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heeft de maatschappelijk werker
een beroepsgeheim?

'

Door enkele gebem:tenissen in de afgelopen tijd is het vraagstuk van het beroepsgeheim in het maatschappelijk
werk weer in het centrum van de belangstelling
gekomen,
De Rechter-commissaris bij de rechtbank te Haarlem stond in 1958 aan een tweetal
maatschappelijke werksters, gedagvaard als getuigen in een echtscheidingsprocedure,
toe zich te beroepen op het verschoningsrecht, vastgelegd in art 1946 van het Burgerlijk Wetboek
Beide dames, waarvan de één de functie vervult van psychiatrisch maatschappelijk
werkster bij een medisch-opvoedkundig
bureau en de ander die van maatschappelijk werkster bij een vereniging voor gezinsvoogdij en patronage, hadden in verband
met het plaatsen van een pleegkind in een gezin, kennis genomen van de huwelijksmoeilijkheden in dat gezin en blijkbaar ook van de door één der echtelieden gepleegde huwelijksontrouw, Toen zij nu door de eisende partij in de echtscheidingsprocedure als getuigen werden opgeroepen maakten zij er bezwaar tegen verklaringen te
moeten afleggen omtrent hetgeen waarvan zij uit hoofde van hun beroep hadden
kennis genomen, Hun protest werd door de Rechter-commissaris aanvaard,
De eisende partij berustte hierin evenwel niet en ging in hoger beroep bij het Gerechtshof te Amsterdam dat bij arrest van 20 november 1958 de beslissing van
de Rechter-commissaris
vernietigde en de maatschappelijke
werksters het recht ontzegde zich te beroepen op het hierboven genoemde artikel omtrent het verschoningsrecht,
motivering
De Rechter-commissaris had het volgende overwogen:
'dat, wil getuige haar beroep naar behoren kunnen uitoefenen, degenen met wie zij
uit hoofde van dat beroep in aanraking komt en met wie zij onder meer zaken van
zeer intieme aard rakende het huwelijksleven en de huwelijkstrouw dient te bespreken, de zekerheid moet hebben, dat zij, getuige, het haar door hen medegedeelde en toeverh"ouwde aan geen anderen zal openbaren dan aan hen, die als deel
uitmakende van een bureau, als dat waarvoor getuige G. werkzaam is, c.q. aan hen,
die als leden van het bestuur der vereniging, in welker dienst getuige K. werkzaam
is, zekere beslissingen hebben te nemen, en dat bedoelde zekerheid zou komen te
ontbreken, als getuige omtrent hetgeen haar als voormeld was medegedeeld of
gebleken tot het afleggen van getuigenis zou kunnen worden gedwongen.'
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Het Hof motiveerde

zijn uitspraak

als volgt:

'Overwegende naar aanleiding van deze grief, dat het beroep van elk der getuigen
ligt op het terrein van de zorg voor maatschappelijk en geestelijk welzijn, welke in
de loop dezer eeuwen in steeds groeiende mate intensief en met behulp van daarvoor speciaal opgeleide krachten door allerlei instellingen, veelal met steun van
overheid, kerk of anderszins wordt bedreven;
dat het Hof wel wil aannemen, dat het meermalen, mogelijk zelfs vaak, voorkomt,
dat zij, die een dergelijk beroep uitoefenen, van degenen die zich tot hen wenden
of van wie zij in de uitoefening van dat beroep inlichtingen behoeven, gevraagd
of ongevraagd mededelingen
van vertrouwelijke
en zelfs zeer intieme aard ontvangen; dat weliswaar op hen, die aldus dergelijke mededelingen ontvangen, naar
elementaire regels van fatsoen en de regels van een behoorlijk maatschappelijk
verkeer de zedelijke verplichting rust deze niet ter kennis te brengen van derden,
die daarmede niets te maken hebben en van die mededelingen geen ander gebruik
te maken dan hun beroepsuitoefening
eist, doch daarmede niet is gezegd dat zij
zich terzake van die mededelingen van het afleggen van getuigenis voor de Rechter
kunnen verschonen, zulks in uitzondering op de in art. 1946 n.w. vooropgestelde
algemene verplichting; dat daarvoor nodig zou zijn, dat hun beroep een dermate
uitgesproken en algemeen erkend vertrouwenskarakter
heeft, zoals bij voorbeeld
dat van de geneesheer en advocaat, dat het niet behoorlijk kan worden uitgeoefend
en daarom in strijd met het maatschappelijk
belang zou zijn, indien de betrokken
beroepsdrager
verplicht zou kunnen worden getuigenis af te leggen over hetgeen
waarvan de wetenschap hem als zodanig is toevertrouwd, welk geval zich hier naar
's Hof inzicht niet voordoet;
dat het Hof hierbij naast het reeds overwogene nog in aanmerking neemt, dat de
getuigen hun beroep als ondei'geschikte, in elk geval niet zelfstandig als vrij beroep uitoefenen, en dat de door hen in hun beroepsuitoefening
verzamelde gegevens plegen te worden verwerkt in schriftelijke rapporten aan de leiding van het
bureau resp. het bestuur der vereniging, voor welke zij werkzaam zijn en reeds
daardoor ter kennis van een veelheid van personen plegen te komen, nog daargelaten dat dergelijke rapporten in kinder- en voogdijzaken vaak aan de rechter of
andere instanties worden overgelegd;
dat aan de genoemde getuigen in casu te minder een beroep op verschoningsrecht
toekomt, nu app. onweersproken heeft gesteld, dat zij in verband met de plaatsing
van pleegkinderen
bij partijen zijn gekomen en deze zich niet om raad tot hen
hebben gewend.'
Ondertussen volhardde voor zover mij bekend althans één der genoemde dames, mej.
G., in haar weigering om getuigenis der waarheid af te leggen, waarna het Hof bevel
gaf tot haar gijzeling.
wettelijke

basis

Voor een goede beoordeling van het gebeurde is het nodig te weten dat wij in ons
land, in tegenstelling tot sommige andere landen, het beroepsgeheim
als zodanig
niet kennen.
Artikel 272 van het wetboek van strafrecht stelt degene die opzettelijk enig geheim,
dat hij uit hoofde van zijn beroep of ambt verplicht is te bewaren, aan de openbaarheid prijs geeft, aan strafvervolging
bloot.
Artikel 1946 van het Burgelijk Wetboek geeft aan al degenen die uit hoofde van hun
stand, beroep of wettige betrekking tot geheimhouding
verplicht zijn, de bevoegd2

heid zich van het afleggen van getuigenis te verschonen, uiteraard alleen en uitsluitend ten aanzien van hetgeen waarvan de wetenschap aan hen als zodanig is toevertrouwd.
Voor ons onderwerp is dit laatste artikel vooral van belang.
In feite is het dus zo dat de rechter van geval tot geval moet beoordelen of het beroep
op het verschoningsrecht
zal worden erkend. Ten aanzien van medici, advocaten en
notarissen is dit vrij algemeen gebruikelijk eVEnals ten aanzien van geestelijke verzorgers. Telkens zal de rechter moeten beslissen in hoeverre enig beroep tot geheimhouding verplicht.
nieuwe sociale functie
Van belang is daarbij de vraag welke criteria de rechter zal aanleggen. Mevr. Hazewinkel-Suringa wijst er in haar boekje: 'Het doolhof van het beroepsgeheim'
op dat
het beroepsgeheim geen statisch, onveranderlijk begrip is, doch dat het zich naar geh.ng van de veranderde zienswijzen en behoeften van de samenleving, cntwikkelt en
van inhoud verandert. Het moet zich aanpassen aan de zich ontwikkelende samenleving.
Het maatschappelijk werk nu, in zijn moderne vorm, is op grond van behoeften V,in
onze moderne steeds gecompliceerder
wordende samenleving tot een nieuwe sociale
functie gegroeid, die erop gericht is hulp te bieden wanneer iemand, of een gezin,
vastgelopen is of dreigt vast te lopen in zijn sociale gesitueerdheid, in zijn relatie tot
zijn medemensen. Het komt er hier niet op aan een juiste definitie te geven van wat
maatschappelijk werk is. Het gaat erom dat deze nieuwe sociale functie, of dat althans
de beoefenaar daarvan, de maatschappelijk
werker, behoefte heeft aan een contact
met de cliënt en daarbij zo goed mogelijk georiënteerd moet zijn omtrent diens totale
levenssituatie. Nu is voor elke hulpverlening in het maatschappelijk werk een volledige
oriëntatie niet nodig, maar de aard van de hulpverlening neigt wel daartoe, omdat
steeds naar de achtergronden
gevraagd moet worden. Naarmate de moeilijkheden gecompliceerder zijn zal bij de diagnose steeds dieper op de problemen ingegaan moeten
worden en steeds meer overhoop gehaald.
Nu is de geaardheid van 'het sociale', dat het werkgebied is van de maatschappelijk
werker, zodanig, dat het niet een apart te onderscheiden gebied is, doch dat het als het
ware door alle levensaspecten van de mens heenloopt en daaraan verbonden is, ermede te maken heeft. De kans dat de maatschappelijk
werker kennis neemt van allerlei moeilijkheden van de cliënt op verschillend gebied is dus groot en moet uit
de aard der dingen groot zijn.
zwijgplicht

en zwijgrecht

Wanneer de cliënt zich tot de maatschappelijk werker wendt, moet hij omtrent twee
dingen zekerheid hebben, wil hij zich kunnen openstellen en wil het hulpverleningsproces kunnen functioneren. Ten eerste moet de cliënt weten dat de maatschappelijk
werker niet met anderen over zijn vertrouwelijke
mededelingen
praat, behoudens
met degenen die voor een doeltreffende hulpveriening moeten worden ingeschakeld!
Dit betreft dus de zwijgplicht van de maatschappelijk
werker. Deze zwijgplicht is
een Zedelijk beginsel in het beroep. Vandaar dat de bonden van maatschappelijk
werkers een beroepscode hebben opgesteld of althans daarmee bezig zijn.
In de tweede plaats moet de cliënt de zekerheid hebben dat vertrouwelijke mede"
delingen die hij aan de maatschappelijk
werker doet niet onder omstandigheden
tégen hem gebruikt kunnen worden, hetgeen zeggen wil dat de maatschappelijk werker een zwijgrecht moet hebben. Zonder deze twee beginselen is goed maatschappelijk werk niet denkbaar.
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tegenargumenten
Zoals gezegd heeft het maatschappelijk
werk zich vooral in de laatste tientallen
jaren sterk ontwikkeld op grond van de behoeften van de samenleving en groeit het
uit tot een noodzakelijke sociale functie. Dit ontwikkelingsproces
is. nog niet zover
voortgeschreden dat het maatschappelijk werk reeds een volledige afgeronde status
gekregen heeft. Hoewel er wel aan gewerkt wordt is het beroep van maatschappelijk
werker nog steeds een onbeschermd beroep en nog bezwaard met de vooroordelen
uit vroeger tijden; ook geniet het maatschappelijk
werk nog niet algemeen begrip
en bekendheid.
De rechter-commissaris
in Haarlem heeft door de motivering van zijn uitspraak
blijkt gegeven van een goed begrip voor de dingen die zich aan het ontwikkelen zijn.
Helaas kan dit van het Gerechtshof in Amsterdam niet gezegd worden en het arrest
van het Hof moet de wereld van het maatschappelijk werk dan ook wel ernstig verontrusten.
Er zijn tegen de argumenten van het Hof steekhoudende argumenten aan te voeren.
In de eerste plaats dan het argument van het niet voldoen aan het uitgesproken vertrouwenskarakter en het daarmede verbonden zwijgrecht.
In het bovenstaande is de tegenargumentatie
reeds gegeven en behoeft hier dus niet
herhaald te worden. Wat meer kennis van zaken van het maatschappelijk werk zou
het Hof ongetwijfeld tot een andere conclusie hebben doen komen.
Dat de getuigen als ondergeschikten
hun beroep uitoefenen is evenmin een steekhoudend argument. Een controlerend arts in dienst van een instelling die als ondergeschikte zijn beroep uitoefent heeft toch zeker ook een algemeen zwijgrecht, evenals trouwens de predikant, die toch ook geen vrij beroep uitoefent. Er zouden nog
wel meer voorbeelden aan te voeren zijn.
Dat de vertrouwelijke gegevens worden verwerkt in rapporten en ter kennis komen
van anderen dan de beroepsbeoefenaar
zelve is ook geen steekhoudend argument om
het zwijgrecht aan de maatschappelijk werker te onthouden.
Een ieder die zaken, waarvan hij uit hoofde van zijn beroep of functie tot geheimhouding verplicht is, aan derden ter kennis brengt is strafbaar volgens art. 272 van
het wetboek van strafrecht. Dit is zeker geldig voor de-typiste die de rapporten tikt,
maar in feite ook voor het bestuur van een instelling voor maatschappelijk
werk
waarbij de beroepskracht in dienst is, al is dit een aspect waaraan nog weinig aandacht is gegeven.
Omtrent het laatste argument van het Hof ontgaat ons evenzeer de ratio. 'vVaarom
zou aan de maatschappelijk werkster het verschoningsrecht niet toekomen omdat zij
in het gezin kwam in verband met het plaatsen van pleegkinderen en de adspirantpleegouders zich niet om raad tot haar gewend hadden? De maatschappelijk werkster
heeft naar de sociale aspecten gekeken bij de beoordeling of dit gezin als pleeggezin
in aanmerking kwam. Wanneer de huisarts de medische aspecten ter beoordeling had
gekregen zou hem toch zeker ook het verschoningsrecht
zijn toegevallen, hoewel
hij ook van de zijde der adspirant-pleegouders
niet om raad gevraagd was, althans niet
in een andere zin dan ten aanzien van de maatschappelijk werker?
bezinning op de werkwijzen
Met het bovenstaande is het vraagstuk van het beroepsgeheim
uiteraard niet uitputtend behandeld. Het gebeurde, en als ik goed geïnformeerd ben hebben zich
elders in het land sooltgelijke voorvallen voorgedaan, wijst ons erop dat we er met
het maatschappelijk werken speciaal met dit aspect van het werk nog lang niet zijn.
Het wijst er ook op, dat we ons nog wel degelijk nader moeten bezinnen op onze
(Zie vervolg op blz. 15)
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'Verbondenheid' van L. J. Dijkers
gedachten

