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RECLASSERING

notities over de behandeling van psychisch
gestoorde delinquenten (11)
In het voorgaande nummer is beknopt een overzicht gegeven van de formele gang
van zaken met betrekking tot de veroordeling, verpleging en reclassering van psychisch
gestoorde delinquenten, die ter beschikking van de Hegering werden gesteld. vVe zullen
nu nader ingaan op een aantal aspecten van de behandeling van t.b.H.-gestelden
in
inrichtingen.
De belangrijkste vraag in dit verband is, of de in ons land aanwezige inrichtingen
in staat zijn de meestal zeer ernstig psychisch gestoorde delinquenten zo te behandelen, dat inderdaad op den duur hun terugkeer naar de maatschappij
op een verantwoorde wijze kan plaatsvinden. Immers - het zij nogmaals gezegd - een t.b.H.-stelling wordt opgelegd, omdat de openbare orde dat bepaaldelijk vordert. Het zal dan
ook duidelijk zijn, dat een terugkeer der verpleegden in de maatschappij niet eerder
is verantwoord dan nadat met een redelijke zekerheid kan worden aangenomen, dat
hun gedrag geen - of in belangrijk mindere mate dan voorheen - aanleiding geeft tot
(op een gevaarlijke wijze) verstoring dezer openbare orde.
Diegenen nu, die in inrichtingen worden opgenomen, tonen, zoals uit psychiatrische
en psychologische onderzoekingen is gebleken, afwijkingen in hun geestelijke gesteldheid. (Deze omstandigheid
wordt door de rechter, wanneer hij een t.b.H.-stelling
beveelt, officieel bekrachtigd, daar hii het is, die het verminderd toerekenbaar zijn
uitspreekt op grond van de aangetoonde geestelijke afwijkingen.) De t.b.H.-gestelden
hebben niet alleen gemeen, dat bij hen duidelijk psychische stoornissen bestaan overigens van de meest uiteenlopende
aard en individueel zeer verschillend - doch
ook valt als gemeenschappelijk
kenmerk doorgaans op:

- recidiverend crimineel gedrag;
(Er kan dan ook worden gesteld, dat voorafgegane gevangenisstraffen
voor deze categorie gedetineerden niet zinvol heeft gewerkt.)

in elk geval

- het reeds vanaf de vroege iel/gd falen in relaties met anderen en het niet komen tot
een gangbaar maatschappeliik gedrag (hetgeen niet betekent, dat alleen crimineel
gedrag werd getoond).
Deze gedetineerden
nu, behorend tot de groep van de zwaarst gestoorde psychiatrische patiënten, worden voor het merendeel geplaatst in Hijksinrichtingen (de IUjksasielen voor Psychopaten), waarvan geen enkele is gebouwd met het doel deze categorie patiënten op te nemen. De asielen te 's-Gravenhage, Groningen en Utrecht zijn
oorspronkelijk gevangenis of huis van bewaring geweest, de asielen te Avereest en
Doetinchem Rijksopvoedingsgestichten.
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Door middel van soms (zeer) uitgebreide verbouwingen
is getracht deze gestichten
geschikt te maken voor hun huidige bestemming; vooralsnog geldt echter, dat dit bij
de drie eerstgenoemde slechts zeer ten dele is gelukt.
De particuliere inrichtingen zijn in het algemeen, vooral bouwkundig gezien, beter
geoutilleerd en voldoen meer aan de eisen, die aan dergelijke instituten dienen te
worden gesteld. Het aantal particuliere inrichtingen zal in de toekomst nog mel twee
worden uitgebreid, n1. één op rooms-katholieke
en één op protestants-christelijke
grondslag; beide moeten echter nog worden gebouwll.
Momenteel bestaat dus de situatie, dat het grootste deel der verpleegden verblijft in
gebouwen, die niet geschikt zijn te achten om de toe te passen behandeling tot zijn
recht te laten komen. De diverse inrichtingen verschillen echter niet alleen in bouwkundig opzicht veel van elkaar, ook de wijze van benadering der patiënten is nogal
uiteenlopend.
