectieleiding als haar taak zal steeds een punt van overleg met
de landelijke secretaris moeten uitmaken. Daaronder valt tevens het werven van voldoende
geschikte medewerkers en de weg langs welke dit het beste ter plaatse te bereiken is.
In de kleinere plaatsen, waar het aantal medewerkers te gering is om een eigen vaste groep
te vormen, komt het toch wenselijk voor dat het afdelingsbestuur een claartoe gesehik1:e
contactpersoon voor het reclasseringswerk aanwijst, met .wie de reclasseringsambtenaar in
een voorkomend geval in overleg kan treden"
Voor zover een dergelijke contactpersoon kan worden gevonden in een gemeente(streek)
met uitsluitend plattelandskara:kter zal hij in de eerste plaats iemand moeten zijn met bekendheid in deze gemeente. Zonder eventueel zelf een taak op zich te nemen zal hij met kennis
van zaken advies moeten kunnen geven.
Op deze cijze zullen sectieleider en contactpersonen het landelijke kader vormen, dat in
staat zal zijn om in alle opzichten het Genootschap in zijn arbeid op het vlak van de vrijwillige medewerking uit onze kring ter zijde te staan.
KADERBI}EENKOMSTEN
Het spreekt wel vanzelf dat het wenselijk is dat 'onze' bestuurder bij het Genootschap van
de werkzaamheid van seetieleiders en contactpersonen in het ressort van 'zijn' Genootschapsafdeling op de hoogte blijft. Daartoe wordt hij mede uitgenodigd op contactvergaderingen
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die ten minste éénmaal per jaar met genoemde kaderleden over zulk een ressort worden
belegd.
Op gezette tijden worden onder leiding van de Sectie, landelijke kaderbijeenkomsten belegd,
waar problemen inherent aan de eigen functie van de uitgenodigde kaderleden worden
besproken. Een enkele keer zal een dergelijke bijeenkomst het karakter van een conferentie
dragen, waar een onderwerp van algemeen reclasseringsbelang ter discussie wordt gesteld.
Daarbij zal telkens een aantal deskundigen uit Genootschapskring en daarbuiten worden
uitgenodigd om aan de gedachtenwisseling deel te nemen.
DOCUMENTATIE
Er is enige lectuur te noemen, waarvan het lezen van belang voor de medewerkers kan worden geacht: brochures van het Nationaal Bureau voor Reclassering, brochures van het
Humanistisch Verbond, het Maandblad voor Berechting en Reclassering, Jaarverslagen van
het Genootschap; in de loop der jaren verschenen of nog uit te brengen rapporten en een
paar eenvoudige boekjes over speciale onderwerpen. De prijs van deze lectuur kan en mag
geen bezwaar zijn om door het afdelingsbestuur te worden bekostigd.
Tevens zou gebruik kunnen worden gemaakt van de bibliotheek van het Nationaal Bureau
voor Reclassering, waarvan een catalogus gratis verkrijgbaar is. Ook op ons Centraal Bureau
is een en ander aanwezig dat tijdelijk uitgeleend kan worden. Mogelijkheden genoeg.
Ook het Kaderblad van onze Vereniging zal steeds een plaats blijven innemen bij de
voorlichting der medewerkers. De landelijke secretaris van de Sectie is daartoe in de redactie
van het blad opgenomen.
STUDIECONFERENTIE
De tweejaarlijkse studieconferentie, te organiseren door de Landelijke Sectie, is bedoeld als
een ontmoetingsplaats voor al onze reclasseringsmedewerkers in het land.
Zoveel mogelijk zullen de groepsleiders een werkzaam aandeel hebben in de voorbereiding
van deze conferentie, opdat een levendige wisselwerking ontstaat met het werk in de plaatselijke secties.
Door een goed afgewogen combinatie van instructieve inleidingen en geschikt discussiemateriaal hoopt de Sectie een maximum aan praktische voorlichting te bereiken in de geest
van een werkconferentie.
SAMENSTELLING VAN DE LANDELIJKE SECTIE
Bij de samenstelling van de Landelijke Sectie, die de goedkeuring behoeft van het Hoofdbestuur, waarin de Sectievoorzitter zitting heeft, wordt gestreefd naar het bijeenbrengen
van een aantal personen, die een bijdrage kunnen leveren in het góed functioneren van de
Sectie. Daartoe worden onder meer een tweetal reclasseringsambtenaren en een drietal
sectieleiders bij toerbeurt om de 2 jaar tot onze Sectie uitgenodigd.
GEVANGENISBEZOEK
Over het reclasseringsbezoek in de gevangenis zullen te zijner tijd richtlijnen worden vastgesteld en afzonderlijk als bijlage verschijnen.
BESLUIT
Bovenstaande uiteenzetting geeft in hoofdzaak richtlijnen voor de praktische organisatorische
opzet van het sectiewerk. Daarbij zou de opmerking denkbaar zijn, dat de mens waarom het
uiteindelijk gaat, de reclassent, weinig of niet ter sprake is gekomen. Dat was ook niet de
bedoeling en kan in allerlei besprekingen en gesprekavonden veel beter tot zijn recht komen.
Natuurlijk blijft het directe warm-menselijke contact tussen medewerker en reclassent de
kern van ons werk.
De richtlijnen zoals deze thans zijn voorgelegd, zijn te beschouwen als een aanvulling en
verbetering van de richtlijnen zoals zij in november 1954 werden vastgesteld en die dus
hiermede zijn komen te vervallen.
Namens de Landelijke Sectie Reclassering,
Amsterdam, december 1957.
Centraal Bureau:
J. W. Brouwersstraat 16.