over maatschappelijk

in het maatschappelijk
uitgave:

werk en de vrijwilliger

werk

Van Gorcum, assen 1959

Het boekje dat de directeur van ons Rotterdamse bureau enkele maanden geleden
onder bovenstaande titel gepubliceerd heeft, is verschenen op een moment dat de
discussie over de taak en de plaats van de vrijwilliger in het maatschappelijk werk in
volle gang is. Zijn publikatie levert een zeer waardevolle bijdrage in deze discussie,
omdat de heer Dijkers de vrijwilliger een speciale functie toekent in het maatschappelijk werk.
Hij zegt uitdrukkelijk: 'Wij menen dat de vrijwilliger en de beroepskracht elk een
taak hebben; een eigen taak.' (blz. 10) Deze stelling, die hij in zijn inleiding poneert,
wordt in het verloop van zijn boek zeer duidelijk toegelicht. Bijzonder interessant
zijn de hoofdstukken 3 en 4, die de kern bevatten van zijn betoog. De eerste twee
hoofdshikken vormen de inleiding, die veel historische stof bevat. Het is altijd jammer
als dergelijke stof zeer beknopt moet worden weergegeven, omdat men zich dan tot
algemene uitspraken moet bepalen. Het is de schrijver echter om concrete punten te
doen, die voor de ontwikkeling van ons maatschappelijk werk van eminent belang
zijn. Deze punten zijn: 1. Een omschrijving te vinden voor het maatschappelijk werk,
zoals dit in de moderne instellingen wordt verricht; 2. Vanuit deze omschrijving de
functie van. de vrijwilliger in het maatschappelijk werk te bepalen.
Voor het eerste punt knoopt de heer Dijkers aan bij uitspraken die mej. Kamphuis
en de heer Sevenhuysen in het boek 'Helpen als ambacht' hebben gedaan. Mej.
Kamphuis heeft in haar studie gezegd, dat het helpen van mens tot mens de mensheid
vanaf de aanvang heeft begeleid. De heer Dijkers merkt naar aanleiding daarvan
op, dat 'hulpverlening in deze zin meer omvat dan materiële bijstand.' In het derde
hoodfstuk hierop doorgaande, citeert hij Sevenhuysen, die een sociologische omlijning
van het maatschappelijk werk heeft gegeven, waarin enerzijds gewezen wordt op de
opzettelijke, geïnstitutionaliseerde,
methodische' manier van hulp verlenen (anders
gezegd: de hulp wordt welbewust, met toepassing van bepaalde methodieken, verleend) en waarin anderzijds de nadruk wordt gelegd op het feit dat de cliënt vastgelopen is in bepaalde levenssituaties, die hij niet op eigen kracht of met behulp van
zijn directe omgeving kan veranderen. Sevenhuysen concludeert: 'Maatschappelijk
werk tracht in zulke gevallen de elementaire voorwaarden te scheppen, die aanpassing kunnen bevorderen en verder zonodig meer directe hulp te bieden bij het
eigenlijke aanpassingsproces ..
Nader ingaande op de gedachte der aanpassing, wijst Dijkers erop dat hier voor het
maatschappelijk werk een groot gevaar ligt: 'Er zijn veel maatschappelijk
werkers
die de structuur van hun eigen maatschappij zozeer voor een uitgemaakte en vanIzelfsprekende zaak beschouwen, dat de daaraan niet geheel aangepaste persoon een
stempel van minderwaardigheid
krijgt, terwijl anderzijds de geheel aangepaste mens
- even afgezien van he onmiskenbare feit, dat 'aanpassing' op zich zelf een dynamisch en geen statisch begrip is - tegelijk als de meer waardevolle in het vlak van
de menselijkheidswaarden
wordt beschouwd.' (blz. 37)
Het komt ons voor dat we hier op gevaarlijk terrein zijn, omdat het begrip 'aanpassing' ons inziens onvoldoende wordt uitgewerkt. In de tussenzin wordt even
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aangegeven dat 'aanpassing een dynamisch en geen statisch begrip is,' maar we
zouden liever een uitvoeriger omschrijving van dit begrip in de verhandeling hebben
gevonden. Het is nl. nog altijd een sleutelbegrip voor het maatschappelijk
werk,
en het wordt, dunkt ons, door vele maatschappelijk werkers als een psychologisch
gegeven gezien (uit de tussenzin is dit ook op te maken). In bovenstaand citaat valt
echter de klemtoon op de 'maatschappelijke aanpassing'.
Dijkers wijst op een tekort, dat er o.i. bepaald is, nl. dat maatschappelijk werkers nog
wel eens fouten maken, omdat ze te weinig kennis hebben van maatschappelijke
toestanden en hun ontwikkeling. De moeilijkheid is echter, dat het maatschappelijk
werk een zeer uitgebreid terrein omvat. Zijn opmerking dat de maatschappelijk
werker niet onverschillig kan blijven voor de maatschappijvorm
waarin hij leven
en werken moet, achten wij zeer juist. Het gevaar is echter ook niet denkbeeldig
dat een maatschappelijk werker die zich hiervoor heel sterk interesseert, óók situaties
waarin zijn cliënt verkeert, scheef gaat trekken. In dit verband zouden wij erop willen
wijzen, dat de maatschappelijk werker zowel op maatschappelijk gebied als op dat
der psychologie zijn kennis goed moet verwerken en tot een gerijpt inzicht moet
trachten te komen.
De heer Dijkers laat in het vervolg van zijn beschouwing het begrip 'aanpassing'
verdwijnen achter een idealistisch uitgangspunt. Hij baseert zijn opmerkingen daarover op de uitspraak van mI'. Moltzer dat 'het in het maatschappelijk werk gaat om
de hulpbehoevende
in staat te stellen tot een menselijk en menswaardig bestaan in
de samenleving.' De menselijke persoonlijkheid moet zich kunnen ontplooien en
Dijkers geeft voor deze ontplooiing drie voorwaarden aan, die prof. Idenburg enkele
jaren geleden formuleerde.
We zouden hierbij willen opmerken dat de levensbeschouwing
op deze bladzijden
als een noodzakelijke achtergrond voor het verrichten van maatschappelijk
werk
veroridersteld wordt, zonder dat hieraan verder aandacht wordt gegeven. 'De mens
vertegenwoordigt daarbij een waarde in zich zelf en is geroepen om in deze wereld
tot een persoonlijkheid uit te groeien,' aldus de schrijver op blz. 38.
Dit idealistisch, of precies gezegd, personalistisch uitgangspunt
geeft Dijkers gelegenheid om zijn gedachtengang
verder te ontwikkelen. Het maatschappelijk
werk
stelt zich ten doel 'het wegnemen of neutraliseren van factoren die het individu,
het gezin of de groep in meer of minder ernstige mate belemmeren om als persoon
of levende gemeenschap in de maatschappij te functioneren.' Dijkers transformeert
dan de omschrijving van Sevenhuysen in deze zin.
Vanuit deze omschrijving komt hij tot een duidelijk onderscheid tussen maatschappelijk werk en sociaal-cultureel
vormingswerk:
'Bij het maatschappelijk
werk is
sprake van een wegnemen van een belemmering tot, terwijl bij het sociaal-cultureel
vormingswerk gesproken dient te worden van een bevordering van de ontplooiing
van het individu tot een persoonlijkheid of van de groep tot een levende gemeenschap.'
vVij hebben reeds verscheidene citaten gegeven, en de verleiding is groot hiermede
door te gaan. Er staan in dit boekje vele opmerkingen die het overdenken waard
zijn, en daarom raden wij u aan het boekje in zijn geheel te lezen. Het zal veel
kunnen bijdragen tot een juistere begripsvorming ten aanzien van het maatschappelijk
werk, en vooral ten aanzien van de positie van de vrijwilliger daarin. Ten slotte dan
enkele citaten uit hoofdstuk 4, waarin de positie van de vrijwilliger nader bekeken
wordt. In dit hoofdstuk maakt Dijkers zich los van de nog altijd gangbare opvatting,
dat het maatschappelijk werk een moderne vorm van armenzorg is. Hij trekt een lijn
van de armenzorg naar het stelsel van de sociale zekerheid en hij stelt, dat het
maatschappelijk werk eerst ruimte heeft gekregen tot ontplooiing, nadat de armen-
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zorg, die toch altijd gericht was op de leniging van materiële nood, is opgeslokt
door de sociale voorzieningen.
Maatschappelijk werk, aldus Dijkers, richt zich op de mens, het gezin of de groep
in de sociale gesitueerdheid van die mens, dat gezin of die groep, en daarvan is de
economische positie een facet. De armenzorg richtte zich op dit facet, als doel van
zijn werkzaamheid, bij het maatschappelijk werk kan dit facet aanwezig zijn, maarhet wordt als bijkomend gezien. Vanuit deze taakstelling van het maatschappelijk
werk worden de verschillende taken die beroepskracht en vrijwilliger hierin vervullen, duidelijk. De beroepskracht heeft nodig diagnostisch inzicht en therapeutische
vaardigheid, ten einde de cliënt doelmatig te kunnen helpen. Daarnaast ligt de taak
van de vrijwilliger, die kan helpen om de banden van het individu, het gezin of de
groep met de gemeenschap te herstellen. Dijkers geeft dan een waardevolle uitweiding over het begrip 'gemeenschap', waarna hij formuleert: 'De vrijwilliger zal naast
de mens-in-nood moeten gaan staan in een wij-verhouding.' Daartoe is nodig dat die
vrijwilliger zelf 'een mens is met gezond verstand, sociaal besef en de wil om de
menselijke verbondenheid waar te maken.' (Dr. J. F. de Jongh)
Aan het slot van dit hoofdstuk geeft Dijkers nog enkele waardevolle gedachten over
de voorlichting aan vrijwilligers. Het is jammer dat hij hierin vrij summier is gebleven,
we houden ons aanbevolen voor een nadere uitwerking, b.v. in dit tijdschrift. Er zijn
ook in het laatste hoofdstukje, getiteld 'Besluit', enkele gedachten die nadere uitwerking (en wellicht discussie) behoeven, zoals de taak van de 'welfare state' ten opzichte
van het maatschappelijk
werk, en de stelling dat de meest weilselijke organisatie
voor het maatschappelijk werk een algemene instelling is. Zo'n algemene instelling
zal dan toch van enkele beginselen dienen uit te gaan, zoals Dijkers dit zelf óók doet.
We hebben het hierboven reeds gezegd: dit boekje prikkelt tot overdenken van onze
uitgangspunten
en het draagt waardevolle stof aan voor een goede fundering van
ons werk. Daarvoor zijn we onze vriend Dijkers heel dankbaar. We hopen dat hij zelf
op diverse punten nog nader zal ingaan.
L. LOPES DIAS

vervanging 'armenwet 1912'
belangwekkende

opmerkingen

van maatschappelijk

van de minister

werk in de

memorie van antwoord aan de tweede kamer

Er is reeds jaren 'een gesprek gaande' over de vernmging van de sterk
verouderde 'armenwet 1912'. Een staatscommissie, in de wandeling 'de
commissie-Quarles van Ufford' geheten, heeft, nu alweer jaren geleden, een
rapport over dit onderwerp uitgebracht. En nu zijn er bij de behandeling
van de begroting van het ministerie van Maatschappelijk Werk vragen over
gesteld. Het antwoord van de minister op deze vragen achten wij belangwekkend genoeg om het in zijn geheel met de vragen erbij hier over te
nemen:
vraag:
Kan de minister reeds in uitzicht stellen wanneer de voorbereiding van de wetgeving,
welke een wettelijke basis moet geven aan de zgn. groepsregelingen tot bijstand in
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het levensonderhoud
en de armenwet vervangen, zal worden afgesloten? Wanneer
mag de indiening van het wetsontwerp
inzake bijstand levensonderhoud
worden
verwacht?

antwoord:
De ondergetekende
wenst zich te onthouden van het noemen van een bepaalde
datum. Zij deelt echter mede, dat zij ernaar streeft dat het in voorbereiding zijnde
wetsontwerp in de loop van het parlementaire jaar 1960-1961 aan de Kamer zal
kunnen worden aangeboden.

vragen:
Welke betekenis moet in dit verband worden gehecht aan de woorden 'de armenwet vervangen?' Waarom wordt van het voorontwerp der commissie-Quarles
van
Ufford in de memorie van toelichting met geen woord gerept? Beschouwt de minister
dit voorontwerp als alweer verouderd? Zo ja, welke is de nieuwe zienswijze, welke
voor die, welke aan bedoeld voorontwerp ten grondslag lag, in de plaats is getreden?
In welke richting gaan de gedachten van de minister?