Deze divergentie in de behandeling hangt o.m. af van de inzichten van directie en
staf, van het al of niet aanwezig zijn van specialisten en andere geschoolde medewerkers (met name zenuwartsen, psychologen, maatschappelijk
werkenden, verplegend
personeel), de mate van geslotenheid C.q. openheid van de inrichting, de geografische
ligging (stad of platteland), en de categorie opgenomen patiënten.
De veronderstelde
graad van maatschappelijke
gevaarlijkheid en de wijze van gestoOl"d zijn bepalen nu nog grotendeels, waar een patiënt kan worden geplaatst.
Een grote, niet ommuurde inrichting, met veel eigen landerijen, werkend met verplegend personeel, terwijl in de medische staf geen specialisten (zenuwartsen)
zijn
opgenomen, en gelegen op het platteland, zal een andere categorie patiënten opnemen
dan b.v. een veel kleinere, streng gesloten inrichting, die een geringe kans tot ontvluchten biedt, en waarin o.a. wel een aantal zenuwartsen werkt. Hoewel, volgens de
wet, aan het hoofd van een rijksasiel een geneesheer staat, zijn er particuliere inrichtingen, waar dit niet het geval is.
Om alle verschillen op te noemen lussen de bestaande instituten, die zich bezig houden met de behandeling van psychisch gestoorde delinquenten,
is in het bestek van
dit artikel niet relevant. Van belang is te vermelden, dat de gezamenlijke inrichtingen, gelet op de wijzen van en de mogelijkheden tot behandeling, een kaleidoseopisch
beeld geven te zien. Hiermede gaat gepaard dat, met uitzondering van de Dl'. H. van
der Hoevenkliniek te Utrecht, alwaar de behandeling zeer intensief is, veelzijdig en
vooral deskundig gebeurt, het werk in het merendeel der inrichtingen dikwijls noodgedwongen op een lager niveau plaatsvindt dan wenselijk is. De zorg voor deze categorie van geestelijk gestoorden heeft verder onvoldoende aandacht van de instellingen,
werkend op het gebied der geestelijke volksgezondheid;
het is de minister van Justitie, die in laatste instantie verantwoordelijk is voor de behandeling, die de patiënten
in de inrichting ondergaan.
In den lande ontbreekt in het algemeen het besef, dat het hier gaat om zeer ernstige
patiënten, die weliswaar de maatschappelijke
orde soms op gevaarlijke wijze verstoren,
doch die juist in het belang der maatschappelijke
veiligheid en niet in de laatste plaats
ook uit hoofde van hun medemens zijn, zo intensief en deskundig mogelijk zouden
moeten worden behandeld. Gezien deze omstandigheden
baart het geen verwondering, dat tot nu toe de middelen om adequate inrichtingen te bouwen en om voldoende
zeer deskundige krachten aan te trekken in te geringe mate beschikbaar
worden
gestekl.
Gaan wc nu eens na, hoe in het algemeen
gen is, dan merken we het volgende op:
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de huidige gang van zaken in de inrichtin-

De meeste patiënten werken dagelijks op de werkplaatsen, waarvan de outillage en
inrichting per gesticht verschilt, en waaraan de kwalificatie goed tot zeer slecht kan
worden gegeven. Veelal bestaat er niet een zodanig gedifferentieerd
werk- en beoordelingsschema, dat er van een systematische arbeidstraining sprake is; het onjuiste
beloningsstelsel werkt in deze bepaald negatief. De \verkprestaties blijven merendeels
beneden de norm, die behaald zou kunnen worden. In de 'vrije tijd' zijn er mogelijkheden tot actieve en vooral passieve recreatie, sport, kaarten, etc., huisvlijt, radio,
televisie, zo nu en dan filmvoorstellingen of muziek- en toneeluitvoeringen.
De patiënten dienen zich aan bepaalde gedragsregels te houden, overtreding ervan k:1I1sancties
ten gevolge hebben. Een aantal van deze regels komt overeen met die, geldend in
strafgestichten.