Mr. B. v. d. Waerden, voorzitter,
P. E. Hutte, _recl.ambt., secretaris,
Mej. M. Dijkstra, directrice Centr. Bureau.
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Vervolg van pagina 140.
In het eerste verhaal - waaraan het boek zijn titel ontleent - speelt een hond de hoofdrol
van beklaagde. Honden moesten vroeger blijkbaar ook al boeten, zij het op heel andere
wijze dan nu in de ruimtevaart, voor hun nauwe sociale relatie met de mensen. Terloops
wordt in dit verhaal ook nog van met de dood gestrafte wandaden-tegen-de-gemeenschap
van hoornvee gewaagd, maar het eerste verhaal gaat over de hond genaamd 'Provetie',
die gebeten hadl Het speelt in 1595. Over dit beest wordt ten slotte recht gesproken;
... 'dat hii aldaar door de scherprechter aan de galge tussen hemel en aarde zal
worden gehangen, met den koorde gestraft, dat de dood er na volgt ... '
... 'en tot afschrik van alle andere honden zal hii, elk tot een exempel, op het
galgeveld blijven hangen.'
De andere 19 verhalen gaan evenwel over mensen die, uiteraard soms ook wegens 'beestachtig' gedrag, met de rechter in aanraking waren gekomen. Er komt een geschiedenis in
het boek voor waaruit blijkt dat er vroeger heel wat meer nodig was om iemand uit de
'hogere standen' voor de rechter te brengen dan wanneer het een lid der 'lagere standen betrof. Bij een bespreking van een proces in 1893 voert de schrijver de eerste atheïsten (wat
verandert de gangbare terminologie toch spoedig) ten tonele. Zij weigerden de eed af te
leggen 'hetgeen nogal wat oponthoud veroorzaakte'.
De verdediger in een ander beschreven proces (tegen Poutsma) uit de vorige eeuw is Troelstra, die zich daarbij tot de rechters wendde met de raad:
... 'de zenuwachtige drift, die de rechter onrechtvaardig maakt, uit hun hart te
bannen alvorel1.9 te oordelen ... '
Het is uiteraard een bont gezelschap dat in dit boekje de revue passeert. Niet systematisch,
maar zo is het ook niet bedoeld. Het is een greep uit veel en de lezer proeft ervan als
iemand die eens een half uur het Rijksmuseum binnen loopt en hier en daar eens rondneust.
Hij leest ergens van een rechter in 1658 die tot toepassing van 'middelmatige tortuur'
besluit (het gaat nI. om een vrouw) en elders hoe in 1805 een gehele criminele familie ter
dood wordt veroordeeld op een zeventienjarige zoon na, die er met slechts 60 jaar gevangenisstraf afkomt.
Ook een stukje politiek-sociale geschiedenis duikt in deze bundel op met de inhoud van
krantenartikelen over een proces in de vorige eeuw. De vraagstelling luidt: 'mag bii vriie verkiezingen het oordeel zich vrij uiten over plaatselijke regeerders, plaatseliike inrichtingen en
plaatselijke misstanden,' ergens gevolgd door de moedgevende conclusie dat 'vervolging een
slecht middel is tegen kritiek op de overheid.'
De problematiek uit de tijd dat het ontoerekenbaar achten van delinquenten nog maar een
heel pril begrip was, is er ook bij als in een verhaal gezegd wordt: 'maar wat wordt er van
de rust in de maatschappij wanneer eenmaal het laatste woord zal wezen: 'geen misdaad,
slechts krankzinnigheid.'
De hoogleraar D. Simons, zo lazen wij, gaf daarop destijds als zijn antwoord zijn stelling:
'Ons strafrecht zal humaan ziin of niet zijn.'
De lezer van dit boekje kan tezelfder tijd denken: 'wat is er veel veranderd' en: 'er verandert eigenlijk niets.' Want het beeld van de oplichter en zijn slachtoffer is in zo'n negentiende-eeuws verhaal dat wij lezen is alleen maar anders dan nu door het verschil in taalgebruik. Vele brave en geletterde burgers zijn toen zowel als nu, door het doelgetrokken
overredingsfanatisme van oplichters bewogen kapitalen kritiekloos uit handen te geven.
Tegenwoordig pinkt de massamens zijn traantje weg bij gefilmde drama's uit de onderwereld, vroeger werd het gemoed op gelijke wijze bewogen door het straatlied over de misdaad, dat ook al in dit boekje te vinden is:
'daar hangt hij die zijn trouw
met moorden heeft geschonden.
Daar hangt hij, als een pest
der maatschappii onwaard
en met zijn zondig lijf
verdwijnt zijn naam van d'aard'.
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Evenmin is er veel verschil tussen de zaak tegen de welgestelde doch jaloers-kinderrovende
grootmoeder uit de vorige eeuw uit één der verhalen en menig drama voor de (kinder)rechter
van nu. Alléén, en dat was toen wel anders dan nu, ná het door de schrijver omschreven
proces over bovengenoemde zaak krijgt oma gratie, doch haar handlangers moeten blijven
brommen.
Zoals het voor een gemeenteraadslid' goed is dat hij wat weet van de historie van zijn stad,
zo is het voor een hedendaagse reclasseringsmedewerker raadzaam ook eens een boekje als
dit te lezen. Het is een uitstekend St.-Nicolaas- of kerstcadeau. Speciaal voor de vooruitstrevende reclasseringsman eindigen we met een citaat uit wat verjaarde 1ge eeuwse Nederlandse publieke opinie, opgetekend in een der geschiedenissen:
'de waarlijk onschuldige zal in gevangenschap een redelijk en stil leven leiden en
een onafgebroken kalmte genieten, welke de onschuldhuichelende
misdadiger
wel veinst te bezitten, maar door het wroegend geweten en de wanhoop telkens
vernietigd ziet:
Lees dit boekje, het is bijzonder aardig.
Wij bevelen deze speelse maar waardevolle historische inlichtingen als aanvulling op de
'algemene' ontwikkeling van onze medewerkers ten zeerste aan.
v. Sch.
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ZORGVOORDEOUDEREMENS

huisvesting en verzorging van bejaarden
In het vorig nummer van ons kaderblad heeft mr. H. Boasson reeds aangekondigd dat
WIJ m de toekomst meer aandacht zullen gaan geven aan de diverse aspecten van de
bejaardenzorg. Wanneer wij dit gaan doen dan ligt het voor de hand aan te sluiten bij de
noden, die het geluk en de levensvreugden van de oude dag het meest bedreigen, namelijk
de doelloosheid in het bestaan, de vereenzaming en de gebrekkigheid, noden die onderling
nauw samenhangen. In verband met deze noden moeten de mogelijkheden van hulp onder
ogen worden gezien.
Het gevaar van de doelloosheid in het bestaan, waardoor vele bejaarden bedreigd zijn,
vraagt de zorg voor een goede tijdsbesteding en ontspanning.
De vereenzaming, de grootste vijand van de oudere mens, vraagt van ons allen, bejaard
of niet bejaard, begrip en toewijding en de bereidheid onze tijd en aandacht te geven.
Het opvangen van de gebreken, waarmede de oude dag komt, zoals het gezegde luidt,
vereist het creëren van een goede medische zorg, het in het leven roepen van revalidatiemogelijkheden, die voor iedereen bereikbaar zijn en het zorgen voor een goede huisvesting,
die aangepast is aan de behoeften van de bejaarde, al of niet aangevuld met speciale
verzorging en hulp.
de huisvesting
Dat wij nu in ons kaderblad met een publikatie over de huisvesting beginnen wil niet
zeggen dat we de andere vormen van zorg minder urgent achten. Integendeel. Het is
verheugend, dat in onze afdelingen reeds zoveel aan ontspannings- en sociëteitswerk en aan
huisbezoek gedaan wordt.
Maar er is nog steeds een groot tekort aan goede huisvesting en verzorging voor bejaarden
en wel speciaal voor de buitenkerkelijken onder hen die steeds aangewezen zijn op zgn.
algemene tehuizen en bij gebrek aan deze, op tehuizen op confessionele grondslag.
de buitenkerkelijke bejaarden
Het bouwen van pensionstehuizen en van goede woningen, waarin ook de buitenkerkelijken
een eigen klimaat h'Unnenvinden is een dringende noodzaak en wij mogen dan ook zeggen
dat hier een zeer dankbare, maar ook hoogst urgente taak ligt voor de afdelingen van
Humanitas in den lande. Alom wordt aandacht gegeven aan de zorg voor de bejaarde mens.
In gemeentelijk verband worden overal plannen uitgewerkt voor de toekomst, rekening
houdend met de toenemende veroudering van de bevolking. Bij het maken van deze
planning dient ook rekening gehouden te worden met de wensen van de buitenkerkelijke
bejaarden en het is dus zaak dat onze afdelingen hun taak begrijpen en nu op hun post
zijn. Nû dienen de plannen gemaakt te worden, om ze straks te kunnen realiseren. Het
bouwen van een tehuis en van woningen en het voorzien in verzorging, is een zaak, die veel
tijd, voorbereiding en overleg vraagt en het is dus van belang zo spoedig mogelijk met de
voorbereiding te beginnen.
Wanneer wij het vraagstuk van een goede huisvesting en verzorging van bejaarden onder
ogen willen zien, dan doen we goed in de eerste plaats na te gaan hoe de behoeften bij de
bejaarden globaal liggen.
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Het lijkt dan verantwoord een indeling der bejaarden te maken naar gelang van hun
lichamelijke en geestelijke validiteit, omdat ten slotte deze validiteit bepalend is voor de
mate waarin een bejaarde zelfstandig kan wonen en leven en in hoeverre hij verzorging
behoeft.
In het rapport van het Bouwcentrum, dat in 1953 onder de titel 'huisvesting van bejaarden'
is gepubliceerd, is men primair uitgegaan van een indeling in
1. de niet of incidenteel hulpbehoevende bejaarden
2. de hulpbehoevende bejaarden.
Onder de eerste hoofdgroep worden verstaan die bejaarden, die lichamelijk en geestelijk
zodanig vitaal zijn, dat zij nog een eigen huishouding kunnen voeren in een zelfstandige
woning, al of niet bijgestaan door een huishoudelijke hulp, gezinsverzorging en wijkverpleging. Voor deze groep, die nog geheel of grotendeels zelfstandig kan blijven, is het
beschikken over een praktische, niet te grote, aan hun behoefte aangepaste woning van
groot belang, zodat het bevorderen van de bouw van goede bejaardenwoningen voor deze
categorie zeker aanbeveling verdient.
De tweede hoofdgroep, de hulpbehoevende bejaarden, worden in het rapport van het Bouwcentrum ingedeeld in de nog tamelijk valide bejaarden enerzijds, die echter door verval van
krachten dan wel om andere redenen, b.v. krachtens sociale indicatie, niet meer in staat
geacht kunnen worden zelfstandig een huishouding te voeren en die een permanente
verzorging behoeven. Hieronder vallen o.a. ook de alleenstaande mannen en in mindere
mate ook de alleenstaande vrouwen. Deze categorie is aangewezen op de pensiontehuizen,
waarin zij, hoewel zij zich nog zelfstandig kunnen bewegen, toch een algehele verzorging
genieten.
Anderzijds omvat~deze tweede hoofdgroep de niet-valide hulpbehoevende bejaarden, die
respectievelijk lichamelijk of wel geestelijk niet-valide zijn. Soms kunnen de lichamelijk
niet valide bejaarden nog thuis verpleegd worden, in welk geval zij in zelfstandige woningen
of pensiontehuizen komen in de zorg van huisgenoten of personeel. De niet thuis verpleegbaren echter zijn aangewezen op een verpleegtehuis voor langdurige verpleging of op een
ziekenhuis.
Het bouwen en inrichten van deze laatst genoemde tehuizen is evenals het tot stand
brengen van tehuizen voor geestelijk mindervalide bejaarden een urgente noodzaak, daar
er op dit gebied een groot tekort is, doch dit behoort tot het terrein van de medische zorg en
wordt daarom hier buiten beschouwing gelaten.
hoe is het in Nederland?
Gaan wij nu na hoe de huisvesting van bejaarden in ons land in werkelijkheid is, dan blijkt
dat hierover niet zoveel met zekerheid bekend is. De laatste en beste gegevens ontlenen
wij aan een publikatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek van 1950, waaruit blijkt
dat de 771.000 personen van 65 jaar en ouder aldus verbleven:
503.000
99.000
24.000
100.000
45.000