In welke richting gaan de denkbeelden van de minister ter zake van het wetsontwerp nopens bijstand levensonderhoud?
Zal de in het ontwerp neder te leggen
regeling betrekking hebben, niet alleen op de plicht van de overheid, maar ook op
het 'recht' om zodanige bijstand te erlangen, naast de mogelijkheid om een ten
onrechte gedane uitkering ongedaan te maken?
I

antwoord:
De woorden 'de armenwet vervangen' moetp.n in deze zin worden verstaan, dat de
ondergetekende
niet bedoelt te volstaan met een wijziging van de bestaande armenwet, maar dat zij wiI komen tot een nieuwe wet van ander karakter. Het ontwerp
der commissie-Quarles van Ufford - hoe waardevol ook op zich zelf - wordt door
haar dan ook niet als uitgangspunt genomen. Het is bezwaarlijk in te gaan op het
verzoek om de richting aan te geven van haar denkbeelden terzake, omdat hierover
nog geen bespreking in de ministerraad heeft plaatsgevonden. Wel wil de ondergetekende enkele zeer belangrijke overwegingen, welke naar haar mening bij de vOOl.bereiding van het wetsontwerp dienen te worden betrokken, in het volgende aanvoeren.
Reeds bij de vorige begrotingsbehandeling
heeft de ondergetekende medegedeeld
dat het wetsontwerp, dat wordt voorbereid, zich zal beperken tot de verlening van
materiële bijstand (Handelingen 1959-1960, blz. 3377).
Zij stelt verder voorop, dat het de eerste verantwoordelijkheid
blijft van een ieder
om naar mogelijkheid te voorzien in eigen levensonderhoud en dat van zijn gezin.
In het rapport en voorontwerp van wet van de staatscommissie-Quarles
van Ufford
wordt reeds erkend, dat bijstand in financiële noden meer en meer wordt gezien als
een taak van de overheid. Naar de mening van de ondergetekende
heeft de staatscommissie daaruit echter niet voldoende de consequenties getrokken. Ondanks de
voorgestelde verbeteringen wordt de indruk gewekt, dat de commissie nog vasthoudt
aan de uit 1912 daterende beginselen en systematiek.
Sedert dien zijn echter de opvattingen, zoals deze in de praktijk tot uitdrukking
werden gebracht, omtrent de caritas - waarvoor men ook wel stelt de barmhartigheid
en de humanitas - en omtrent de rechtvaai'digheid sterk geëvoleerd.
Bij een historische terugblik moet worden vastgesteld, dat in de uitingen van de
caritas - in tegenstelling met de leer - werd blijk gegeven van ongelijkheid tussen
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de mensen. In feite was er een verhouding van bezittenden, die gunsten verleenden
en van bezitlozen, die gunsten ontvingen. Thans is dit anders. Niet alleen in de leer,
maar ook in de praktijk wordt de gelijkheid principieel aanvaard. Daardoor is .het
accent sterker komen te vallen op de achting voor de persoon van de ander, daarbij
uitgaande van diens vrijheid en waardigheid als menselijk persoon. De uitingen van
de caritas ontlenen in deze tijd haar betekenis niet meer aan de omvang van de
materiële voorzieningen, maar aan de houding waarmede de medemens wordt tegemoet getreden. Naar de mening van de ondergetekende
dient in een wetsontwerp
op de bijstand voor het levensonderhoud
deze evolutie ten aanzien van de caritas
één der uitgangspunten
te zijn.
Evolutie is er ook ten aanzien van hetgeen de rechtvaardigheid
verlangt. Bij de
moderne structurering van het economische en het maatschappelijk leven is de onderlinge afhankelijkheid van de mensen gegroeid en zijn vele risico's van persoonlijke
tot sociale risico's geworden. Allerwegen beschouwt men het als een zaak van rechtvaardigheid, dat hiervoor een gemeenschappelijke
verantwoordelijkheid
wordt aanvaal'd en dat daaraan ook uitdrukking wordt gegeven in te treffen financiële voorzieningen. Dit is geschied in een omvangrijk stelsel van sociale verzekeringen. Het zal
naar de mening van de ondergetekende
steeds de voorkeur verdienen dat waar
mogelijk voor de dekking van bedoelde risico's een vorm van sociale verzekering in
het leven wordt geroepen. Een wetsontwerp op de bijstand voor het levensonderhoud
zal hiermede rekening moeten houden.
Er zullen echter steeds financiële moeilijkheden zijn welke de krachten van de
enkeling verre te boven gaan en ten aanzien waarvan het treffen van een verzekeringsmaah'egel niet, nog niet of niet voldoende mogelijk is. Ook de hiervoor te
treffen voorzieningen
van financiële
bijstand moeten
duidelijk de menselijke
solidariteit tot uitdrukking brengen. 'Wanneer dit anders zou zijn, zou hier in vergelijking met de financiële risico's, waarin door de sociale verzekering wordt voorzien,
sprake zijn van een onaanvaardbare
discriminatie. Het feit dat waar nodig individuele maatstaven moeten worden aangelegd, mag geen afbreuk doen aan het rechtvaardigheidskarakter
van de uitkeringen, De gegroeide onderlinge afhankelijkheid
en de dientengevolge
noodzakelijk geworden menselijke solidariteit vindt ook zijn
weerslag in internationale respectievelijk bovennationale lichamen, Deze ontwikkeling
vindt men op eigentijdse wijze neergelegd in de verklaring van de Rechten van de
Mens. Deze biedt weliswaar geen grondslag, waarop het individu zich van rechtswege kan beroepen, maar zij postuleert een ideaal, dat iedere wetgever moet trachten
voor ogen te houden en te verwezenlijken in de mate waarin de sociale en economische omstandigheden
in een land dit, hic et nunc, mogelijk maken.
De ondergetekende
is van mening, dat bovenstaande gedachten in ernstige overweging moeten worden genomen bij de voorbereiding van het wetsontwerp op de
bijstand voor het levensonderhoud.
Dit behoeft niet te betekenen, dat een in rechte
afdwingbare bijstand zal worden geïntroduceerd,
maar wel dat de plicht van de
overheid en de mogelijkheden van beroep ten aanzien van de uitvoering van die
plicht zodanig zullen worden omschreven, dat het karakter van rechtvaardigheid
duidelijk tot uitdrukking komt.
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PROBLEEMGEBIEDEN

probleemgebied en sociaal beleid
balans bij het begin van een nieuwe periode
Wij zijn weer een nieuw jaar begonnen. Maar het is niet dàt begin dat ons ertoe
brengt om een beetje balans op te maken. Voor de ontwikkelingsgebieden
- en voor
het gehele gebied van noordelijk Nederland - is al eerder een nieuwe fase begonnen,
die gesymboliseerd wordt door een hele reeks nieuwe benamingen. Probleemgebied,
primaire en sedundaire ontwikkelingskemen,
structuurplannen,
maatschappelijke
begeleiding van de industrialisatie ....
Het is vooral die laatste term en de uitvoerige uitleg die daaraan is gegeven door de
minister van Maatschappelijk
Werk bij de behandeling van haar begroting 1960
in de Tweede Kamer in december 1959, die bij ons de vraag oproept: \vaar staan wij
nu met ons maatschappelijk beleid, en in dat probleemgebied?'
En wanneer wij de kamerstukken nalezen op de antwoorden die van de zijde van dit
ministerie worden gegeven op die vraag, dan ligt daar zo'n duidelijke koerswijziging
in, in vergelijking met vroegere uitspraken, adviezen en richtlijnen van die zijde, dat
wel geconcludeerd moet worden dat een fase in de ontwikkeling van het sociale
beleid t.o.v. de ontwikkelingsgebieden
is afgesloten en een nieuwe begint. Echt
objectief en volledig balans opmaken is op dit moment niet mogelijk. Daarvoor zijn
er nog te veel onzekerheden. lVI aar wij willen wel een eerste poging doen om de
situatie globaal te overzien en enige winst- en verliespunten noteren - al was het
maar om ons zelf ervan te weerhouden om kritiekloos in een bepaalde richting mee
te drijven.
Om een situatie te overzien moet men eerst weten wat men oorspronkelijk had, dan
wat er in de loop van de recente ontwikkelingen bijkwam of afging - om uiteindelijk
winst en verlies tegen elkaar af te wegen en de punten te zoeken die voor de verdere
gang van zaken speciale aandacht verdienen.
Er zal nog heel wat oriëntering en er zullen nog vele gesprekken nodig ziji1 om dit
goed te kunnen doen. Misschien blijkt deze eerste poging straks onjuist te zijn en
zullen wij er in een volgend artikel op moeten terugkomen. In het hiemavolgende
geven wij slechts een aantal punten die, o.a. in het Landelijk Contactorgaan en door
ons kader in de noordelijke provincies, kritisch bezien kunnen worden.
waar we mee begonnen

zijn:

Het begin van onze deelname in een systematisch sociaal beleid ten behoeve van
de ontwikkelingsgebieden
ligt in de jaren 1952-'54, toen vanuit de rijksoverheid de
eerste richtlijnen voor economische planning voor deze gebieden werden gegeven
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en toen de landelijke en provinciale organen van het particulier initiatief werden
betrokken bij de regionale sociale planning die daarop een noodzakelijk complement
zou geven. Bij deze start kregen wij, a.h.w. als 'startkapitaal', een aantal waardevolle
elementen mee:
1. Een basis-diagnose, vervat in de eerste industrialisatienota's
(min. van Economische Zaken) en de begrotingsstukken
van het ministerie van Maatschappelijk
werk, waarin naast de economische ook de maatschappelijke
problematiek werd
uiteengezet. De laatste berustte op twee uitgangspunten:
a. de noodzaak van het inhalen van een relatieve achterstand welke bestond in
vergelijking tot andere delen van ons land, op maatschappelijk,
sociaalhygiënisch en sociaal-cultureel terrein;
b. de noodzaak van begeleiding van een versnelde economische ontwikkeling,
ter verbetering van het 'sociaal klimaat' rond de industrialisatie en ter voorkoming van mogelijke aanpassingsmoeilijkheden
ten gevolge daarvan voor
de bevolking.
2.

Een bepaalde conceptie van de wijze waarop deze maatschappelijke problematiek
onder ogen gezien en aangepakt zou moeten worden, die werd uitgedragen door
het ministerie van Maatschappelijk Werk en die richtinggevend
werd voor het
gebruik in ons land van de term 'regionale. sociale planning' en de daarbij te
gebruiken werkmethoden;

3.

Een op die conceptie berustend heleid op rijksniveau, waarin het ministerie van
Maatschappelijk Werk een centrale plaats innam, voorlichtend, subsidiërend en
coördinerend (in de Interdepartementale
Commissie Ontwikkelingsgebieden,
in
de wandeling ICO genoemd). Dit beleid vond zijn verdere uitwerking in de
vaststelling van een financieringsbasis
en via richtlijnen en adviezen aan de
instanties, aan wie de eigenlijke verwezenlijking van de procedure der sociale
planning werd gedelegeerd;

4.

Een organisatievorm en een procedure, met zwaartepunt op provinciaal niveau.
Daarmee deden de, door de colleges van CS ingestelde, provinciale plancommissies hun intrede, waarover in deze rubriek al zoveel geschreven is;

5. Basismateriaal voor sociale planning, voor de daarbij behorende
het overleg in de ontwikkelingsgebieden,
van elk gebied afzonderlijk;
6.

voorlichting en
in de vorm van een onderzoekrapport

Buiten de Rijksoverheid een groot aantal instanties, 'groepen en personen, zowel
in de sector van de lagere overheden als in de kerkelijke en particuliere sfeer, op
wie een beroep kon worden gedaan tot deelname aan de sociale planning en de
opbouw in de ontwikkelingsgebieden,
krachtens hun eigen functies en verantwoordelijkheden
in de beh'effende samenlevingen. Speciaal aan de provinciale
besturen en de gemeentebesturen,
de provinciale opbouworganen en de provinciale bundelingen van het maatschappelijk werk met hun gecommitteerden
viel,
als partners in de planning-procedure
en als bemiddelaars tussen het 'topbeleid'
en de bevolking, een grote verantwoordelijkheid
toe.

Ook op de debetzijde kwamen in die eerste beginfase wel enige posten te staan,
zoals de moeilijkheden om de theoretische ideaalvisie, die ten grondslag lag aan de
richtlijnen voor de planningprocedure,
te vertalen voor dagelijks gebruik en tot uitdrukking te brengen in praktisch handelen; de niet altijd naar wens verlopende
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coördinatie op rijksniveau die veel vertraging en teleurstelling gaf; de onvoldoende
apparatuur en communicatie in de provinciale, regionale en plaatselijke organen die
bij het werk van de plancommissies betrokken moesten worden - de moeizame start
en de in een aantal gevallen minder gelukkige opzet en werkwijze van de plancommissies ... Zoals elke vormgeving aan een betrekkelijk nieuw idee was ook dit
experiment omgeven door misverstanden en tegenslagen.
perspectieven

vóór de omschakeling

op het nieuwe beleid

Zonder verder op die moeilijkheden in te gaan (wij deden dat voldoende in vorige
artikelen en het zou nu grotendeels mosterd na de maaltijd zijn) is het goed om een
paar positieve punten naar voren te halen, die anders misschien verwaarloosd worden
omdat zij niet zó voor de hand liggen.
In de eerste plaats zijn, ondanks veel teleurstellingen op dit punt, een aantal voorzieningen tot stand gekomen in de ontwikkelingsgebieden:
gebouwen, activiteiten,
goed geoutilleerde organisaties. Dit alles heeft een blijvende - en zelfs toenemende waarde, omdat het de ruimte, de structuur en de deskundigheid levert voor een
verdere ontwikkeling zonder extra zorg van buiten. Maar in dit laatste ligt ook minder
direct aantoonbare waarde, nl. als symbolen van verzelfstandiging en gelijkwaardigheid voor gehele bevolkingsgroepen.
In de tweede plaats heeft een, in vele gebieden reeds aarzelend begonnen, emancipatieproces nieuwe impulsen en een duidelijker gerichtheid gekregen, zijn verouderde
gezagspatronen, groepstegenstellingen
en gevoelens van 'toch niet te kunnen' doorbroken en veel potentiële krachten vrijgemaakt.
Een derde punt, dat ook buiten de ontwikkelingsgebieden
aandacht verdient, is de
ervaring, opgedaan met allerlei vormen van voorlichting, groepswerk, informeel
overleg, zelfonderzoek e.d. en met nieuwe samenwerkings- en service-organisaties
die daar op enkele terreinen uit voortkwamen.
Als vierde punt kan gewezen worden op de verruiming van visie die bij velen in deze
gebieden groeiende is door het steeds weer geconfronteerd
worden met urgeIlJte
vragen, die verschillende levens terreinen en verschillende geografische eenheden en
groeperingen daarin tegelijk raken. Men leert daardoor noodgedwongen in ruimere
categorieën en verbanden denken en worstelt vaak met re~ionale of functionele chauvinismendie
vroeger vanzelfsprekende
gegevenheden waren.
Er zijn mischien nog meer van dergelijke punten te noemen. Wij beperken ons tot
deze vier omdat zij een stuk lange-termijnontwikkeling
karakteriseren, die niet tegelijk met een paar financieringsfaciliteiten
en procedurerichtlijnen
mogen worden
'afgeschreven'.
het nieuwe sociale beleid: onderdeel