Indien hun gedrag het lijkt toe te laten, kunnen patiënten in de gelegenheid worden
gesteld zich gedurende een bepaalde tijd, begeleid of onbegeleid, buiten de inrichting
te begeven, en in sommige gevallen ook om in de maatschappij te werken. Afhankelijk
van de mogelijkheden van het instituut, vindt ook meer of minder frequent individuele
bemoeienis met de patiënt plaats, in de regel op sociaal (pedagogisch) gebied liggend,
veel minder, tot in het geheel niet in sommige inrichtingen, op psychiatrisch en psychotherapeutisch gebied. Niet onvermeld mag blijven, dat ondanks de beperkte behandelingsmogelijkheden,
een aantal patiënten na verloop van tijd toch op de een of
andere wijze zodanig verandert, dat zij in staat blijken zich heter in de maatschappij
te handhaven dan eerder het geval was. Deze resultaten kunnen worden behaald mede
door het geestdriftige zich inzetten voor hun taak van een groot aantal werkers in de
diverse inrichtingen. Hun enthousiasme, hun doorzettingsvermogen,
hun willen vechten voor de goede zaak, maakt, dat zij in het buitengewoon moeilijkc werk met deze
patiënten niet versagen. Dat hun werk soms onder primitieve en ongunstige omstandigheden gebeurt, wekt nogal eens teleurstelling en een gevoel van in de steek gelaten
te worden. Opvallend is echter, dat diegenen, die door deze arbeid zijn gegrepen, er
blijvend door worden geboeid.
Uit het bovenstaande
valt niet anders te concluderen, dan dat de behandeling van
psychisch gestoorde delinquenten
in ons land nog op vele wijzen tekortschiet, ondanks het feit, dat velen (maar nog altijd te weinig in aantal) zich er intensief mee
bezig houden. Het is echter weinig vruchtbaar slechts mede te delen, dat bepaalde
zaken onjuist zijn.
Zeer in het kort wil ik dan ook wecrgeven, hoe naar mijn mening de situatie ten aanzien van de behandeling van psychisch gestoorde delinquenten
zich zou dienen te
ontwikkelen.
Gezien de aard van hun bevolking en het grote aantal krachten, dat nodig is voor een
intensieve behandeling,
diencn de inrichtingen niet te groot te zijn (een maximale
opnamecapaciteit
van 100-125 personen). Aan te bevelen is deze inrichtingen over
het land te verspreiden en wel zodanig, dat in gebieden, waarvandaan
het grootste
'aantal patiënten komt, ook de meeste inrichtingen zich bevinden. Tegenwoordig
is
het omgekeerde het geval. Met het oog op de noodzaak patiënten buiten de inrichting
te werk te kunnen stellen is ligging in of nabij grote steden aan te bevelen. In het
belang van de continuïteit der behandeling is het gewenst, dat iedere inrichting in
staat is, alle categorieën van patiënten op te nemen, zodat geen concentratie ontstaat
van b.V. alleen maar zeer moeilijke patiënten, met alle schadelijke gevolgen van
dien, en bovendien de patiënten vanaf het begin tot het einde hunner opname in de
inrichting kunnen verblijven, zodat de tot stand gekomen relaties, b.V. met de individuele leden van het behandelingsteam,
niet telkens behoeven te worden verbroken.
Het is noodzakelijk, dat de behandeling
veelzijdig en intensief, en zolang als het
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nodig is (en dikwijls is dit zeer lang, 3 tot 5 jaar), geschiedt met primair gebruikmaking van psychiatrische inzichten en methodieken, gecombineerd met psychologische en sociaal (-pedagogische) zienswijzen.
Het doel, dat wij met deze behandeling willen bereikcn is, de patiënten de gelegen-.
heid 'te bieden zichzelf zodanig te veranderen - en hun daarbij te helpen - dat zij
op den duur in staat zijn zich te houden aan de geldende maatschappelijke
normen,
en niet wederom te geraken tot delinquent gedrag.
Het is hier niet de plaats in te gaan op de wijze, waarop de verschillende psychiatrische en sociaal-pedagogische behandelingsmethodieken
worden toegepast. Enige basisprincipes mogen echter niet onvermeld blijven; deze zijn:
1. Aanvaarding van de patiënt als medemens, wiens (mis)daden getuigen van de nood,
waarin hij verkeert.