is 65 pct in eigen gezinnen
is 13 pct bij kinderen of andere familieleden
is 3 pct in een vreemd gezin
is 13 pct als alleenwonenden, zelfstandig in woning of kamer
is 6 pct. in gestichten of instellingen van allerlei aard, waarvan plm. 30.000 is
3,8 pct in niet winstbeogende tehuizen voor bejaarden.

Uit deze cijfers blijkt dat 78 pct van de bejaarden min of meer zelfstandig woonden, 6 pct
in gestichten of instellingen van allerlei aard en slechts 3,8 pct in niet winstbeogende
tehuizen voor bejaarden. Over de huidige toestand zijn voor zover mij bekend geen cijfers
beschikbaar.
Sedert 1950 is er veel ten behoeve van de bejaarden gebouwd, zodat het beeld nn
ongetwijfeld anders zal zijn, doch duidelijk is ook dat er nog een groot tekort is aan goede
bejaardenwoningen, die tegen een redelijke huur beschikbaar zijn en aan pensiontehuizen
op niet-winstbeogende grondslag. Zonder kwaad te willen spreken van de goede particuliere
rusthuizen die aan vele bejaarden een redelijke, zij het soms wat dure verzorging verschaffen, meen ik toch dat de verzorging van bejaarden niet in de eerste plaats een winstobject
144

mag zijn, zodat het exploiteren' van pensiontehuizen door instellingen van sociale zorg en
maatschappelijk werk zonder het oogmerk van winst verreweg de voorkcur verdient.
\