van een regeringsbesluit

Van ons 'start-kapitaal', waarvan wij de zes belangrijkste elementen aan het begin
van dit artikel trachtten samen te vatten, zal wél het een en ander 'afgeschreven'
moeten worden bij vergelijking met de uitspraken in de memorie van antwoord
Tweede Kamer bij de begroting voor 1960 van de minister van Maatschappelijk
Werk, waarin de hoofdlijnen van haar aandeel in het nieuwe regeringsbeleid
zijn
aangegeven. Hier volgen enige citaten uit het antwoord (memorie van antwoord
Tweede Kamer, pag. 15 e.v.) c1at de minister op vragen van de Kamer geeft en dat
zij ook bij de mondelinge behandeling in grote trekken handhaafde, ondanks eenstemmige protest van álle grote partijen tegen de éénzijdige concentratie van het
maatschappelijk
beleid op de door Economische Zaken aangewezen primaire industrialisatiekernen:
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'De ontwikkelingsgebieden
zijn grotendeels opgegaan in de probleemgebieden,
waarop het nieuwe industrialisatiebeleid
van de regering is gericht. Dit beleid is met name
afgestemd op de in deze gebieden door de minister van Economische Zaken aangewezen ontwikkelingskernen.
De maatregelen
op maatschappelijk,
hygiënisch en
cultureel terrein moeten in dit verband worden gezien als begeleiding van de industrialisatie en als zodanig deel uitmaken van het totale terzake gevoerde regeringsbeleid. Zij zullen derhalve gericht dienen te zijn op het zoveel mogelijk in de pas
doen blijven van de sociale met de economische ontwikkeling en de daaraan ten
grondslag liggende concentratiegedachte
dus moeten volgen ten einde afwijkende
beleidslijnen te vermijden.
Het voorgaande brengt in de eerste plaats met zich mede, dat een geleidelijke afronding van dit beleid in de ontwikkkelingsgebieden
noodzakelijk is. Daartoe is
voor 1960 op artikel 11 een bedrag opgevoerd van f 2,5 miljoen. Met het oog op
het te voeren beleid ten aanzien van de probleemgebieden,
waarmede in 1960 een
begin wordt gemaakt, zal de afronding in de ontwikkelingsgebieden
zich niet over
een te groot aantal jaren kunnen uitstrekken. Nader moet worden bezien, welk
bedrag voor de afronding van dit beleid na 1960 nog nodig zal zijn. De bij artikel 11
voorgestelde post wordt met 2,5 miljoen verhoogd ... Deze verhoging maakt het
mogelijk bijzondere investeringssubsidies
te verlenen ten behoeve van voorzieningen
op maatschappelijk, cultureel en hygiënisch terrein in de aangewezen ontwikkelingskernen. Waar nodig kan ad hoc uit dit bedrag ook geput worden voor investeringssubsidies - op de hiervoor genoemde teneinen - buiten de aangewezen ontwikkelingskernen. De ondergetekende
is zich ervan bewust dat hiermede in bepaalde
mate prioriteit wordt toegekend aan de ontwikkelingskernen.
Dit is echter een noodzakelijke consequentie welke in het kader van het totale beleid ten aanzien van de
probleemgebieden
moet worden aanvaard. Aanwijzing van zogenaamde plattelandskernen, waarop het beleid zich in het bijzonder zou richten met het oog op voorzieningen op maatschapelijk,
cultureel en hygiënisch terrein ten behoeve van het
. buitengebied, acht de regering niet gerechtvaardigd'
...
'Het verstrekken van bijzondere subsidies voor activiteiten op maatschappelijk,
cultureel en hygiënisch terrein zal in de ontwikkelingsgebieden
mogelijk blijven. In de
probleemgebieden
zullen deze subsidies zowel in als buiten de ontwikkelingskernen
kunnen worden verstrekt' ...
'Het ligt voorts in de bedoeling de procedure, welke thans in de ontwikkelingsgebieden wordt gevolgd, in grote lijnen te handhaven voor de probleemgebieden.
Ten behoeve van de coördinatie van het beleid op rijksniveau zal de Interdepartementale Commissie Ontwikkelingsgebieden
(ICO) worden belast met de advisering
omtrent het uitvoeringsbeleid
in de probleemgebieden.
In verband daarmede zal
de naam van deze commissie worden veranderd in Interdepartementale
Commissie
voor probleemgebieden
(ICP).' ...
Eigenlijk zou hierbij een kaartje moeten worden afgedrukt van de omvang en de
omgrenzing van de 'probleemgebieden',
waarop de ontwikkelingskernen
zijn aangegeven. Waar de minister spreekt van 'ontwikkelingskernen'
bedoelt zij de in 1959
nieuw aangewezen primaire kernen. Dat zijn er achttien in totaal, waarvan één in
Lomburg (Weert), twee in Zeeland (Goes en Terneuzen), één in Overijsel (Zwolle) en
de andere veertien in de drie noordelijke provincies, t.w.: Groningen, Veendam,
Delfzijl, Winschoten en Stadskanaal; Leeuwarden,
Sneek, Harlingen, Heerenveen
en Drachten; Assen, Emmen, Hoogeveen en Meppel.
Daarnaast zijn er nog in totaal drieënveertig 'secundaire' kernen, waarvan twee in
Groningen, zes in Friesland, drie in Drente, twee in Overijsel en drie in Westfriesland (N.-Holland), die ook nog een bescheiden kansje op wat extra steun hebben.
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meest opvallende

punten

Het is nog te vroeg om ons aan een uitspraak over winst en verlies te wagen, op
een moment dat met de praktische toepassing van deze uitspraken nog geen ervaring
is opgedaan. Enkele belangrijke punten willen wij signaleren:
1. De minister spreekt telkens nadrukkelijk namens 'de regering', waaruit kan
worden opgemaakt dat over het maatschappelijk
beleid t.a.v. het grote gebied dat thans onder de 'probleemgebieden'
valt, door de ministerraad is beslist.
Men zou verwachten dat daarnaast, wellicht op een andere plaats in de memorie
van antwoord (er waren vragen genoeg die daartoe aanleiding gaven), nog een
eigen aanvullende bijckage van de minister tot een meer regionaal beleid op
maatschappelijke
indicatie (zie hierboven onder Ie, a en b) zou wordenaangekondigd. Dit is niet het geval. In de Kamer is zelfs de vrees uitgesproken dat de
hier geciteerde toezegging voor extra exploitatie-subsidies voor activiteiten in het
gehele probleemgebied (dus ook buiten de kernen, in de meer kwetsbare plattelandsstreken) in de praktijk niet zal kunnen worden gestand gedaan omdat althans op het terrein van het maatschappelijk werk - de begrotingsposten ontoereikend zijn, zelfs voor de nu reeds bekende behoefte aan normale subsidies.
2.

Van behoeften als maatstaf voor wat aan extravoorzieningen
nodig is (hetzij
wegens achterstand, hetzij wegens te verwachten versnelde ontwikkeling) wordt
niet meer gesproken. De enige maatstaf die naar voren komt is de concenh'atie
van krachten ten behoeve van een snelle opbloei van kernen, die zijn aangewezen
op grond van hun reeds nu gunstige economische positie.

3.

De term 'sociale planning' wordt in het kader van het nieuwe beleid niet meer
gebruikt doch is vervangen door 'maatschappelijke begeleiding van de industrialisatie'. Dit is, op zich zelf gezien, verheugend omdat het duidelijk de beperkte
doelstelling en het beperkte operatieterrein van het huidige sociale beleid aangeeft. Maar het roept wel vragen op t.a.v. het werk der sociale planning dat er is.

4. De regionale samenhang, die in het sociale vlak niet weg te redeneren valt wanneer men in drie provincies 'sh'uctuurplannen'
maakt en migratie naar de kernen
een grote omvang zal aannemen, wordt niet in de beschouwing betrokken.
her-orientering

op de eigen verantwoordelijkheid

De meningsvorming over het gehele complex van vraagstukken die door de kamerbehandeling en de grotere publiciteit over deze zaken is opgeroepen, is nog volop
aan de gang. Voorlopig lijkt het wel duidelijk dat degenen die in het kader van de
sodale planning medeverantwoordelijkheid
hebben gedragen, niet meer zoals in
1953 kunnen volstaan met aan te leunen tegen de visie en de richtlijnen die hun
vanuit de rijksoverheid worden meegegeven. Zij zullen alle mogelijkheden die van die
kant geboden worden, moeten benutten, maar daarnaast waakzaam moeten blijven
op het geheel van de maatschappelijke problemen en op hun eigen taak. In de eerste
plaats vraagt de 'afronding' van de sociale planning in de ontwikkelingsgebieden-oude
stijl alle aandacht - speciaal de vraag wat nog gedaan kan worden voor de kleinere
plaatsen buiten de ook in het nieuwe beleid opgenomen kernen. Daarnaast is het
'kernenbeleid' duidelijk en concreet en biedt het stimulansen en mogelijkheden op
velerlei terrein (outillage maatschapelijk werk, sociale wijkopbouw, buurt- en jeugdwerk, e.a. sociaal-culturele activiteiten enz.). Blijft echter' de ernstige vraag of deze
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laatste, duidelijk omgrensde mogelijkheden
zonder meer in de plaats kunnen en
mogen hoeden van de oorspronkelijke aanpak (wat moet er gebeuren met de ver
buiten de kernen gelegen plattelandsgebieden?).
Dan komt, sterker dan tevoren, de
principiële vraag op of het in het algemeen mogelijk en verantwoord is om de sociale
sector als ondergeschikt onderdeel te doen opgaan in een totaalbeleid dat noodzakelijkerwijs door economische-ruimtelijke
planning beheerst wordt. Wij menen dat
beide vragen in principe ontkennend beantwoord moeten worden, in dien zin dat,
zowel in het overheidsbeleid als in de praktische procedure en opzet van de sociale
planning, binnen het kader van een gecoördineerde totaalbeleid, een flinke ruimte

moet worden opengelaten voor werken volgens maatschappelijk bepaalde, meer gedifferentieerde maatstaven, in een klimaat en met werkmethoden die recht doen aan
de eigen aard van het maatschappelijk werk en het maatschappelijk opbouwwerk.
Zich bij de eigen taken oriënteren op het breder kader van een efficiënte economische
politiek hoeft immers niet te betekenen dat de maatschappelijke sector volledig aan
de denkwijze en procedure daarvan moet worden 'aangepast' - in die sfeer gedijt dit
werk niet.
Hoe een 'ingepaste' maar niet 'aangepaste' sociale planning en opbouw in het kader
van het nieuwe beleid tot stand moet komen weten wij nog niet.
Wel hopen wij dat zowel op landelijk niveau als in de provincies (via de opbouworganen?) hierover ernstig zal worden overlegd.
Amsterdam, 18 januari 1960.
L. HIJMANS

(Vervolg van blz. 4)
werkwijzen in de organisatie met betrekking tot het beroepsgeheim.
Ongetwijfeld
liggen er belangrijke verschillen ten aanzien van het maatschappelijk
werk dat geschiedt vanuit de particuliere instellingen en dat niet gelieerd is aan het justitiële
apparaat, zoals b.V. het algemeen maatschappelijk
werk en het voogdijwerk en het
maatschappelijk
werk, die wel gelieerd zijn aan justitie, zoals gezinsvoogdij- en
reclasseringswerk.
Het arrest van het Hof in Amsterdam heeft zeker niet bijgedragen aan een versteviging van de status van het maatschappelijk werk in de samenleving. Integendeel.
Als de lagere rechters dit standpunt zouden overnemen en nog erger, indien ons
hoogste rechtscollege, de Hoge Raad, dit standpunt zou overnemen, dan moet voor
de ontwikkeling van het maatschappelijk werk wel ernstig worden gevreesd.
Anderzijds heeft dit arrest ons wakker geschud. De resultaten daarvan zullen naar
,wij hopen dan ook niet uitblijven.
N. F. A. DE GRAAN
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ZORG