2. In een aanvankelijk beschermende
omgeving zal, naast het doen van een sterk
appèl op de positieve mogelijkheden, die hij bezit, de patiënt eveneens geconfronteerd moeten worden met zijn onmacht zich te conformeren aan de gangbare maatschappelijke normen. Dit laatste om te pogen hem tot 'ziektebesef' te brengen. Vrijwel
geen der patiënten heeft in eerste instantie van zichzelf het gevoel, dat zijn wijze
van in de wereld staan, afwijkend is, hetgeen een der redenen is, dat zij meestal niet
zijn gemotiveerd een behandeling te ondergaan.
3. De gehele gang van zaken in de inrichting dient een weerspiegeling te zijn van
het gebeuren in de normale maatschappij mct de daarin geldende normen - eisen,
verantwoordelijkheden,
problemen, mogelijkheden tot in-relatie-treden,
etc. Dit betekent niet alleen, dat de situatie binnen de muren zoveel mogelijk moet ovcreenstemmen met het normale maatschappelijk
gebeuren, maar ook, dat cr van binnen naar
buiten en omgekeerd contact bestaat met de maatschappij, door middel van familieen andere relaties, werkgevers, verenigingen, contactgezinnen,
scholen, reelasseringsinstanties, etc. Al deze contacten, goed gesuperviseerd,
en ook buiten de inrichting
plaatsvindend, indien dit is verantwoord, stellen de patiënt in staat zijn plaats in het
normale maatschappelijk verkeer te leren vinden. Het vroeger zo veelvuldig gebruikte
woord 'gestichtsaangepast'
garandeert immers in het geheel niet, dat ook een maatschappelijk aangepast gedrag kan worden getoond!
4. Steeds zal de nadruk moeten worden gelegd op het aanzetten tot zelfwerkzaamheid en vooral ook tot verantwoordelijkheidszin,
om het meestal sterk geschonden
zelfbewustzijn der patiënten weer te doen opbloeien en om het gevoel van ontmoediging, dat zo dikwijls bestaat, te laten overwinnen. Vooraleer dit laatste een aanvang
neemt, is niet te verwachten, dat de patiënt een werkelijk persoonlijke inzet kan geven
bij zijn behandeling, en ,bij zijn resocialisatie.
5. De behandeling is niet alleen een individueel belang, maar evenzeer een maatschappelijk belang. Van tegengestelde belangen is geen sprake. ,De veiligheid van de
maatschappij is cr alleen maar mee gebaat, wanneer op deskundige en verantwoorde
wijze wordt gepoogd de betrokkene tot aangepast gedrag te laten komen. Verwijdering uit de maatschappij en opsluiting voor kortere of langere tijd zonder meer, bedreigt de maatschappelijke
vciligheid, zoals de wijze van ten uitvoerlegging der gevangenisstraf in een groot aantal gevallen wel duidelijk heeft aangetoond.
Veel ware nog te zeggen over de vele en grote problemen, die met het bovenstaande
verband houden. Hetgeen hier vrijwel geheel niet werd aangevoerd is de gang van
zaken bij de reclassering buiten de inrichting (reclassering begint bij de opname!).
Toch moge het de belangstellende
lezer, die niet dagelijks met het in dit artikel beschrevene in aanraking komt, voldoende duidelijk zijn geworden, dat de behandeling
van en de zorg voor psychisch gestoorde delinquenten nog veel verbetering behoeft,
dat ten aanzien hiervan zeer bepaald positieve mogelijkheden aanwezig zijn, en ook,
dat het tot aller verantwoordelijkheid
behoort, voortvloeiend uit ons mens-zijn, dcze
mogelijkheden te doen verwezenlijken.
J. A. VAN BELKUM

108

enkele aanvullende gedachten over
schuld en straf

Een jaar geleden hield dr. W. H. A. Jonkers een openbare les bij zijn
intrede als lector in de crimi'nologie en het kinderrecht aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen. Zijn les was getiteld 'Oorzakelijkheidsof schuldcriminologie?', en is inmiddels in druk verschenen bij Dekker & v. d. Vegt N.V. (Nijmegen-Utrecht). Het geschrift roept ettelijke
vragen op als we het vergelijken met de uitgave 'Het strafprobleem' van
Humanitas (1961). Enkele van deze vragen worden in di't artikel in
beschouwing genomen, waarbij de schrijver zich vooral afvraagt of en
hoe de criminologische wetenschappelijke benadering van het 'schuldprobleem' ons kan helpen hij het verder speuren naar oplossingen voor
het 'strafpl'ohleem'.