hoe groot is de behoefte?
De bovenstaande gegevens vertellen ons dat het merendeel van de bejaarden nog wel tot
het voeren van een eigen zelfstandige huishouding in staat is, doch zij zeggen ons weinig
over de voorkeur en de wensen der betrokkenen zelf. Men mag concluderen dat het
percentage van 6 pct dat in tehuizen verblijft, beslist niet de werkelijke behoefte weergeeft.
Allereerst speelt de financiële positie van de bejaarden nog steeds een belangrijke
rol bij de keuze van huisvesting en verzorging. Ondanks de verbetering door het tot standkomen van de AOW zijn de bejaarden nog steeds een weinig draagkrachtige bevolkingsgroep en voor velen is de opname in een pensiontehuis dan ook niet bereikbaar, alhoewel
de behoefte eraan en de voorkeur ervoor wel aanwezig is. Daarbij komt dat de gedachte
van de opname in een gesticht bij vele bejaarden nog steeds vertekend wordt door verkeerde
beelden uit het verleden, toen vele tehuizen eenvoudig bewaarplaatsen waren, waar de
oudere mens als vrij zelfstandig wezen geen kans meer had en alle mogelijkheid van privacy
verloor door de huisvesting op zalen. Gelukkig komt daar nu verandering in, doch dit doet
de trek naar de tehuizen toenemen. Er zijn overal lange wachtlijsten.
Over de werkelijke voorkeur der bejaarden omtrent de huisvesting is niet veel met
zekerheid te zeggen. Onderzoekingen op dit gebied door middel van eriquetes zijn kostbaar
en hebben alleen maar zin wanneer ze wetenschappelijk verantwoord worden verricht. In
verschillende plaatsen in ons land zijn deze onderzoekingen gaaride en soms reeds afgesloten.
Vermeldenswaard is b.v. een onderzoek van de Sociale Raad in Deventer ingesteld in
1953, waarbij de bejaarden naar hun voorkeur gevraagd werd en waarbij 12 pct te kennen
gaf wel in een bejaardentehuis opgenomen te ~illen worden.
Voegt men alle gegevens en inzichten omtrent de behoeften aan huisvesting en verzorging
in pensiontehuizen bij elkaar, dan mag men met een voldoende graad van zekerheid aannemen dat ongeveer 10 pct van de bevolking boven de 65 jaar behoefte heeft aan plaatsing
in een tehuis. Dit cijfer is van belang voor het berekenen van de plaatselijke en regionale
behoefte aan pensionruimte.
het maken van plannen
Heeft een gcmeente bij voorbeeld een inwonertal van 100.000 en het percentage van
bejaarden is voor die gemeente te stellen op b.v. 9 pct, waarbij rekening gehouden is met
de toekomstige ontwikkeling, - voor alle gemeenten is dit percentage niet gelijk, - dan is
het aantal plaatsen, dat nodig is in de pensiontehuizen, gezien het eerdergenoemde behoeftegetal van 10 pct dus volgens een eenvoudig rekensommetje op 900 te stellen. In die
gemeenten zal dus voorzien moeten worden in de bouw van pensiontehuizen met een
capaciteit van maximaal 900 bedden. Bestaat de bevolking b.v. uit 40 pct buitenkerkelijken,
30 pct r.-k. en 30 pct protestanten, dan is voor elke groep het aantal benodigde bedden
weer gemakkelijk te berekenen. Hierbij dient men natuurlijk rekening te houden met het
bestaan van tehuizen op algemene grondslag, die bejaarden van alle gezindten opnemen.
Tot dusverre zijn de buitenkerkelijke bejaarden eigenlijk een vergeten groep geweest met
minder mogelijkheden dan de confessionelen. Heeft b.v. een protestant steeds de keuzemogelijkheid tussen een hervormd of gereformeerd tehuis en een algemeen tehuis, de buitenkerkelijke was steeds op de algemene tehuizen aangewezen.
buitenkerkelijke tehuizen
Alvor~~s nu in te gaan op de voorkeur voor bouw van pensiontehuizen of woningen en
op de financiële aspecten daarvan is het van belang stil te staan bij de werkwijze, die men
plaatselijk volgt.
Allereerst zal het nodig zijn uit de buitenkerkelijke bevolkingsgroep een aantal personen
bij elkaar te brengen, die bereid zijn een stichtingscomité te vormen en het werk te dragen
en er de tijd voor vrij te maken: Wanneer men daarbij personen, die min of meer deskundig
zijn op het gebiccl.van de woningbouw, als commissielid kan aantrekken, is dit natuurlijk
aan te bevelen. Dit voorlopige comité zal zich moeten oriënteren omtrent de plaatselijke
verhoudingen in de bejaardenzorg en aan de hand daarvan globale plannen uitwerken.
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opdat men weet of men tot woningbouw of tot de bouw van een pensiontehuis wil
overgaan dan wel tot beiden en hoe groot de omvang van het project moet zijn. Is dit
stadium afgesloten, dan verdient het aanbeveling een voorlopig overleg te plegen met het
gemeentebestuur in verband met de financiering. Zonder het verkrijgen van garanties van
de gemeenten voor de betaling van aflossing en rente is het ontwikkelen van plannen haast
niet mogelijk. Zelfs al zou men over een behoorlijk eigen startkapitaal beschikken dan nog
zou men voor het verkrijgen van de grote bedragen die nodig zijn, moeten terugvallen,
hetzij op de gemeente, die de gelden fourneert hetzij op de kapitaalmarkt, waarop men
vrijwel alleen terecht kan met een garantie van de gemeente achter zich. Het is verheugend
dat de gemeentebesturen in dit opzicht steeds meer hun verantwoordelijkheid begrijpen en
in het algemeen een goede bereidheid tonen de nodige garanties te geven.
Het is te betreuren dat hierbij ten aanzien van de buitenkerkelijken nog steeds discriminatie
wordt toegepast en dit niet alleen in die gemeenten waar men dit gezien de bevolkingssamenstelling kan verwachten. Zolang het gaat om het bouwen en inrichten van tehuizen
voor bejaarden van katholieke of hervormde of gereformeerde zijde, is ieder het er over
eens dat die er komen moeten en wordt er ook door de progressieve partijen voorgestemd.
Doch zodra de gedachte geopperd wordt dat ook de buitenkerkelijken hun eigen tehuizen
moeten hebben, dan is men plotseling tegen de verzuiling en dan is men voor algemene
tehuizen, juist in die zogenaamde progressieve kringen, waarbij dan vergeten wordt dat de
georganiseerde buitenkerkelijken op algemene tehuizen meestal nauwelijks of geen vat
hebben.
Naar gelang men nu bij de bouw verder wil gaan krachtens de bepalingen van de woningwet
of krachtens de bepalingen van de bijdrage - en premieregeling 1953, zal men de werkwijze
moeten bepalen.
Wil men bouwen krachtens de woningwet, dan zal het nodig zijn dat men contact zoekt
met een plaatselijke of landelijke woningbouwvereniging, waarmede men een overeenkomst
sluit. De woningbouwvereniging bouwt dan het tehuis of de woningen en de eigen stichting
huurt deze van de woningbouwcorporatie. Veelal is het gebruikelijk om exploitatiestichting
en bouwvereniging aan elkaar te binden door bepalingen. in de statuten. \Vil men bouwen
volgens de bijdrage- en premieregeling, dan verdient het aanbeveling een aparte kapitaalstichting in het leven te roepen, die de gelden aantrekt en de bouw verzorgt en de
panden aan een exploitatiestichting verhuurt. Beide stichtingen kunnen door dezelfde
personen gedragen worden.
Bij de hier beschreven werkwijze is uitgegaan van de gedachte dat Humanitas de bouw
en exploitatie geheel in eigen hand houdt. In vele plaatsen, vooral in de kleinere, kan het
van belang zijn dat er samenwerking gezocht wordt met andere groeperingen om gezamenlijk een bejaardencentrum tot stand te brengen. In wezen verandert er dan niet zoveel
aan de werkwijze bij het samenstellen van het stichtingsbestuur en bij de bouw van het
tehuis. Alleen dient men er dan wel op te letten dat in de stichtingsacte behoorlijk wordt
vastgelegd welke groeperingen er in de stichting samenwerken en hoe hun vertegenwoordiging wordt geregeld. Er dient dan namelijk in de akte te worden vastgelegd dat de
groeperingen hun vertegenwoordigers aanwijzen als bestuursleden van de stichting en dat
een vertrekkend lid wordt vervangen door aanwijzing van een bestuurslid door de groep,
die hij vertegenwoordigde. Doet men dit niet en wordt de stichting gedragen door een
bestuur, bestaande uit losse, zogenaamde goedwillende personen, dan moet men wel
begrijpen dat noch Humanitas, noch één van de andere groeperingen later meer vat heeft
op dit bestuur, dat dan geheel zijn eigen weg kan gaan.
In een volgend nummer zal nader ingegaan worden op enkele problemen die zich bij de
bouw van woningen en pensiontehuizen voordoen.
N. F. A. de G.
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BLO-NAZORG