VOOR

DE OUDERE

MENS

de opleiding tot bejaardenhelpster
publikatie

van de

Nederlandse

Federatie

voor Bejaardenzorg

De Nederlandse Federatie voor Bejaardenzorg heeft een kleine brochure het licht
doen zien, onder bovenstaande
titel, die naar ik meen wel even onze aandacht
verdient.
Deze brochure bevat namelijk een programma voor de opleiding tot bejaardenhelpster, alsmede richtlijnen en voorschriften, waaraan voldaan moet worden wil de
opleiding door de Federatie worden erkend en willen de cursisten in aanmerking
komen voor een door de Federatie erkend diploma met het recht op het dragen van
een uniform en insigne.
Met het publiceren van deze brochure heeft de Federatie, waarin vrijwel alle landelijke organen die zich bewegen op het gebied van de bejaardenzorg, vertegenwoordigd zijn, een eerste stuk van een verschillende gebieden omvattend opleidingsprogramma afgerond. Zoals de voorzitter in zijn inleidingswoord zegt, is in dit rapport
een gelukkige combinatie van theorie en praktijk tot stand gekomen. Enige jaren.
gedurende welke een opleidingscommissie
van de Federatie werkzaam was, heeft
men met de aanvankelijk theoretische opzet van de cursussen geëxperimenteerd en zo
kon men bij de publikatie van dit rapport steunen op de nodige ervaring.
Men mag dus aannemen, - en nu gebruik ik weer de woorden van de voorzitter van
de Federatie - 'dat de inhoud van het rapport de op dit moment best denkbare
opleiding beschrijft.'
noodzakelijkheid

van goede opleidingen

Ik geloof wel dat we mogen zeggen dat zich op het brede gebied van de bejaardenzorg zo langzamerhand
enkele algemene beleidslijnen aftekenen. Het belangrijkste
gezichtspunt is daarbij wel, dat wij ons van vooroordelen, verkeerde voorstellingen
en stereotypen omtrent de oude mens en omtrent de ouderdom moeten vrijmaken,
opdat wij de bejaarde kunnen tegemoet treden als de gewone mens, ondanks de voor
zijn leeftijd typische karaktertrekken en dat wij de ouderdom leren aanvaarden als
een slotfase van het leven, die daarvan een integrerend deel uitmaakt. Waarin de
mens juist de gelegenheid heeft om tot volle rijping en ontplooiing van zijn innerlijk
wezen te komen. Juist gedurende de ouderdom, omdat de mens in het vooruitzicht
van het afsluiten van zijn bestaan, meer contemplatief, meer vanuit een zekere af- .
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stand de gebeuren de dingen zal kunnen gadeslaan, zonder daarbij al te direct betrokken te zijn.
Mits, - en daar komt het op aan - de samenleving hem de mogelijkheid tot een
onbezorgde oude dag biedt, zodat hij niet in armoede tobbend over zijn dagelijkse
behoeften zijn dagen moet slijten.
Mits de samenleving en zijn medemensen hem tegemoet b'eden zodanig, dat hij zich
als een volwaardig mens in de samenleving aanvaard weet en dat hij zelf zo goed
mogelijk verantwoordelijk kan zijn voor zijn bestaan.
Mits niet over zijn hoofd heen beslissingen genomen worden omtrent zijn lot, zonder
dat hij er zelf aandeel aan heeft of zelfs maar de gelegenheid om zich er innerlijk op
voor te bereiden.
.
degelijke training voor de functie
Het omgaan met bejaarden eist dus inzicht in en kennis van de typische problematiek
van het bejaard-zijn. Degene die meer intensief met bejaarden. omgaat, zoals de
vrijwilliger in de bejaardenzorg,
maar vooral de beroepskracht,
zal een degelijke
training behoeven ten aanzien van de omgang met bejaarden, waarbij die training
erop gericht moet zijn, - naast natuurlijk op het aanleren van de voor het beroep
of functie meer algemene vaardigheden, - op het verwerven van de juiste instelling.
Om deze juiste instelling ten opzichte van de bejaarden bij de beroepskrachten in de
bejaardenzorg
te bevorderen, om algemene vaardigheden
van het beroep bij te
brengen en mede om het aanzien van de functies te verhogen heeft de Nederlandse
Federatie voor Bejaardenzorg de eerder genoemde Opleidingscommissie in het leven
geroepen, die tot opdracht kreeg zich over de eisen van goede opleidingen te bezinnen en voor de organisatie daarvan richtlijnen te geven.
Het werkprogramma dat deze Opleidingscommissie
opstelde moest nauw aansluiten
bij de behoeften van de praktijk, zoals die zich op grond van de ziCh ontwikkelende
beleidslijnen aan ons voordoen.
vrijwilligers en gezinshulpen

voor bejaarden

Houdt de bejaarden zo lang mogelijk zelfstandig, zorg dat ze zich zo lang mogelijk
in het oude hun vertrouwde milieu kunnen handhaven, in de eigen woning, schep
hiervoor de hulpverleningsdiensten,
zoals vrijwillig huisbezoek en gezinsverzorging.
Strijdt tegen vereenzaming en verlicht de huishoudelijke taak, die soms te zwaar
wordt. Voor het vrijwillig huisbezoek zijn vrijwillige medewerkers nodig, voor de
huishoudelijke hulpverlening 'gezinshulpen voor bejaarden'. Train deze medewerkers
op hun specifieke taak en zorg voor de nodige vorming, voorlichting, of hoe u het
noemen wilt.
De opleidingscommissie
hield en houdt zich bezig met de vorming van deze categorieën van helpers, heeft haar taak in dezen evenwel nog niet kunnen beëindigen.
kader en bejaardenverzorgsters
Maar er zal steeds een vrij groot aantal bejaarden zijn, dat opneming in een tehuis
behoeft, hetzij in een verpleegtehuis, als zij chronisch ziek zijn, of in een tehuis voor
geestelijk gestoorde bejaarden, wanneer ouderdomsdementie
ziCh voordoet.
Men schat het percentage van de bejaarden die een dergelijke verzorging behoeven
op 3 à 4 pct. Of in een gewoon pensiontehuis, wanneer de bejaarden nog voldoende
valide zijn, doch om sociale of medische redenen niet meer voor zich zelf kunnen
zorgen en een volledige, zij het niet medische verzorging behoeven. Het percen-
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ta ge bejaarden dat opneming in een pensiontehuis behoeft wordt in het algemeen
op ruim 10 pct. gesteld.
Voor al deze tehuizen is bekwaam leidinggevend personeel nodig. De opleiding daarvan, van het 'kader' dus, heeft de aandacht van de Opleidingscommissie.
Verpleegtehuizen,
tehuizen voor geestelijk gestoorde bejaarden en de ziekenafdelingen in pensiontehuizen hebben helpende handen nodig, die de verpleegsters bijstaan in het verplegende werk. Deze verpleeghulpen hebben de naam van 'bejaardenverzorgsters'
verworven
en de Opleidingscommissie
van de Nederlandse
Federatie voor Bejaardenzorg is doende een opleidingsprogramma
voor deze bejaardenverzorgsters te ontwikkelen in samenwerking met de Voorlopige Verplegingsraad.
Gezien de eisen die de omgang met bejaarden stelt, wil men aan dit onderdeel
speciale aandacht geven.
bejaardenhelpsters
Ten slotte zijn in de pensiontehuizen een aantal krachten werkzaam, die het huishoudelijke werk doen en die ook wel eens kleine diensten ten aanzien van de lichamelijke
verzorging van de bejaarden verrichten, al is dit niet hun hoofdtaak. Deze categorie
hulpkrachten, waarvan de omvang verreweg het grootst is, hebben de naam 'bejaardenhelpsters' gekregen en zij zijn het die in hun werk in de tehuizen in de directe
omgeving van de bejaarden ongewild vaak het nauw~te in contact met hen komen.
Zij ontmoeten de bejaarden op de gangen, verzorgen hun kamers, hebben daar rekening te houden met de specifieke wensen van de bewoners en praten met hen bij
het werk, zodat zij in het leven van tehuisbewoners een niet onbelangrijke rol spelen.
Het is dus wel gewenst dat zij een juiste instelling ten opzichte van de bewoners
hebben in de omgang.
Op deze categorie 'bejaardenhelpsters'
heeft het opleidingsprogramma
dat door de
Nederlandse Federatie voor Bejaardenzorg nu ontwikkeld is betrekking. Het is als
eerste ter hand genomen omdat de behoefte aan opleiding en vorming hier het grootst
was. Honderden bejaardenhelpsters
zijn werkzaam in de tehuizen en er is een groot
tekort aan deze krachten, die weliswaar geen spectaculaire, maar wel zeer waardevolle menselijke taak hebben.
programma

van de opleiding en organisatie

De leerstof van de opleiding wordt verwerkt in twee jaar met een totaal aantal lesuren van 300. Het lesrooster omvat de volgende vakken:
Godsdienstige of geestelijke vorming c.q. oriëntering;
Huishoudelijke vorming;
Algemene ontwikkeling;
Algemene oriëntering ten aanzien van de bejaardenzorg;
Omgang met bejaarden;
Hygiëne en huiselijke ziekenverzorging;
Handenarbeid en tijdsbesteding.
De inhoud van al deze vakken is nader uitgewerkt. Aan het eind van de tweejarige
cursus wordt een examen afgenomen, waarna de deelneemster, die ondertussen in de
praktijk werkzaam moet zijn, een diploma ontvangt, dat onder auspiciën staat van
de Nederlandse Federatie voor Bejaardenzorg en dat dus exclusiviteit bezit.
De deelneemster krijgt daardoor het recht het door de NFB vastgestelde uniform te

18

dragen alsmede een insigne, waarop naast de naam van de NFB een amandelbloesem
voorkomt als zinnebeeld van de ouderdom.
De cursussen kunnen in het kader van de nijverheidswet gegeven worden indien zij
aan de gestelde eisen voldoen en worden dan door het ministerie van Onderwijs
gesubsidieerd. Eén van de eisen die gesteld worden is dat de cursus aangesloten moet
zijn bij een landelijke door de NFB op dit gebied erkende opleidingsorganisatie,
waarvan er thans drie bestaan, te weten een katholieke, een protestant-christelijke
en één, die niet van een lèvensbeschouwelijk
gezichtspunt uitgaat. Deze eis van aansluiting is gesteld opdat een landelijk particulier orgaan toezicht kan houden op een
doeltreffende en aan de eisen voldoende organisatie.
Met de afronding van deze overigens al enige jaren functionerende
opleidingen en
het nu vastleggen van een vrij definitief programma heeft de NFB een niet onbelangrijk stuk werk ten behoeve van een doeltreffende en deskundige bejaardenzorg
verricht. Het is daarom dat deze publikatie de aandacht verdient.
\V'ekt u meisjes en vrouwen, die een beroepskeuze moeten maken en die een functie
wensen in een verzorgende sector, doch daarbij niet te hoog willen grijpen wat de
opleiding betreft, op om zich voor dit beroep te melden. Gemakkelijk is het niet,
maar de menselijke waarde daarentegen des te groter.
N. F. A. DE GRAAN

Het bestuur van hum ani tas
afdeling texel
roept sollicitanten

op voor de betrekking

GEZINSVERZORGSTER
ZWAK-SOCIALE

van

VOOR HULPVERLENING

IN

GEZINNEN EN BIJ OUDEN VAN DAGEN

•
De voorkeur gaat uit naar kandidaten
praktische ervaring beschikken .

niet beneden

de leeftijd van 30 jaar die over

•
Minimumsalaris f 3000,-.
Indiensttreding zo spoedig mogelijk.
Sollicitaties met uitvoerige inlichtingen en referenties binnen 14 dagen na het verschijnen van dit blad te richten aan het secretariaat Pieter v. Cuyckstr. 6, Den Burg
(Texel).
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MAATSCHAPPELIJK

WERK

OP ZEE

interview met een
maatschappelijk-werkster-aan-boord
hoe vind je het om een reis als
boordmaatschappelijk

werkster

te maken?