het strafprobleem
'Omtrent de betekenis, de doeltreffendheid
en het recht van bes tra f fen van
zich misdragende kinderen en volwassenen zijn vooral onder invloed van het wetenschappelijk denken in deze tijd nieuwe gedachten tot ontwikkeling gekomen. Veel is
in beweging gekomen en in discussie, waarover vroeger wat rechtlijniger werd gedacht.'
Aldus begon de voorzitter van de sectie reklassering in 1961 zijn voorwoord van de
uitgave 'Het strafprobleem'.
De meeste lezers van 'Humanitas' zullen deze bundel kennen en zich herinneren.
Zes schrijvers komen daarin aan het woord. Het is niet mogelijk de rijk gevarieerde
inhoud van hun bijdragen hier nog eens weer te geven, we moeten volstaan met
enkele citaten waaruit ten naaste bij de 'rode draad' blijkt die ondanks alle diversiteit in de verschillende bijdragen te vinden is:
'Men zou inderdaad schuld deels kunnen zien als een verpersoonlijking van collectieve schuld.
Veel schuld is inderdaad maatschappelijk bepaald, omdat de maatschappelijke
verhoudingen mede de aard en frequentie der delicten constitueren.' (Dr. F. J. Tolsma,
directeur-geneesheer
Delta Ziekenhuis.)
'In de kinderstraf (willen we) niet de morele veroordeling gelegd zien. Deze immers
zou het kind als zodanig veroordelen en niet de strafwaardige daad. Zo het bij volwassenen al zeer de vraag is, of we de persoon mogen veroordelen - hetgeen een
ontkennen van mogelijkheden tot verbetering inhoudt - bij het kind dat qualitate
qua in ontwikkeling is naar de verantwoordelijkheid
toe, zou dit manifest onjuist
zijn.' (Drs. L. Turksma, socioloog.)
'Met onze hedendaagse
kennis van psychologie, psychiah'ie, sociologie weten wij,
dat we niet met enkel straffen in de zin van een leed toevoegen het kwaad kunnen
verhelpen en de dader kunnen helpen. Integendeel, in veel gevallen werkt straffen
zelfs averechts. We moeten individualiseren,
van geval tot geval bekijken wat de
beste maatregel is en dan blijkt dat men de rechtsorde ook kan handhaven met heel
andere middelen dan straf. "Strafrecht" begint dus eigenlijk een verouderd begrip
te worden.' (Mej. prof. mr. dr. J. C. Hudig, kinderrechter.)
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'Staande in onze pedagogische verantwoordelijkheid,
en dat niet alleen vanuit wettelijke opdracht, dienen wij de gedetineerde te helpen zich zelf te hervinden en zich
te bevrijden. Dan kan hij zich pas met de rechtsorde en al datgene wat dit inhoudt
verzoenen, dat is: positief aanvaarden.' (C. J. F. van Veen, stafdocent opleidingsinstituut gevangeniswezen.)
'Soms bereikt men met de nadruk leggen op dat wat goed ging veel meer dan met
een accentueren van wat niet goed ging. Aanmoediging is een beter hulpmiddel in
de opvoeding dan straf.' (Mej. D. Rijz, maatsch. werkster Humanitas.)
'Straf heeft altijd te maken met I' e c h t. Straf kan terecht of ten onrechte worden
opgelegd, een tussenweg is er niet. Het omgekeerde gaat niet op: recht heeft volstrekt niet steeds te maken met straf. Een menselijke samenleving zonder recht is
volstrekt ondenkbaar; of er een zou kunnen bestaan zonder strafrecht is een open
vraag.' (Prof. dr. G. Th. Kempe, hoogleraar criminologie te Utrecht.)
Deze citaten, zoals gezegd, dienen gelezen te worden als onderdeel van de betreffende artikelen, die qua strekking soms uiteenlopen. Hier dienen ze thans als een
uit de betogen gedichte kern, waarvan we durven aannemen dat hij overeenstemt
met een belangrijk stuk 'publieke opinie' binnen de vereniging Humanitas: persoonlijke schuld en collectieve schuld zijn sterk verweven, de keuze van persoonlijke
en collectieve 'herstelwerkzaamheden'
dient van geval tot geval met zorg te geschieden; als 'straf' gekozen wordt, moet gelet worden op de negatieve uitwerkingen die dit
middel vaak meebrengt.