ALS

MAATSCHAPPELIJK

WERK

'mental health -of the subnormal child'
'seminar' van de wereld gezondheidsorganisatie
te Oslo van 25 april tot 4 mei 1957
Het zal de lezers van dit blad stellig interesseren iets over bovengenoemd 'seminar' te
vernemen.
Naar ik meen zijn alle deelnemers aan dit 'seminar' geestelijk verrijkt naar hun land
teruggekeerd, al zal de een meer geleerd hebben dan de ander, omdat in het ene land het
werk ten behoeve van gehandicapte kinderen verder gevorderd is dan in het andere land.
Voor ieder waardevol was echter de wijze van omgang en van discussiëring met elkaar. De
belangstelling en liefde voor het gehandicapte kind bij iedere deelnemer, of hij nu al
medicus, pedagoog, psycholoog of maatschappelijk werker was, schiepen van het begin af
aan een sfeer van waardering voor elkaars vak en persoon.
Maar laat ik u allereerst iets over dc opzet en het doel van het 'seminar' vertellen.
Aan een persbericht van het regionale bureau te Genève van de WGO dato 1 maart 1957
ontleen ik het volgende:
'De omvang der menselijke intelligentie loopt uiteen van idioot tot genie - het verschil
tussen een zeer dom en een zeer knap kind is meer van graduele aard dan van soort.
Eeuwenlang hebben de mensen aan het lage eind van de intelligentieschaal de aandacht
getrokken. In sommige civilisaties werden ze vervolgd, in andere beschermd en vereerd.
Maar het is pas sinds ongeveer 50 jaar, dat in delen van Europa en Amerika de problemen
van degenen die aan een milder vorm van geestelijke afwijking lijden, herkend zijn.
De ingewikkeldheid van het stadsleven, de leerplicht en de noodzaak om werkzaamheden in
de industrie vlug te leren, hebben er alle toe bijgedragen om het probleem van het geestelijk
afwijkende kind aan het licht te brengen. Toch is het zelfs nu waarschijnlijk meer de
uitzondering dan de regel voor deze kinderen om de gelegenheid te hebben ten volle
gebruik te maken van hun capaciteiten.
Op school zijn zij dikwijls meer achter dan nodig en later bieden velen van hen ernstige
problemen, die vermeden hadden kunnen worden wanneer zij als kind behoorlijk waren
verzorgd. Een kind dat achter is, kan grote problemen scheppen, zowel voor zijn ouders
als voor zijn broers en zusters. In vele gevallen zullen deze gezinnen hulp en leiding nodig
hebben:
organisatie
Het 'seminar' was georganiseerd door het Europese bureau van de WGO in samenwerking
met de Noorse regering en het Europese bureau van de United Nations Technical Assistance
Administration.
Het werd bijgewoond door vertegenwoordigers van diensten voor openbare gezondheidszorg, kinderspychiaters, kinderartsen, psychologen, pedagogen en medisch maatschappelijke
werkers.
Met inbegrip van de 4 'administrators' (zo iets als zakelijke leiders) en de 5 sprekers waren
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wij met 43 deelnemers uit de 13 volgende lande~: Oostenrijk, Denemarken, Finland, Duitsland, IJsland, Ierland, Nederland, Noorwegen, Polen, Zweden, Zwitserland, Het Verenigd
Koninkrijk en Zuidslavië.
De onderwerpen van de lezingen waren:
The mental health work of World Health Organization in Europe.
Subnonnal children in modem society.
The detection and prevalence of subnonnality.
Organization of services for subnormal children.
The needs of parents of subnormal children.
Social work for subnonnal children and their families.
Special psychological and educational problems.
Some mental health principles in work with subnormal and handicapped children.
Problems of employment and after care.
doel van het 'seminar'
Het doel van het 'seminar' was om kennis van moderne werkwijzen met betrekking tot
gehandicapte kinderen te verspreiden door gezamenlijk beginselen, maatregelen, werkmethoden, enz. te bestuderen ter verbetering van de geestelijke gezondheid, speciaal van het
gehandicapte kind en zijn naaste omgeving, 'zodat geestelijk gehandicapte kinderen ten
volle zullen kunnen profiteren van onderwijs, nuttig werk zullen doen en ten slotte hun
plaats in de maatschappij in zullen kunnen nemen.' .
Uit deze laatste aanhaling uit een brief van de '\lGO zult u begrepen hebben, dat de
term 'subnormal' op het 'seminar' beperkt werd tot geestelijk gehandicapte kinderen, die
weliswaar een tekort in intellectuele functies vertonen, maar niet zo'n groot defect hebben,
dat ze later niet een actieve rol in de maatschappij zullen kunnen spelen. Onder de term
'subnonnal' werden ook de kinderen begrepen, die door speciale leermoeilijkheden of door
bepaalde karaktereigenschappen of omstandigheden geremd of vertraagd worden in hun
intellectuele ontwikkeling.
De bedoeling van het 'seminar' was beslist niet om diep in te gaan op de technische kant
van de pedagogische en psychotherapeutische maatregelen, die soms nodig zijn en ook niet
om speciaal de situatie in het land van verblijf te bezien.
Lezingen, excursies en films dienden als uitgangsp~nt voor de discussies over allerlei onderwerpen van openbare gezondheid, onderwijs, opvoeding en maatschappelijk werk met
betrekking tot het gehandicapte kind.
Hiertoe werden 4 discussiegroepen gevormd, die 's middags bijeenkwamen. Uit deze groepen
werd een voorzitter gekozen, terwijl afwisselend een der deelnemers als rapporteur fungeerde, die dan de volgende ochtend op een volledige zitting verslag uitbracht. Zoveel
mogelijk was in elke groep elk land en elk vakmanschap vertegenwoordigd, hetgeen tot een
levendige en veelzijdige discussie bijdroeg.
Als deelnemers van Nederland waren aanwezig:
Mej. zr. N. van der Hek, werkzaam bij de sociaal psychiatrische voor- en nazorgdienst in de
provincie Uh'echt van de RK. Stichting voor Geestelijke Volksgezondheid, en
dr. E. Hoejenbos, jeugdpsychiater, directeur van het Hendrik van Boeijenoord voor zwakzinnigen te Assen.
Als spreekster: Mej. M. A. Stolk, maatschappelijk werkster, werkzaam bij de onderafdeling
"nazorg buitengewoon lager onderwijs' van de afdeling geestelijke hygiëne van de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst te Amsterdam.
voor en nadelen van specialisatie en differentiatie
Mijn indruk is, dat door de op het 'seminar' aanwezigen de noodzaak van het werken in
teamverband volledig aanvaard werd, al ontbrak in hun eigen werkkring soms de psycholoog
of de maatschappelijk werker, een heel enkele keer zelfs de kinderpsychiater (er was dan
wel een psycholoog).
Er kwam naar voren, dat men moest leren om een goed teamlid te zijn. De wenselijkheid _
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'Seminar' van de Wereldgezondheidsorganisatie te Oslo van 25 april tot 4 mei 1957.
om na zijn opleiding in heteigen vak en in de specialisatie daarvan - voor alle leden van
het team gezamenlijk een in-service training te krijgen, werd daarom bepleit.
Bijzonder sterk kwam naar voren (reactie op een noodzakelijk geweest zijnde, maar toch te
sterke specialisatie en differentiatie in de zorg voor gehandicapte kinderen?) de wens om
allerlei soorten kinderen veel meer met elkaar in contact te brengen, niet alleen 'subnormal'
met 'normal' kinderen, maar ook allerlei soorten afwijkende kinderen met elkaar. Verschillende, in Europa echter nog sporadische pogingen en experimenten in deze richting, werden
verteld. Engeland en Wales b.v. trachten gehandicapte kinderen, ook b.v. epileptische
kinderen, in de gewone scholen te houdf\n. Het is zeer belangrijk en ook gezond om in
gewone klassen te zitten, was de algemene opvatting. Niet alleen, dat het voor veel
gehandicapte kinderen als stimulerend en verrijkend werd gezien, maar ook werd erdoor
bevorderd, dat het gehandicapte kind bestudeerd kon worden uit de hoek van 'normality'.
in plaats van 'subnormality'. Het gevaar om een kind te veel als gehandicapt en te weinig
als kind te zien, werd daardoor kleiner.
de rol van de onderwijzer
In scholen is de onderwijzer in dit opzicht zeer belangrijk. Waar 'gewone' kinderen en
de ouders van deze kinderen misschien aanstoot aan zullen nemen bij de ene onderwijzer,
zal als een bijzonderheid van een kind geaccepteerd worden, wanneer zijn onderwijzer de
handicap van het kind en het kind-zelf accepteert. De opleiding van de onderwijzer kan
hiertoe veel bijdragen.
Natuurlijk moet het zo nodig mogelijk zijn, om slechts een gedeelte van de lessen gemeenschappelijk en een ander deel apart te kunnen geven en anders, al naar de aard van de