Tegenover me zit mevrouw W. Tjepkema, maatschappelijk
werkster voor Gerepatrieerdenzorg. Met het s.s. Waterman heeft' zij - voor de vierde maal - repatriërenden uit Indonesië vergezeld. 645 Indische Nederlanders en spijtoptanten
stapten
aan het eind van de reis op 4 december in Rotterdam aan wal, om over het gehele
land verspreid, een nieuw bestaan op te bouwen.
'Ik doet het graag,' haar gezicht licht op, 'maar het is wel erg vermoeiend, je bent
iedere dag ingespannen bezig en dan zijn er 's avonds nog de besprekingen van het
team. Ik ben na zo'n reis dan ook wel een beetje 'gaar'.
Deze keer was het wel bijzonder leuk, ik heb nog nooit zo'n prettige en verdraagzame stemming aan boord meegemaakt. En - wat aardig he - verschillende passagiers hebben me al kerst- en nieuwjaarskaarten
gezonden. Ik zal de lijsten erop
moeten nakijken om hun adressen precies te vinden.'
Ze is kennelijk verrast door deze toevloed van goede wensen, maar eigenlijk is dit een
heel gewone reactie. Als Wil zegt dat er hard gewerkt is, dan is er ook veel verzet,
met hart en ziel én met gezond verstand en groot begrip. Hiermede zijn de repatrianten het meest gebaat en dat zij dit niet vergeten spreekt haast vanzelf.
'Je had het over 'het team'. Waar bestond dat uit?'
'De contactambtenaar
van het ministerie van Maatschappelijk Werk, de dominee,
de pastoor en de maatschappelijk
werkster. Er moeten allerlei gegevens van de
passagiers worden verzameld en zo snel mogelijk - vanuit Aden per luchtpost naar Nederland worden gezonden. Op de middag van het embarkement beginnen
we met onze enquête. De passagiers komen eerst bij de contactambtenaar,
daarna
komen ze bij de maatschappelijk
werkster en ik verwijs ze naar de dominee of
de pastoor. Er waren niet veel buitenkerkelijken aan boord.
,s Avonds wisselen we in het team onze ervaringen uit, daardoor is er ook een goede
samenwerking bij eventuele directe hulpverlening.
De enquête van de Soerabaja(166) en Semarang- (60) pasagiers nam 3 dagen in beslag, voor die uit Djakarta (met
Bandoeng), in totaal 326 personen, waren 5 dagen nodig. Aan de hand van deze
gegevens wordt in Nederland beslist waar deze mensen zullen worden geplaatst.
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Vooral i.v.m. werkmogelijkheden
voor het hoofd van het gezin worden ook de
rijksarbeidsadvisems
in deze planning betrokken. Natumlijk is dan ook het onderbrengen van bejaarden en patiënten, in verband met familieleden in Nederland,
belangrijk. Voor de alleenstaande kinderen worden pleeggezinnen gezocht.'
'Wat was in grote trekken eigenlijk je dagelijkse werk?'
'Behalve deze enquête was er iedere middag spreekuur. Dat liep uitstekend, ik gebruikte daarvoor de hut, met een zithoek, die eigenlijk voor de dominee bestemd was
- hij kwam met verlof uit Australië, reisde met zijn gezin en had dus meer ruimte
nodig. - Verder moest er, met passen en meten, warme kleding worden verstrekt.
Gedmende het laatste gedeelte van de reis heb ik de passagiers iedere middag
iets verteld van het leven in Nederland en de wijze waarop zij opgevangen zullen
worden. Ik heb geen specifieke huishoudelijke voorlichting gegeven, dat heeft geen
zin. In de eerste plaats blijft het toch allemaal theorie die in dit stadium niet verwerkt
wordt en bovendien worden de repatrianten
grotendeels eerst in contactpensions
met volledige verzorging opgenomen. Als ze daar een beetje ingebmgeJd zijn zal
een dergelijke voorlichting veel betere resultaten hebben. Wél heb ik veel folders
van het Instituut voor Huishoudelijke Voorlichting uitgedeeld.
Over het algemeen was de belangstelling voor het spreekuur groot, er waren veel
vragen. Het slechte weer op het allerlaatst heeft wel voor veel absenten gezorgd. Het
was merwaardig dat toen ook zoveel kinderen, die er anders heel behoorlijk tegen
kunnen zeeziek waren. Er waren een paar vrouwen die nauwelijks of geen Nederlands
spraken. Ik heb ze toch mee laten komen en hun echtgenoten gevraagd het gesprek
te vertalen. Ze zullen nu eenmaal zo gauw mogelijk Nederlands moeten leren, hoè
eerder ze er dus aan gewend raken, hoe beter.'
'Ben je in Indonesië nog de wal op geweest?'
'0 neen, dat mocht niet. Wel kwamen er in Soerabaja, Semarang en Djakarta vertegenwoordigers
van de Nederlandse regering aan boord in verband met allerlei
formaliteiten. In Semarang hebben we het even benauwd gehad. Je weet dat de
schepen er op de rede moeten blijven liggen. De passagiers worden dan met bootjes
aangevoerd. Er was een man die, behalve zijn gezin, ook nog twee weesjes bij zich
had. Toen de Indonesische emigratiebeambten
aan boord de papieren controleerden
bleek, dat het hele pakket van deze kinderen in het visitatiekantoortje
van de
douane aan de wal was blijven liggen. De consequentie zou zijn dat de kinderen
niet met de boot mee mochten. De Indonesiërs hadden haast en het ophalen van
de papieren zou een uur duren. In overleg met de scheepsofficieren heb ik ze toen,
onder het genot van een biertje, aan de praat gehouden. Intussen vlóóg er een bootje
over het water naar de wal en keerde mét het kostbare pakje terug, op tijd. Semarang
is toch al zo warm, daarbij nog het biertje en de spanning, het werd een ondraaglijke
hitte!'
'Hoe was de houding van de Indonesische

ambtenaren?'

'Bijzonder correct.'
'Waren er veel wegbrengers?'
'Ja. In Soerabaja mochten ze niet te dicht bij het schip komen. De kinderen aan
boord hingen over de reling en riepen uitgelaten naar de achterblijvers: 'Kijk, de
Hollandse vlag, de Hollandse vlag, rood, wit, blauw!'
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Onmiddellijk was er de reactie van hun doodsbange moeders: 'St., niet zo hard.
Ze konden zich nog niet voorstellen dat het mogelijk is openlijk naar een vlag te
wijzen, ronduit erover te praten.
In Djakarta hadden zeker 100 mensen een toegangskaart gekregen om aan boord
te komen. Het was een chaotische toestand. De Waterman heeft daarna een tijd lang
buitengaats gestopt gelegen om de Indonesiërs gelegenheid te geven het schip op
verstekelingen te doorzoeken.'
'De passagiers kregen dus warme kleding. Hoe zat het in het algemeen met hun eigen
voorraad?'
'Dat viel nogal mee, ofschoon er natuurlijk niet veel warm goed bij was. De meesten
hadden de opbrengst van hun huisraad en te veel aan 'juwelen' (per gezin mocht
men maar één horloge bezitten) besteed aan de aankoop van kleren en koffers. Er
waren echter een paar mannen die gevangen hadden gezeten en slechts een overhemd en een broek bezaten, ze kwamen op blote voeten aan boord. Uiteraard zijn
er ook schoenen voor hen gekocht in Port Said.
A.S. repatrianten
die in Indonesië een eigen huis bewonen, moeten dit verlaten
zodra zij een visum hebben gekregen, er wordt dan beslag op het huis gelegd. Soms
trekken hele gezinnen dan zolang in een klein kamertje van de bijgebouwen, of bij
familie in.'
.
'Hoe was het met de jeugd aan boord?'
'Er waren nogal wat opgeschoten jongens, bijzonder rustig en prettig. Ik heb veel
hulp aan ze gehad, vooral bij de oproepen voor mijn spreekuur.
Voor de kinderen werd tijdens de reis een feest georganiseerd. Ze zagen er piekfijn
uit, de moeders hadden zich erg ingespannen. Het was een groot succes, maar het
meest nog voor de ouders. Die waren diep onder de indruk, de laatste twee jaar
waren er namelijk geen kinderfeesten meer geweest; voor 'samenscholingen'
van
meer dan 8 personen was toestemming van de autoriteiten nodig, je begrijpt dat die
nauwelijks werd aangevraagd. Toen de kapitein deze reactie ontdekte, werd hij zo
enthousiast, dat hij ook nog een St.-Nicolaasfeest organiseerde, de hele bemanning.
deed hier geestdriftig aan mee, trouwens, eigenlijk het hele schip. De door mij aan
de kinderen geleerde liedjes werden door de dominee op de blokfluit begeleid.'
'Wat deed men verder aan ontspanning?'
'Daar zorgden de passagiers zelf het meeste voor. Er waren natuurlijk de gebruikelijke gezellige avonden met Bingo en zo, maar men had een eigen band gevormd en
er was een blinde repatriant met een goede stem, die wel eens zong.
Dan was er het gebruikelijke 'Captain's Dinner', maar daarbij hebben velen verstek
moeten laten gaan, het stormde nogal.'
'Heb je een indruk gekregen

van het ontwikkelingspeil

van de kinderen?'

'Geen van de kinderen die aan boord waren, hadden de laatste twee
bezocht. Hun ouders hielden hen zoveel mogelijk thuis, ze werden
de Indonesische scholen uitgescholden en erger. Ze hebben dus wel
achterstand in te halen.
Trouwens, de meisjes die in Indonesië nog werken, worden door
naar en van kantoor gebracht en gehaald. Men kan ze eenvoudig
straat laten gaan.
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jaar een school
op straat en op
een behoorlijke
vader of broer
niet alleen over

Overigens is er in Djakarta zowel als in Soerabaja een school voor buitenlandse
kinderen, met als voertaal Engels en Nederlands. Het schoolgeld bedraagt echter
rp. 800,- per kind per maand en de kinderen van de Warga's Negara (dus ook van
spijtoptanten) worden er niet toegelaten.'
'Je hebt nog telegrafisch

contact gehad met Humanitas

over één van de kinderen,

he?'

'Ja. En dit is een verhaal van opofferingsgezindheid
zoals ik nog niet heb meegemaakt. Toen ik op de vorige reis - toevallig ook met de 'Waterman' - in augustus 1958
in Soerabaja kwam, stond er een vrouw op de kade met twee jongetjes, beiden
ongeveer 3 jaar oud, op de boot te wachten. Een ervan was haar eigen zoontje, het
andere was een kind van een familielid. Moeder en zoon hadden een Nederlands
paspoort, het neefje was WN. Zij wilde proberen het kind mee te smokkelen, maar
zag al gauw dat dit niet zou lukken. Toen heeft deze vrouw haar eigen zoon achtergelaten en het neefje op het geldige paspoort meegenomen. Eenmaal in Nederland
stelde zij natuurlijk alles in het werk om ook haar zoon te laten overkomen en zij
heeft daarbij van hieruit veel hulp gehad. Over het feit of hij al dan niet met de
'Waterman'
meegekomen
was waren allerlei tegenstrijdige
berichten ontvangen,
maar een telegrammenwisseling
met onze functionaris maakte een eind aan haar
onzekerheid: het kind was aan boord. Natuurlijk stond ze in Rotterdam aan de kade,
ik hoef je niet te vertellen hoe!'
Ik sta weer op straat. Het is geen vriendelijk weer, de noordooster is venijnig en de
huizen van Amsterdam staan verdrietig onder de grauwe lucht. De 645 nieuwaangekomenen zullen het ook wel koud hebben, net als ik.
Duizenden gerepatrieerden hebben de laatste jaren hetzelfde doorgemaakt, het gevoel
van opluchting, van veiligheid als ze aan boord zijn, de vakantie op zee, de hoopvolle verwachtingen voor de toekomst. Ze voelen zich tot veel in staat, ze kunnen
toch werken? Maar als ze eenmaal in Nederland zijn, beginnen voor velen de moeilijkheden pas goed: te oud, geen diploma's, dus geen &erk, heel andere omstandigheden waar men moeilijk aan went, veel nieuwe dingen waarmede men moet leren
te leven. Daar komen de meesten wel overheen, ja zeker, maar zo iets kost tijd en
vaak veel moeite. En dan is het goed om terug te denken aan een team verzorgers en
een maatschappelijk
werkster aan boord, die, zonder misplaatst medelijden, altijd
op een prettige manier bereid waren advies te geven en te helpen tijdens de meest
ingrijpende periode van de repatriëring.
Oh. A. L.
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GEZINSVOOGDI]

Onderstaand artikel namen wij met toestemming van de redactie over Hit
het maandblad voor de kinderbescherming 'De Koepel'. Het maakte deel Hit
van een korte polemiek die in dat blad enige maanden tentg is gevoerd
over het vraagstuk van de periodieke rapportering van de vri;willige
gezinsvoogd.
Het onconventionele standpunt, dat de heer Dijkers daarbij naar voren
heeft gebracht, wilden wij onze lezers niet onthouden, Red.

moet een particuliere gezinsvoogd rapporteren?
Moet een particuliere gezinshoofd rapporteren?
Voor mij -en ik hoop voor vele
praktische werkers met mij - is deze vraag nog open en levensgroot. Zelfs ben ik
geneigd een ontkennend antwoord te geven. Nu weet ik wel, dat ik met zo'n ant'woord afstap van een platgetreden pad en ik weet ook, dat er 'h'aditionelen' zullen
zijn, die het verlangen voelen opkomen om met een gracieus gebaar naar een plek
boven de lieve oogjes te wijzen. 'Maar meneer, wat moet er dan terecht komen van
een verantwoorde dossiervorming; waar blijft dan het juiste beeld, dat de kinderrechter dient te verkrijgen?'
Wat verlangen wij van de man of de vrouw die als vrijwillige medewerker of medewerkster van de kinderrechter, waarop wij het etiket 'gezinsvoogd' of 'gezinsvoogdes'
hebben geplakt? Goed, een ander woord is er niet en wanneer we het werkwoord
'bevoogden' niet vervoegen, dan kunnen wij wel vrede hebben met de 'gezinsvoogd'.
Wat verlangen wij van de gezinsvoogd, die in wezen een vrijwilliger is op dat
gedeelte van het terrein van het maatschappelijk werk dat door de mantel van de
kinderrechter wordt bedekt?
Stellig geen bedrevenheid in het schrijven van rapporten. In de eerste plaats zal de
gezinsvoogd moeten zijn de vertrouwde raadsman of raadsvrouw van de ouders hij
de opvoeding van de kinderen en dat mag hij of zij niet eens welbewust zijn. De
gezinsvoogd moet iemand zijn die spontaan naast de ouders gaat staan en mede
die ouders gunstig beïnvloedt ten aanzien van hun gedrag in het algemeen en in
het bijzonder ten opzichte van de kinderen. Elders ") heb ik mijn gedachten over de
vrijwilliger in het maatschappelijk werk uitvoerig uiteengezet, zodat ik nu wel mag
volstaan met op te merken dat de gezinsvoogd alleen als zodanig kan functioneren
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indien hij of zij door de ouders én het kind als verh'oU\veling en raadgever wordt
geaccepteerd.
Maar loopt de gezinsvoogd als vertrouweling geen gevaar, wanneer hij moet rapporteren over het gedrag van het kind en dus onvermijdelijk en impliciet over het gedrag
van de ouders? Loopt hij in zijn spontaneïteit geen gevaar, wanneer hij wordt gedwongen te rapporteren en dus kind en ouders te objectiveren? Door de rapportage
wordt hij er derhalve toe aangezet de gelegde band met de pen te doorsnijden. Dat
gebeurt maar even en onbewust, maar het gebeurt telkens weer.
Loopt het gehele 'geval' geen gevaar indien wij de vrijwilliger ertoe zetten om zijn
bevindingen, zijn subjectieve bevindingen, te vertalen in een rapport, al dan niet
volgens Vrijerse richtlijnen? Het is bovendien de vraag of een vrijwilliger erin slagen
kan om zijn - altijd emotioneel gekleurde - bevindingen zo precies te vertalen,
dat deze vertalingen door derden, door de kinderrechter - ter wille van het juiste
beeld - en door ons even precies worden begrepen. Wat betekent het wanneer een
gezinsvoogd schrijft, dat het met Jantje goet gaat, dat Marietje zich thuis goed
gedraagt, dat Klaasje met zijn gezondheid sukkelt en Sjaantje haar kerkelijke verplichtingen tamelijk goed nakomt? Het is misschien veel belangrijker te weten waarom
Josefientje bij een bepaalde gebeurtenis plotseling in haar broek plast.
Zal de toegewijde gezinsvoofd geen aarzeling voelen wanneer Pietje, die toch 'in
wezen een goed jongetje is en met wie ik zo echt te doen heb' dingen uitspookt die
feitelijk niet helemaal goed zijn, maar waarmee je de kinderrechter in een zwart op
wit rapport niet lastig moet vallen?
In een rapport moet de gezinsvoogd een bepaalde situatie beschrijven, waarin hij zelf
meespeelt. Hij is iemand in de wereld van het kind, hij is altijd partij! Een rapport
is dus altijd partijdig. Waar blijft het juiste beeld dat de kinderrechter dient te verkrijgen? Welke emoties spelen door het schrijven van een rapport heen en waarom
wordt in het rapport het ene wel en het andere niet verteld? Wat doet de kinderrechter met die rapporten? Dragen die rapporten bij tot besluitvorming van de kinderrechter en weet de gezinsvoogd dit heel goed? Of zijn die rapporten alleen maar
nuttig voor het opwekken van uitroepen als: Ha, het gaat met Jantje best; Och, hee,
Mientje is een stoute meid?
Als ik de kinderrechter eens zou mogen adviseren, dan zou ik heel bescheiden de raad
geven om de raplJortage van particuliere gezinsvoogden achterwege te laten. Dan
behoeft diezelfde kinderrechter geen verzuchtingen meer te slaken over het gehalte
van de rapporten. Met die rapportage-eisen wordt in feite van de gezinsvoogden het
onmogelijke verlangd!
Maar ... , zo zult u mij nu tegenwerpen, waar blijft dan de kreet: 'dat naast het
juiste beeld, dat de kinderrechter dient te verkrijg,m en naast de noodzakelijkheid van
een verantwoorde dossieropbouw, de rapporteur (dus de gezinsvoogd en de gezinsvoogdes in ons geval) aan de hand van de ontdekking van de achtergronden, voor de
praktijk tot een veel beter inzicht en dientengevolge tot een veel juistere benadering
van het gezin en de pupil kan komen.'" Dat is toch belangrijk: een juist beeld, verantwoorde dossieropbouw, de achtergronden, een juistere benadering.
Indien ik dat 'juiste', 'verantwoorde'
en 'juistere' mag relativeren door er voor in de
plaats, te stellen: 'zo goed mogelijk', dan zie ik heel wel in, dat ik die belangrijkheid
niet kan ontkennen. Ik wil die belangrijkheid ook niet ontkennen en voor achtergronden ben ik uiterst gevoelig, al vind ik de voorgronden: waar moeten we met het
kind naar toe, van nog grotere betekenis. Maar mogen we dit laden op de schouders
") De heer Chr. de Vrijer in De Koepel van maart 1959: 'Hoe kan de beroepswerker de
particuliere gezinsvoogd behulpzaam zijn bij de rapportage:
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van de gezinsvoogd? De particuliere gezinsvoogd, wel te verstaan! Ik heb het grootste
respect voor de kinderrechter die op basis van de 'vertaalkunst van de rapporten van
de gezinsvoogden' de moed vindt om concreet in het belang van het kind en het gezin
te handelen. Maar het is een zegen voor onze kinderbescherming,
dat wij zulke met
wijsheid begenadigde kinderrechters hebben, dat zij - misschien ondanks de rapportage - in de regel en naar mijn weten veelal werkelijk menselijk verantwoorde
beslissingen weten te nemen. Maar ik ontzeg me zelf onmiddellijk en zeer beslist alle
recht om deze beslissingen te beoordelen.
Wat ik dan wél zou willen?
Laat de deskundige maatschappelijk werksters heel veel contacten hebben met de
kinderrechter. Heel persoonlijke contacten, opdat de kinderrechter
de taal van de
maatschappelijk
werksters zal verstaan en omgekeerd. Laat de deskundige maatschappelijk werksters op geregelde tijden rapporteren over de gesprekken met de gezinsvoogden, die ten aanzien van de gezinnen en de pupillen moeten plaatsvinden.
Dan bereiken we - of laat ik voorzichtig zijn - dan kunnen we bereiken, dat de
kinderrechter de taal van de rapporten gaat verstaan en dan kan de momentopname
van dat altijd wisselende en veranderende beeld, dat de kinderrechter dient te hebben
van de pupil en de situatie waarin de pupil verkeert, minder vaag zijn dan het juiste
beeld van de heer De Vrijer. Dan verzekeren wij ons impliciet van een regelmatig contact tussen maatschappelijk werkster en de gezinsvoogd - ook wanneer die gezinsvoogd het zo bijzonder goed doet - d,:n behoeven we ook niet bang te zijn voor een
geestelijke krampsituatie wanrieer de gezinsvoogd over de pupil, over de situatie en
dus over hemzelf-mede zwart op wit het nodige moet neerschrijven en dus altijd voor
de vraag komt te staan wat er aan het papier moet worden toevertrouwd en wat niet,
met alle mogelijke conflictsituaties van dien. Vergist u zich in dit laatste niet. Het
klinkt zo zwaar, maar het is ook zwaar. Er is nu eenmaal polariteit tussen liefde en
rechtvaardigheid.
Laten wij er toch nauwgezet tegen waken de krachten in dit spanningsveld te onderschatten.
L. J. DIJKERS

gezinsvoogdij in de praktijk
Fransje
Het is geen wonder dat mevrouw K. op een dag met haar 6i- jaar oude Fransje bij de
Raad voor de Kinderbescherming belandde omdat ze ten einde raad was. Altijd waren
er al moeilijkheden met hem geweest. Toen hij enkele weken oud was moest de jongen in het ziekenhuis worden opgenomen, voor 14 dagen, zeiden ze; maar het werden maanden.
Daarna was er steeds iets met hem aan de hand. Praten deed hij heel laat en gebrekkig, zijn bed was nooit droog, geen snoepje was veilig voor hem, zijn oudere
en later zijn twee jongere zusjes plaagde hij waar hij maar kon. Hij is er genoeg voor
gestraft, vertelde zijn moeder. Niet dat dat hielp, in tegendeel.
Fr:::nsje ging bij de buren om brood vragen alsof hij thuis niet genoeg kreeg.
Hij viste koolstronken en aardappelschillen
uit de vuilnisbakken en verzamelde die
in een door onder zijd bed als een schat. Hij stichtte brandjes in zijn kamertje, gapte
geld. In alles was hij even langzaam en sloom - net zijn vader - behalve als het om
eten ging; dit alles maakte moeder uiterst prikkelbaar tegenover haar enige zoon.
En vader, ach vader die maakte zich er zo druk niet om. Hij liet de huishouding en
opvoeding van de kinderen maar het liefst aan zijn veel jongere maar veel intelli-
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gentere vrouw over. En deze vrouw had er genoeg van, meer dan genoeg. Ze wilde
Fransje nu maar zo gauw mogelijk het huis uit hebben voordat er iets onherstelbaars
gebeuren zou. Dus kwam de jongen onder toezicht. Als gezinsvoogdes vond ik het
maar het beste dat Fransje eerst eens uitvoerig onderzocht werd, zowel door een arts
als door een psycholoog .
. Lichamelijk was hij niet in een al te beste conditie; mager, bleek en slap en het psychologisch onderzoek wees uit dat Frans verstandelijk een geringe achterstand had;
jaloers op zijn zusjes en heel agressief ten opzichte van zijn moeder, door wie hij zich
te kort gedaan voelde.
Uit de gesprekken die ik met moeder had werd wel duidelijk dat Frans wat dit laatste
betreft, wel gegronde redenen had zich verwaarloosd te voelen.
Moeder had Fransje nooit gewenst, trouwens geen van haar kinderen. Ze is immers
nog jong, ze heeft allerlei ambities die ze nooit kan uitvoeren omdat ze gebenden is
door haar gezin. Aan haar man heeft ze niets. Hij vindt alles goed wat ze doet, zegt
nooit eens 'ik wil het zus of zo' of 'je moet dit wel doen en dat niet.' Aan de ene kant
is dat gemakkelijk en prettig, want moeder kan de baas spelen. Maar aan de andere
kant: ze mist elke steun en heeft niemand die haar de waarheid zegt op haar vingers tikt als ze iets verkeerds doet. De kinderen vindt moeder een zware belasting.
Ze vragen altijd iets van haar, aandacht, liefkozingen, zorg en hulp en ze kan of wil
dit niet opbrengen. Vooral Frans is er steeds op uit zich in moeders aandacht te dringen en daarom - én omdat hij zo op zijn vader lijkt - irriteert hij haar bovenmate.
Het leek ons maar het beste Frans eens een poosje uit huis te plaatsen en hem in een
omgeving te brengen waar hij wél de aandacht kan krijgen die hij nodig heeft en
waar hij niet voortdurend commentaren kreeg op al zijn vergrijpingen.
Intussen moest d"n geprobeerd worden moeder te leren de situatie waarin ze nu eenmaal geplaatst was te aanvaarden en vader weer bij de gang van zaken in zijn gezin
te betrekken.
Nu, na IQ jaar is er stellig vooruitgang te zien, al zijn we er nog lang niet. Wat Frans
betreft, nadat hij zich het eerste half jaar in de inrichting had uitgeleefd en de leiding bijna tot wanhoop had gebracht kwam hij tot rust, begon voorzichtig aan zijn
omgeving te vertrouwen, daardoor krijgt het positieve in hem de kans zich te ontwikkelen.
Op de lagere school kan hij normaal mee, in zijn groep heeft hij zich aangepast en
toont veel zorg voor de kleintjes. vVel gedraagt hij zich nog steeds zo dat de juffrouw
niet de krans krijgt te vergeten dat ze Fransje in haar groep heeft, maar calamiteiten
komen niet meer voor.
En moeder, die niet meer dagelijks geconfronteerd werd met haar 'moeilijke zoon',
moest toegeven dat de problemen in de eerste plaats uit haar zelf voortkwamen.
Veel gesprekken waren er nodig om haar te doen inzien dat er aan haar houding
t.o.v. haar kinderen gebreken kleefden en veel zullen er nog nodig zijn om haar te
helpen anders tegenover hen te gaan staan. Maar op de basis van het vertrouwen
dat er tussen mevrouw K. en gezinsvoogdes is ontstaan en haar wil om uit haar
moeilijkheden
te komen ziet de toekomst er voor het gezin niet somber uit, er
bestaat een gegronde hoop dat Frans binnen niet al te lange tijd weer thuis geplaatst kan worden.
Rotterdam, 14 januari 1960.
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BOEKBESPREKINGEN

het onvolledige gezin
door dr. E. C. M. Frijling-Schreuder.
Van Gorcum-assen-prijs

uitgave

f 4,90

Een aantrekkelijk uitgegeven boekje, geschreven door de medisch leidster van 'het
Medisch Opvoedkundig
Bureau te Amsterdam, noodt tot lezen. In een boekje van
haar hand mag men verwachten, dat geschreven wordt over het onvolledige gezin
in verband met de opgroei van de kinderen. Juist waar tegenwoordig
zo vaak
gezin kunnen opgroeien, is het goed als hulp geboden wordt aan hen die niet in die
beklemtoond wordt, hoe belangrijk het is als kinderen gewoon in een prettig eigen
situatie zijn. Mevrouw Frijling heeft haar boekje ingedeeld in hoofdstukken over:
tijdelijke afwezigheid - sterfgevallen in het gezin - echtscheiding - herh'ouwen voogdijwijziging - de ongehuwde moeder - het pleeggezin en de adoptie.
In haar inleiding schrijft ze: 'Dit boekje is niet in de eerste plaats bestemd voor vakmensen, maar voor alle vaders en moeders die niet samen in een gezinsverband met
al hun kinderen leven.' Toch is het beslist geen eenvoudig boekje geworden. De moeilijkheid ligt naar mijn mening daarin, dat eigenlijk een zeer grote hoeveelheid problemen in een klein bestek wordt weergegeven. Bovendien wordt, dunkt mij, nogal
eens uitgegaan van psychologische opvattingen, die bepaald nog geen gemeengoed
zijn. Als het boekje geschikt wordt voor alle vaders en moeders (althans voor een
veel groter aantal dan thans het geval zal zijn), dan zal de schrijfster veel uitvoeriger
moeten ingaan op wat ze nu heel samengevat weergeeft. Men zou de inhoud van
dit boekje bij een groot publiek bekendheid willen geven, omdat geschreven wordt
over de dagelijkse problemen van talloze mensen en kinderen, waar we allen van
wat naderbij of wat verder af mee te maken hebben. Bovendien geeft hier, als zo
vaak, de beschrijving van de bijzondere situatie ook allerlei inzichten voor het gewone doen.
Voor mij is het een vraag of het helemaal gelukkig is, dat de schrijfster ook de hoofdstukken over 'de ongehuwde moeder' en 'het pleeggezin en de adoptie' in dit boekje
heeft opgenomen. Het gaat hier om een meer afwijkende situatie, waardoor zeer
verschillende problemen mee aangestipt worden, maar voor de doorsnee-lezer lang
niet genoeg uitgewerkt. (Bovendien moge hierbij opgemerkt worden, dat met name
in deze hoofdstukken enkele slordigheden op juridisch en sociaal gebied staan.)
Al met al is dit boekje voor onze lezerskring stellig van belang en leent het zich ook
bij uitstek voor bespreking in een serie avonden.
Januari 1860.
E. VRIND-VAN PRAAG
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brochure: Bekwaam om te helpen

uitgave:

Nationale

Raad voor Maatschappelijk

Werk

Het doel van deze brochure, die op mime schaal zal worden verspreid, is abituriënten van het voorbereidend hoger en middelbaar onderwijs, die belangstelling hebben
voor een functie in het maatschappelijk werk, nader hierover te oriënteren.
Zoals u wellicht bekend zal zijn, heeft het zich zowel kwalitatief als kwantitatief
sterk ontwikkelende
maatschappelijk
werk nog altijd te kampen met een ernstig
tekort aan deskundige beroepskrachten.
Onbekendheid
met het maatschappelijk
werk en met de beroepsmogelijkheden
die het biedt, is ongetwijfeld één van de
oorzaken, dat de opleidingsinstellingen
voor maatschappelijk werk niet meer leerlingen aantrekken, dan nu nog het geval is.
Door de Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk worden thans, in nauwe samenwerking met de scholen en academies voor sociale arbeid, enkele initiatieven
ontplooid om de toestroming van leerlingen naar deze opleidingsinstituten
te bevorderen. In het kader van deze initiatieven past deze brochure.
Op het gebied van de beroepenvoorlichti~g
verschijnen, vooral de laatste tijd, vele
geschriften. Een voorlichtingsbrochure
over de mogelijkheden van een beroep in
het maatschappelijk
werk ontbrak tot nu toe. Wij zijn dan ook verheugd dat de
brochure welke thans voor u ligt, tot stand is kunnen komen.
Daartoe in de gelegenheid gesteld door een subsidie van het Koningin Juliana Fonds
kon de prijs van het boekje worden vastgesteld op f 0,50.

revalidatie in nederland

door dr. J. W. F. M. Stoop.
uitgave

Van Gorcum en Comp. assen, prijs f7,50

Het doel van de auteur is, in dit werk een kritisch beschouwing te geven over de
huidige stand van zaken van de revalidatie in Nederland en over haar ontwikkeling
en perspectief.
'
Revalidiatie, een nieuwe tak van wetenschap, komt niet alleen in Nederland, maar
op de gehele wereld steeds meer in het centrum van de belangstelling te staan. In de
laatste jaren komen steeds meer mogelijkheden naar voren om de minder valide mens
al individu en als lid van de gemeenschap zelfstandig te maken.
Revalidatie heeft niet een louter economisch doel, maar is ook van toepassing op
kinderen en bejaarden en op de ernstig-invaliden, die niet arbeidsproduktief
kunnen
worden.
Een patiënt, getroffen door ziekte of ongeval, is maar ten dele gediend met een louter
klinische genezing. Als de wonden zijn geheeld en de temperatuur is gedaald, blijven
er dikwijls nog grote somatische, psychische en sociale problemen over. Een vroegtijdige aanpak van de revalidatie van een patiënt is van fundamenteel belang voor
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het bereiken van goede resultaten. Goede samenwerking tussen ziekenhuis en revalidatiecentrum, gecombineerd met een doeltreffende nazorg, is vereist.
Vele instanties en instellingen in de maatschappij hebben direct met de revalidatie
van een patiënt van doen. Zo hebben het maatschappelijk werk, de kruisverenigingen,
de arbeidsbureaus, bedrijven en beschutte werkplaatsen, de ziekenfondsen, de sociale
diensten van de gemeenten en het onderwijs hierin een belangrijke taak.
Het is zaak, in de huidige beginperiode van de revalidatie een natuurlijke ontplooiing
niet te belemmeren door star te willen vasthouden aan het reeds bestaande; aan de
andere kant echter, zal ook een wilde uitgroei voorkomen moeten worden.
De revalidatie heeft vele mogelijkheden, maar er zijn ook nog veel problemen, die
om een oplossing vragen.
Kennis van elkanders werkterrein op dit gebied is daarom onontbeerlijk voor een
goede samenwerking.

de A. den Doolaard-omnibus

uitgave n.v. de Arbeiderspers
N.V. De Arbeidspers heeft de gewoonte ieder jaar een Omnibus te laten verschijnen
met het werk van een bekend schrijver. In 1953 was het de Aard v. d. Werfhorst
Omnibus, daarna verschenen omnibussen met het werk van Herman de Man, Anton
Coolen, Joh. Fabricius, Jan Mens en Willy Corsari. Nu zijn bij de AP te koop in
één deel, gebonden voor f 3,95, de bekende boeken van Den Doolaard: De druivenplukkers, Oriëntexpres en de Bruiloft der zeven zigeuners.

het schip, dat gij bouwen zal

door Antonie Donker.
uitgave

Querido van f 8,75

In dit boek geeft de schrijver een beschouwing over het verhaal van de zondvloed
van Noach en de ark. Op vele plaatsen ter wereld duikt het zondvloedverhaal
op,
zelfs bij Indianen en Eskimo's. Sensationeel was de ontdekking van een voorbijbels
verhaal in de bibliotheek van Asserbanipal in Ninivé, dat bleek deel uit te maken
van het oudste natoonale épos der wereld het babylonische van de held Gilgamesj.
Dit bijbelverhaal, dat steeds een geheel eigen plaats blijft innemen door het streng
ethische karakter ervan, met in het middelpunt de straf voor de zonde, is door vele
schrijvers en beeldende kunstenaars als basis voor hun uitingen gebruikt.
De schrijver behandelt middeleeuwse commentaren en bewerkers, Vondel, als bewerker van het zondvloedverhaal, bewerkingen uit de tijd van romantiek en moderne
expressionistische parafrasen waarin de ark zelfs in de actuele en afschrikwekkende
vorm van een U-boot verschijnt.
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salanlander-pockets

Toen bliezen de poortwachters.

f

1,75

Proza en poëzie van 1880 tot 1920. Een bloemlezing
van Perk tot Nijhoff. Verzameld door H. van Straaten.
Voor wie dit leest.

f

uit de Nederlandse

literatuur

1,75

Proza en poëzie van 1920 tot heden. Het vijfde en laatste deel van een bloemlezing
uit de Nederlandse literatuur van 1200 tot heden.
De grote zaal door Jacoba v. d. Velde.

f

1.75

De eerste in het Nederlands geschreven roman van Jacoba v. d. Velde. Het is een
ontroerende roman, gebouwd op het thema van de eenzaamheid waarin ieder menselijk wezen leeft en sterft.
Philip en de anderen door Cees Nootebaom.

f 1,75

Een geheimzinnig mengsel van droom en werkelijkheid
waarin Nooteboom het
verhaal van Philip vertelt, die romantische zwerfreizen door Europa maakt en allerlei
merkwaardige mensen ontmoet en na het geluk gevonden en verloren te hebben naar
het huis van zijn oom, bij wie hij is opgegroeid, terugkeert.
Lijmen-Het

been door W. Elschot.

f

1,75

Een satire over een tot in het absurde doorgevoerde reclamecampagne
met tragische
gevolgen en de onmogelijkheid om later het gedane onrecht te herstellen.
Nachtelijke cavalcade. Verzameld
Lidia Bellinfante. f 1,75
Een aantal buitennissige
ontspanningslitera tu ur.

verhalen

Zwart Afrika door dl'. Herman

door B. Jessurun Labo en vertaald door
voor mensen die houden

Wouters.

Geïllustreerde

van extremisme

Salamander.

f

in de

2,50

Overvloedig geïllustreerde verhandeling over de karakteristieke, culturele historische
en volkenkundige achtergrond van de zwarte bevolking in Afrika.
De vergeten

medeminnaar

door R. Bulthuis.

f

1,75

Een boeiend verhaal over een man die zijn geheugen
sende ontknoping.
De reizende dood door Alfred Kosman.

f

heeft verloren met een verras-

1,75

De schrijver onderzoekt in dit boek in hoeverre de doodsgedachten in het werk van
een aantal schrijvers worden bevestigd door hun eigen dood. Zo ontstonden 5 'omgekeerde' biografiën van een aantal grote schrijvers.
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gevarieerde stof
sectie-secretariaat-gezinsverzorging

Met ingang van 1 januari 1960 heeft de landelijke sectie gezinsverzorging zijn secretm'esse, mevrouw H, J. Roes, moeten afstaan aan het gewestelijk centrum van Humanitas in Overijsel. Mevrouw Hoes is daar met ingang van dezelfde daum tot directrice
benoemd.
Mevrouw Roes was de eerste landelijke medewerkster
bij de gezinsverzorging
die,
na haar aanstelling in 1954, met de opbouw van de gezinsverzorging als hoofdtaak
werd belast. Zij heeft zich zes jaar aan dit werk kunnen wijden en in die tijd heeft
heeft de landelijke sectie met haar hulp veel voor onze plaatselijke afdelingen met
gezinsverzorging
kunnen doen. Ut de reeks van diensten die mevrouw Roes het
gehele gezinsverzorgingswerk
bewezen heeft willen we één kiezen om hier te noemen.
Er zijn er veel meer, maar opsomming daarvan zou dit berichtje al te zeer op een
afscheid doen lijken en van een afscheid van Humanitas is nl. geen sprake! Mevrouw
Roes blijft springlevend midden in het werk van de vereniging verkeren en allen
die haar kennen weten dat we dit zullen merken ook. Dat wil zeggen: 'we' met uitzondering van de vele vriendschappelijke
relaties van mevrouw Roes in onze afdelingen.
Voor hen duikt zij onder in de provincie, en de redactie van dit kaderorgaan is graag
de tolk van deze afdelingsmedewerkers
met een woord van dank voor de vele
diensten die mevrouw Roes bij de opbouw van en de zorg voor de gezinsverzorging
verricht heeft.
Maar, om terug te keren tot die éne hier te noemen opmerkelijke verdienste: dat is
de grote zorg die zij deze zes jaren gehad heeft voor de werving, vorming en de
opleiding van onze gezinsverzorgsters en -helpsters en voor het vestigen en versterken
van een goede en kameraadschappelijke
geest tussen alle plaatselijke medewerksters, verspreid over heel Nederland. Het begon in 1954 met conferenties voor besturen en geleidelijk kwam het zwaartepunt te liggen in periodieke bijeenkomsten
van zowel leidsters als uitvoerende krachten. Een goed gekozen weg en een gezonde
ontwikkeling. De opvolger van mevrouw Hoes, de heer J. Terlouw, heeft mede daardoor een goede basis om op voort te werken.
Met het secretariaat van de sectie legt mevrouw Roes tevens haar taak als redactrice
voor de gezinsverzorging
aan ons kaderorgaan neer. Maar zij is daarom niet verloren als medewerkster van dit blad. De redactie heeft mevrouw Roes als correspondent voor Overijselse aangelegenheden
behouden.
In de totstandkoming
van een ontwerp pensioenregeling
voor gezinsverzorgsters
heeft mevrouw Roes een zeer groot aandeel gehad. De regeling is vrijwel gereed.
Alleen détails moeten nog verzorgd worden. Een reeds lang door de landelijke sectie
gekoesterde wens is hiermee in vervulling gegaan. Een waardig sluitstuk van een
produktieve periode periode in landelijk verband.

Benoemingen.
De heer J. Terlouw, tevoren direkteur van de Ankerclubhuizen
te Rotterdam, is met
ingang van 1 januari 1960 benoemd tot staffunctionaris
bij het Centraal Bureau,
voornamelijk belast met het secretariaat van de landelijke sectie gezinsverorging.
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Eveneens per 1 januari 1960 is tot directrice bij het gewestelijk centrum van Humanitas te Noord-Holland benoemd mej. mr. H. van Amerongen.
Bij de afdeling Amsterdam is sinds korte tijd mej. J. Melkman aangesteld als 2e jeugd
maatschappelijk werkster, voor werkzaamheden ten behoeve van de gezinsvoogdij in
het arrondissement Amsterdam.
Mevr. J. H. Steenbergen heeft in dezelfde afdeling, ten behoeve van het algemeen
maatschappelijk werk, de plaats ingenomen van mej. Wilde, die de dienst van
Humanitas heeft verlaten.
liJ. de afdeling Rotterdam is mej. P. J. M. Knoester aangesteld als maatschappelijk

werkster bij het afdelingsbureau.
Het bestuur van de afdeling Den Haag heeft mevrouw
tweede maatschappelijk werkster aangesteld.
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J. G. Weber-Hueting

als

uit de statuten:
Artikel 1
De vereniging is genaamd: De Nederlandse Vereniging voor Maatschappelijk Werk 'HUMANITAS' en is gevestigd te Amsterdam.
Artikel 2:
De vereniging stelt zich ten doel het verrichten van maatschappelijk werk
in de ruimste zin en staat daarbij open voor allen die behoefte gevoelen
aan een tegemoettreden vrij van elke leerstelligheid, waarbij in het bijzonder gedacht wordt aan de buitenkerkelijken. Zij erkent evenwel de
noodzaak om zich bij har arbeid te laten leiden door enkele richtinggevende beginselen. Daartoe behort in de eerste plaats het algemeenHumanistisch beginsel van de eerbiediging van de menselijke persoonlijkreid en de daaruit voortvloeiende erkenning van het recht op en de plicht
tot zelfbestemming en zelfontplooiing voor ieder mens, zij het binnen de
grenzen door het belang der gemeenschap getrokken.
Daarvan uitgaande, staat zij op het standpunt:
1. dat het maatschappelijk werk behoort te worden gedragen door een in
gemeenschapszin wortelend besef van verantwoordelijkheid zowel voor
het lot van de naaste als voor het welzijn van de samenleving;
2. dat in de praktijk van het maatschappelijk werk een overwegende
plaats behoort te worden toegekend aan het aankweken van verantwoordelijkheidsbesef, niet alleen met betrekking tot de eigen levensvervulling, maar ook ten opzichte van de groepen, waarvan de mens
deel uitmaakt;
3. dat het maatschappelijk werk een bijdrage behoort te leveren tot een
in alle opzichten gezond maatschappelijk leven.
Zij streeft voorts naar coördinatie van alle maatschappelijk werk en wenst
daartoe de samenwerking van instellingen en verenigingen welke op dit
terrein werkzaam zijn, te bevorderen, voor zover dit zonder aantasting van
het eigen karakter der vereniging mogelijk blijkt.