afwijking bij het kind.
Als een kind niet op de gewone school kan zijn, kan het wellicht nog wel in een speciale
klas in de school.
De invloed van traditionele, economische, geografische, sociale en etnologische, enz. factoren
in de diverse landen kwam gedurende het 'seminar' herhaaldelijk naar voren.
Dat neemt niet weg, dat dr. O. B. Munch (hoofd van Sandvika, een instelling voor geestelijk
gehandicapten in Noorwegen) in. zijn lezing:
organization of services for mentally subnormal children
waarvoor hij van tevoren gegevens van een deelnemer van ieder vertegenwoordigd land
had ontvangen, kon zeggen:
.
'Ondanks grote verschillen van land tot land, blijkt uit de rapporten dat er in onze delen
van de wereld enige algemene principes gelden met betrekking tot de behoeften van het
afwijkende kind en de houding van de gemeenschap tot dit kind en zelfs in de voornaamste
principes van aanpak van de problemen van gezondheid, onderwijs en van integratie in de
gemeenschap van geestelijk afwijkende kinderen en volwassenen.'
niet alleen aanleg en omgeving
Een van de sprekers vestigde er de aandacht op dat vele geestelijk gehandicapte kinderen
de mogelijkheid tot ontwikkeling en ontplooiing bezitten, dus dat niet opgaat: eens een
defecte, altijd een defecte. Hij zei, dat hierbij niet alleen aanleg en omgeving een rol
spelen, maar ook b.v. onderwijs en maatschappelijk werk.
Dezelfde spreker pleitte voor integratie van de verschillende diensten voor gehandicapte
kinderen, ook voor integratie hiervan in de diensten voor het gewone kind.
herkenning en opsporing
Vroegtijdige opsporing werd zeer belangrijk geacht. Verplichte aanmelding, b.v. door huisarts of wie dan ook, zou echter nooit afdoende kunnen zijn, want soms is bij de geboorte
van het kind nog niets bijzonders te constateren.
Een belangrijke rol in de vroegtijdige opsporing werd, behalve vanzelfsprekend aan allerlei
medische instanties (vooral ook aan wijkverpleegsters en dergelijken), aan maatschappelijk
werkers toegekend. Dezen komen in veel gezinnen voor allerlei doeleinden en kunnen, als
zij ogen en oren open hebben, tal van andere dingen constateren. De vraag deed zich voor,
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hoe aan maatschappelijk werkers en anderen die veel in gezinnen kwamen, geleerd kon
worden allerlei minder duidelijke afwijkingen bij kinderen beter op te merken, waardoor
een vroegtijdige behandeling, zo deze nodig mocht zijn, kan worden bereikt.
Zou de WGO misschien enige 'cues' (aanwijzingen) hiertoe kunnen opstellen? Dit en een
bezoek aan een instelling waaraan een diagnostisch centrum verbonden was, bracht ons
tot het onderwerp:
diagnose
De allereerste vraag, die zich hierbij voordeed, was: wanneer, door wie en hoe moet de
diagnose van een 'mental subnormal' kind gesteld worden en wat doen we ermee?
Algemeen was men van oordeel, dat het wenselijk was zo vroeg mogelijk aandacht aan een
geestelijk gehandicapt kind te geven. Men betwijfelde of vaststelling van het Intelligentie
Quotient van een kind onder de 3 à 4 jaar goed was. Medisch onderzoek en b.v. spelobservatie waren dan belangrijker. Bij een jong kind was de belangrijkste figuur, die de
meeste aandacht moest krijgen, de moeder (zo mogelijk ook de vader), maar naarmate het
kind ouder was, was de meeste aandacht voor het kind zelf. Elk onderzoek zou het kind
in zijn geheel moeten betreffen en zou gevolgd moeten worden door periodieke heronderzoeken. Een diagnose, zo werd herhaaldelijk en stellig gezegd, is niet statisch, omdat een
kind altijd de mogelijkheid tot verdere ontplooiing in zich bergt.
Te gauw een stempel op een jong kind te drukken, werd schadelijk geacht, omdat het de
toegang tot allerlei bestaande voorzieningen afsloot, waarvan het kind niet op dat ogenblik
maar misschien later wel zou kunnen profiteren.
Bovendien, zo merkte een der deelnemers kernachtig op: the programme, not the label does
the job for the child.
Werd er echter een diagnose gesteld, dan zou er altijd bij vermeld moeten worden volgens
welke methoden het kind werd onderzocht en wanneer en onder welke omstandigheden het
onderzoek plaatsvond.
Om het kind beter in de samenhang met zijn omgeving te zien werd een huisbezoek
wenselijk geacht.
Mocht er onvoldoende tijd voor een volledig onderzoek zijn, dan geen diagnose geven,
maar liever beschrijvende termen gebruiken.
De diagnose werd in de diverse landen door verschillende instellingen of diensten gesteld.
Soms waren hiervoor aparte instellingen, die dit konden doen terwijl de kinderen thuis
woonden, soms was hiertoe opname van het kind nodig, terwijl het ook wel voorkwam, dat
het kind met de moeder samen voor dit doel enige tijd verbleef in een diagnostisch centrum.
Hoogtepunt van het 'seminar' was voor velen een lezing van dr. L. T. I-lilIiard, directeurgeneesheer van het Foundation Hospital te Londen over:
the needs of parents of subnormal children
Hierover zal ik u gaarne later nog iets vertellen.
In aansluiting aan de lezing van dr. Hilliard sprak ondergetekende over:
Social work for subnormal children and their families.
Nadat in vogelvlucht de ontwikkeling van armenzorg en filantropie tot het moderne maatschappelijk werk was geschetst, werd gezegd, dat maatschappelijk werkers niet alleen
konden bijdragen tot het vroegtijdig opsporen van geestelijk gestoorde kinderen, maar dat
ze vaak gedurende andersoortige bemoeiingen met een gezin als taak dienden te aanvaarden
om ouders rijp te maken voor bij voorbeeld specialistische hulp voor een kind (bij de jeugdpsychiatrische diensten of MOB's) of plaatsing van een kind op een school voor buitengewoon lager onderwijs.
:samenwerking
Samenwerking over en weer tussen geestelijke hygiënische diensten en sociale diensten
werd bepleit.
Ten slotte werd dan uiteengezet wat tot de taak van een maatschappelijk werker kan behoren, die bij voorbeeld in een sociaal psychiatrisch team werkt, in het team zelf, maar ook
. daarbuiten in de omgeving van het gehandicapte kind of met het kind zelf (in de discussie
werd er terecht op gewezen, dat de andere kinderen uit het gezin soms hulp nodig hebben
met betrekking tot de rol, die het gehandicapte kind in hun leven speelt).
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de taak van de maatschappelijk werkster
Beklemtoond werd dat het voor de maatschappelijk werker wel eens gemakkelijker is dan
voor de medicus of de onderwijzer of de opvoeders, die zo sterk en vaak in de eerste plaats
met de handicap van het kind geconfronteerd worden, om het kind-als kind te zien met
gevoelens en gedachten en behoeften en verlangens als ieder ander kind.
team-work
Telkens opnieuw kwam als een vanzelfsprekendheid naar voren de samenwerking in teamverband van medici, psychologen, pedagogen en maatschappelijk werkers. Soms (afhankelijk
van de situatie van het gehandicapte kind) werden in het team nog andere vakmensen
nodig geacht, bij voorbeeld de arbeidsbemiddelaar (een gespecialiseerde bemiddelaar van
het arbeidsbureau werd als wenselijk gezien).
Dit verslag is niet volledig, ik deed slechts enkele grepen, die voor u wellicht van belang
zijn. Gaarne verwijs ik naar een verslag van het 'seminar' dat binnenkort bij de WGO zal
verschijnen en dat geschreven zal worden door één van de sprekers op het 'seminar' de
heer J. Tizard, research psycholoog aan het Maudsley Hospital te Londen (schrijver van
het zojuist verschenen boek: the social problems of ment al deficiency, Pergamon Press te
Londen).
.
Wellicht is het hier tevens de aangewezen plaats om te verwijzen naar het rapport uit de
Technical report series van de ,WGO nr. 75 'The mentally subnormal child' van april 1954.
(Voor Nederland te bestellen bij N.V. Martinus Nijhoff's boekhandel en Uitg. Maatschappij,
Lange Voorhout 9 te 's-Gravenhage).
Zo heeft dan ieder der deelnemers eens afstand van zijn problemen in het eigen werk
gedaan, teneinde met allerlei vakmensen uit vele landen over het geestelijk gehandicapte
kind te kunnen praten. Geestelijk verfrist keerde ieder naar zijn eigen land terug. Stimulerender dan rapporten - hoe waardevol deze ook zijn - zal iedere deelnemer in zijn
omgeving kunnen zijn door over zijn bevindingen van het 'seminar' te vertellen én ik spreek
uit ervaring - te discussiëren.
8 jUlli 1957

~\1.A. STOLK
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GEZINSVERZORGING

EN

GEZINSVERZORGSTERS

de gezinsverzorgster en haar opleiding

Bij de meeste instellingen
helpsters in dienst.

wat is het verschil

voor gezinsverzorging

zijn zowel gezinsverzorgsters

als gezins-

tussen hen beiden?

Het antwoord hierop is duidelijk aangegeven in de 'Rijksregeling voor de subsidiëring van
gezinsverzorging
en gezinshulp', waarin staat dat de gezinsverzorgster
de tijdelijke verzorging in gezinnen op zich neemt - zowel van huishoudelijke als van opvoedende aard -,
terwijl de gezinshelpster
zich bepaalt tot de huishoudelijke
taak. In beide gevallen is de
huisvrouw niet in staat deze taak zelf te verrichten.
De verzorgster werkt zelfstandig, moet in staat zijn de gehele taak der huisvrouw over te
nemen, draagt de verantwoording
ervoor ongeacht samenstelling van het gezin, financiële
omstandigheden,
milieu en levensbeschouwing;
voor de helpster is deze verantwoording
uiteraard kleiner.
Niet te verwonderen
dus, dat tussen hen beiden een opleiding moet liggen én dat elke
helpster vroeger of later geconfronteerd
wordt met de vraag: 'Is het gewenst of nodig,
dat ik de opleiding tot gezinsverzorgster
ga volgen; wat zijn de voordelen ervan en welke
bezwaren zijn er voor mij aan verbonden?' Ook voor de leiding der instelling zal dit op
zeker ogenblik een punt ter overdenking zijn.
Nu is het niet de bedoeling van dit stukje om alle factoren naar voren te brengen die tot de
uiteindelijke beslissing zullen leiden; het gaat hier speciaal om de vraag - daarbij uitgaande
van doel en achtergrond van het werk der gezinsverzorgsters:

op welke manier tracht de opleiding
klaar te maken voor haar beroep?

de aspirant-gezinsverzorgster

Hierbij kan zij uitgaan van enige vaststaande
gegevens. Zij weet nl. dat de cursisten
minstens 19 jaar zijn in hun opleidingstijd en dat zij een minimumvoorontwikkeling
hebben
van volledig lager onderwijs, gevolgd door 1 à 2 jaar lm'ishoudondeiwijs of door huishoudelijke ervaring.

verantwoordelijkheid
De opleiding is er zich van bewust, dat alleen het aanleren van voldoende huishoudelijke
kennis niet voldoende is, maar dat hier een achtergrond gevormd moet worden van verantwoordelijkheidsgevoel,
tact en aanpassingsvermogen;
juist door de grote verscheidenheid
in
sfeer en sociale omstandigheden
der diverse gezinnen, waarin de gezinsverzorgster
komt
te werken!
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vorming
In het leerplan van de 'Opleiding' wordt gesproken van verschillende soorten vorming: huishoudelijke, geestelijke, speciale beroepsvorming, staatsburgerlijke en culturele vorming.
Alle vakken die hierop betrekking hebben, zijn zeer belangrijk, maar geen van deze vormingen komt tot haar recht, als wij daar niet het meisje met haar bepaalde eigenschappen en
hoedanigheden achter zien. Daarom heeft de persoonlijkheidsvorming grote aandacht tijdens
de opleiding.
Hiervoor biedt het internaatsleven een goede gelegenheid. Het nauwe verband waarin hier
geleefd wordt, vraagt op zich zelf al een groot aanpassingsvermogen en tact.
Het valt voor de meeste meisjes niet mee, om uit de beschermde omgeving van het ouderlijk
huis ineens op eigen benen te staan en zich geplaatst te zien in een kleine gemeenschap,
waarin ieder haar eigen plaats moet weten te vinden met wegcijfering van eigen kleine
belangen.
Zij kennen elkaar niet, ze moeten zich schikken naar bepaalde regels en ze maken kennis
met meisjes met een wat vrijere of strengere opvoeding. en in een algemeen opleidingsinstituut uiteraard vaak met een andere levensbeschouwing dan waarin zij werden grootgebracht.
Deze aanpassing is niet gemakkelijk en een huiselijke, gezellige sfeer in hun tijdelijk tehuis
- het internaat - hebben zij zeker hierbij nodig.
Ook de lessen geven hun daarbij steun. De vakken als opvoedkunde, geestelijke stromingen
geven immers juist de achtergrond van verschillende opvattingen, waardo'or de blik verruimd'
wordt en de meisjes voor de eigen mening leren uitkomen op een wijze die ook door een
meisje met een andere opvatting geaccepteerd wordt. Deze kunst van zich uitdrukken moet
ook geleerd worden.
Zo was er eens een meisje in het internaat, dat heel moeilijk van het ouderlijk huis weg kon.
Altijd sprak zij over thuis en over het vele geld en andere dingen die zij geregeld kreeg
toegestuurd; dacht er niet bij na, dat er in de groep ook meisjes waren die zelden naar huis
konden gaan en nooit iets kregen. Dit moest wel tot een botsing komen, met het - gelukkige! - gevolg dat zij in ging zien, welk een voorrecht zij genoot boven zoveel anderen
van de groep en zich vanuit haar eigen kringetje leerde verplaatsen in anderen. Omgekeerd
hadden de andere meisjes geleerd, dat het niet goed is om een lotgenootje te zeggen, dat
zij teveel verwend was, waardoor deze zich gegriefd voelde. Voor het eerstgenoemde meisje
was het wel heel moeilijk om zich aan te passen, maar wanneer dan toch langzamerhand
blijkt dat het beter gaat, geeft dit een waarborg voor haar aanpassing en tact in de gezinnen.
Zo maken de leerlingen tijdens het opleidingshalfjaar een geestelijke groei door, hetgeen
velen juist nodig hebben voor hun 'mens zijn'. In het gezin moeten zij staan met een goede
. huishoudelijke kennis, maar tevens als een persoonlijkheid, die begrip heeft voor de
bepaalde sfeer in een huis én voor eventuele moeilijkheden.
Het treffen hierin van de juiste toon, ook het doorgeven ervan aan de leidster, vraagt naast het zuivere aanvoelen ~ bovendien een zekere mate van intelligentie.

ontspanning
Nu moet uit het bovenstaande niet de conclusie worden getrokken, dat de opleiding niets is
dan ernst en zwaar is van problemen! Integendeel, ieder die wel eens een dag in een
internaat heeft meegemaakt, weet dat een groep jonge mensen bij elkaar al direct een
fleurige, opgewekte sfeer schept. De dagen zijn lang voor hen en er moet flink gewerkt
worden, maar daarnaast is er tijd voor ontspanning. Die vinden ze 's avonds bij piano of
radio, meestal met boek of handwerk; ze kunnen genieten van een flinke wandeling of
fietstocht, van het voorlezen van een of ander verhaal, van het schikken van een boeketje
bloemen. Maar ook ~ordt ontspanning gezocht in het bijwonen van jeugdconcerten, in het
bezichtigen van een tentoonstelling of in het bezoek aan een museum. Als regel wordt
hiervan van tevoren een uitleg gegeven, waardoor het bezoek waardevoller wordt.
Deze soort van ontspanning behoort trouwens tot de opleiding, daar zij valt onder de
culturele vorn1ing. Graag willen wij bij de meisjes belangstelling wekken voor onze cultuur
_ al is het maar voor een enkele vorm ervan
en hun de weg wijzen waarop' zij zich
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naderhand verder kunnen verrijken in hun vrije tijd. Een voordracht over goede boeken
wordt ook steeds ingelast, hetzij in het eerste halfjaar of naderhand in het praktijkjaar.
feestdagen
En dan zijn er nog de speciale feestdagen, die met elkaar gevierd worden. Er is niemand
die niet tegen het eind van november of al eerder - in sinterk!aasstemming
raakt of
zich aan het einde van de cursus niet opmaakt voor een gezellige feestavond!
Toch ligt op de achtergrond
van de laatstgenoemde
feestavond
ook altijd een minder
prettig gevoel, want het betekent meteen het uit elkaar vallen van de groep, die - meestal
samengesteld
uit meisjes van diverse pluimage en waartoe zelfs dames van middelbare
leeftijd kunnen behoren in - deze maanden naar elkaar is toegegroeid, elkaars lief en
leed heeft gedeeld en een eenheid is gaan vormen.
de indeling

van de opleiding

Voor de volledigheid volgt hieronder nog een korte indeling van de totale opleiding.
Bij de 6-maands internaatsopleiding
wordt in de eerste 8 weken uitsluitend
onderwijs
gegeven, zowel theoretisch als praktisch. Daarna worden de cursisten gedurende een week
in een 'leergezin"geplaatst.
In deze speciaal uitgezochte gezinnen is een gezonde huisvrouw
aanwezig, doch de leerling doet er al het werk dat zij ook zou moeten doen in het geval
.- .de huisvrouw ziek was. Dit is een voorbereiding
voor het tweede deel van de opleiding,
waarbij de meisjes des morgens in een gezin met een zieke huisvrouw gaan werken. Zij
komen dan dus al direct met de praktijk van het werk in aanraking, waarop bij de theorielessen teruggegrepen
kan worden. Deze lessen vinden in de middag- en avonduren plaats.
examen
Aan het einde van deze halfjaarlijkse cursus wordt een examen afgenomen in tegenwoordigheidheid van een gedelegeerde
van de Centrale Raad voor Gezinsverzorging,
waarna het
getuigschrift wordt uitgereikt. Hiem1ee treedt de pas-geslaagde in dienst van een instelling
om na een jaar praktisch werken vanwege het opleidingsinstituut
het diploma met insigne
te ontvangen. Daarmee is dus de opleiding afgesloten.
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Dikwijls wordt de vraag gehoord:
is het werk van een gezinsverzorgster
eigenlijk anders dan van een huishoudelijke hulp?'
Wij hopen, dat u hierop - na het lezen van het bovenstaande - volmondig 'ja' kunt
antwoorden: ja, uitgebreider, méér omvattend. Van iedere huishoudelijke hulp die de
huisvrouw in haar huishoudelijke werkzaamheden terzijde staat, wordt voornamelijk huishoudelijke bekwaamheid gevraagd; zij behoeft als regel niet te helpen bij het vinden
van een oplossing in opvoedingsmoeilijkheden met kinderen; van haar wordt niet gevraagd
om een gezin te helpen uit financiële moeilijkheden.
Zeker, de gezinsverzorgster doet ook al het voorkomend huishoudelijk werk, gedachtig
aan de regel: 'Doe, wat je hand te doen vindt,' maar zij doet dit als tijdelijk vervangster van
de huisvrouw, ongeacht in welk gezin, óók indien dit maatschappelijk onaangepast is. Zij
wéét, dat het niet alleen gaat om het huishoudelijk werk, maar ook om het klaar staan
voor de kinderen, om het zuinig en met overleg beheren van het huishoudgeld, om door
houding en optreden een steun te zijn voor het gezin, waarvan de moeder op dat moment
niet in staat is de leiding te nemen.
Haar daarvoor klaar te maken, is het streven van de opleiding!
1. DIJK,
directrice van het Opleidingsinstituut
van
de Arnhemse Stichting voor Gezinsverzorging.

Friesland en de gezinsverzorging
Speciaal aan de gezinsverzorging gewijd nummer van het tijdschrift Maatschappelijk \Verk
in Friesland (no. 5, 1956).
- Uitgave van de Stichting Friesland voor Maatschappelijk Werk.
Alhoewel dit nummer reeds geruime tijd geleden verscheen (eind 1956) heeft de inhoud niet
aan actualiteit ingeboet en is een bespreking op dit moment dus zeker nog verantwoord.
Na een inleidend woord van mr. A. \V. Haan volgen een vijftal artikelen van de hand van
verschillende schrijvers, die een aantal facetten de gezinsverzorging betreffende behandelen:
Wat is, wil en doet de gezinsverzorging door mejuffrouw F. A. C. Enthoven;
De taak van het bestuur van een instelling voor gezinsverzorging, door mejuffrouw C. A.
Butter.
De taak van de leidster in de gezinsverzorging, door pater \V. v. d. Meer, o.£.m.
De plaats van de huisarts-in de gezinsverzorging, door H. van Eysden.
De opleiding der gezinsverzorgsters, door mI'. C. Stapel.
Het is vanzelfsprekend, dat in een zo kort bestek (het tijdschrift omvat 14 blz.) de bovengenoemde onderwerpen niet uitputtend behandeld kunnen worden en men zich tot de hoofdzaken heeft moeten beperken.
Bij het lezen rees echter bij ons de vraag voor wie de behandelde materie in de allereèrste
plaats bedoeld is.
Zijn het de 'ingewijden', zij die reeds in de praktijk de uitvoering van de gezinsverzorging
ter hand namen? Voor hen kunnen speciaal de artikeltjes van mejuffrouw Butter en de heer
Van Eysden van belang zijn. Mejuffrouw Butter legt de nadruk op de dienende functie van
het bestuur, wijst op de noodzakelijkheid van een door de bestuursleden te vormen team,
dat de verantwoordelijkheid voor het gehele werk kan dragen en bespreekt de verhouding
bestuur - leidster.
Slot van dit artikel op binnenzijde

o/Hslag_
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B OEKBE

S PREKING

de rapportage van de maatschappelijke
werker in het bijzonder in kinderzaken
door dr. G. T. Hoefnagel
uitg. Van Gorcum en Comp., Assen
Dit onlangs verschenen boek, dat tegelijkertijd een gedegen studie en een warme hartekreet
is, mag wel haast als een standaardwerk
op het gebied van de rapportage
beschouwd
worden.
Wanneer mej. mr. dr. J. C. Hudig, die het voorwoord bij dit boek verzorgde, schrijft dat
dr. Hoefnagel de wereld van de kinderbescherming
met deze studie een dienst heeft
bewezen, kunnen wij van harte met haar instemmen.
Het terrein van het boek is, zoals de titel het reeds aangeeft, beperkt. De schrijver argumenteert dit zelf met het feit dat hij op het gebied van de kinderbescherming
de meeste
ervaring heeft. Bovendien is veel van wat over de kinderzaken-rapportage
te zeggen valt,
ook van toepassing op de andere takken van maatschappelijk werk. Toch is deze beperking
o.i. wel te betreuren, omdat de titel reeds de belangstelling van een kleine groep oproept,
en degenen, die buiten deze kring in dit boek een steun bij hun dagelijkse arbeid hopen te
vinden, wellicht toch wat teleurgesteld zullen worden.
Ongemerkt spreek ik hier al over beroepskrachten,
hetgeen niet toevallig is. Want dit boek
richt zich voornamelijk tot hen die een flink stuk theoretische kennis en praktische ervaring
reeds opgedaan hebben.
Schrijver begint zijn boek met de stelling dat 'Het modelrapport
niet bestaat',
en
naarmate wij ons verder met hem in de achtergronden,
doel en mogelijkheden
van het
voorlichtingsrapport
verdiepen, vinden wij telkens deze gedachte bevestigd. Het is de
verdienste van de auteur dat hij ons zijn struggle met deze materie en alle problemen die
eraan verbonden zijn, stap voor stap laat mee-beleven, zodat we gedwongen worden tot
bezinning op datgene wat we dagelijks, en dikwijls bijna routine-matig
verrichten.
Hij
formuleert bekende feiten op een wijze die ons telkens weer verrast doet zeggen: 'ja, zó
precies is het!'. Zijn opmerkingen zijn dikwijls zeer doordacht en wijd, terwijl zijn goede
stijl een onmiskenbare liefde voor het onderwerp ons dit boek als een positieve bijdrage
doet ervaren.
Aan de gevaren die deze methode inhoudt, is schrijver echter niet kunnen ontkomen.
Zijn verlangen naar volledigheid
drijft hem naar een soms wat al te ver doorgevoerd
perfectionisme,
en zijn enthousiasme om zijn ideeën ingang te doen vinden brengt hem tot
een frapper toujours, een steeds herhalen met andere woorden van dezelfde gedachten,
hetgeen bij de lezer op de duur irritatie wekt.
Tevens is de indeling wat rommelig geworden, zodat praktische
voorbeelden
zonder
verklaarbare
overgang gevolgd kunnen worden door rechts-ethische
overpeinzingen.
Terzijde zij opgemerkt dat een wat gekuister taal in de gekozen voorbeelden aan de duidelijkheid
geen afbreuk zou hebben gedaan.
Het- grootste bezwaar echter, dat de schrijver weliswaar zelf ziet, maar dat hij toch niet
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