Vanzelfsprekend bestaat er in de kring van de vereniging, en zeker in de sectie reklassering, grote belangstelling voor de ontwikkeling en de groei van de inzichten
op dit gebied bij rechters, criminologen, en allen die rechtstreeks of zijdelings bij
de wettelijke straf toekenning zijn betrokken.
Een boeiende nieuwe bijdrage is die van dr. Jonkers.
schuldcriminologie
Jonkers vestigt onze aandacht op het onmiskenbare feit dat de laatste honderd jaar
de criminologen zich vóór alles hebben beziggehouden
met het zoeken naar de
oorzaken van misdaad. B.v. Lombroso dacht nog dat er onontkoombaar tot misdaad
leidende oorzaken waren aan te wijzen. Hij maakte daarbij gebruik van Darwins
evolutietheorie en zei dat er in de evolutie 'achtergebleven'
menstypen waren (aan
uiterlijke kenmerken herkenbaar), wier 'achtergebleven'
gedrag wel als misdadig
moest opvallen. Zijn theorie is reeds lang weerlegd. Nieuwe criminologische scholen
speurden niet meer naar de oorzaken van misdaad bij de misdadiger zelf, maar in
zijn omgeving, waar bepaalde sociale omstandigheden werden aangewezen als misdaad veroorzakend.
In het kielzog van deze wetenschappelijke
onderzoekingen
ontstonden populaire
opvattingen als zou geen enkele misdadiger meer schuld treffen, 'want hij is erfelijk
belast,' of 'want de schuldige is de samenleving, niet de man zelf.'
Het is jammer dat Jonkers een deel van zijn betoog besteedt aan het protesteren
tegen en afwijzen van deze generaliserende opvattingen, de indruk wekkend of allerlei criminologen zelf zo dom waren geweest om kritiekloos eenzijdig en dus onwetenschappelijk te worden.
In feite is het echter zo gegaan dat 'men' de oorzakelijkheidscriminologen
eenzijdig
heeft geïnterpreteerd,
maar dat zij zelf in het algemeen een open oog hielden voor
beide kanten van de medaille. Het doet dus even wat komisch aan als Jonkers zich
zelf en zijn medeschuldcriminologen
ten slotte als overwinnaars uit het strijdperk
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laat treden: wij zijn nu eindelijk zover dat we de persoon en de situatie beide in
beschouwing nemen.
vVat dat betreft zijn ze noch de eersten, noch de enigen.
vVat hoogstens gezegd kan worden is dat de oorzakelijkheidscriminologen
één praktische overweging vooropstelden: zij wilden (en willen) de samenleving in staat stellen gezonder te worden door vooral te h-achten de oorzaken van sociaal ongezonde
verschijnselen op te sporen.
De schuldcriminologen
willen, althans Jonkers vestigt die indruk, iets heel anders.
Zij bestuderen het zich om ons heen manifesterende
wangedrag en ander sociaal
schadelijk gedrag zoals dat er nu eenmaal is, en gaan dan wikken en wegen hoe
ver men redelijk kan gaan met het 'schuldig' verklaren van de bedrijvers van dit
gedrag. Hun wetenschappelijke
belangstelling is verschoven van de preventie naar
de correctie. In zijn rede heeft Jonkers ons zijn gedachten nog niet ontvouwd hoe
we het best kunnen corrigeren.
Zijn openbare les had namelijk een ander hoofdthema dan dat waarop de samenstellers van 'Het strafprobleem' zich richtten. Jonkers vraagt zich af: Hoe is schuld
nader te omschrijven? Vlaarop heeft schuld betrekking? Hoe verhouden zich oorzakelijkheid en schuld tegenover elkaar? Welke is de criminologische betekenis van
schuld?
Het is dus niet het verschijnsel 'straf' dat hij centraal stelt, maar wat daar aan voorafgaat: de schuld. De straf als reactie daarop komt in zijn betoog maar zijdelings
aan de orde.
Een omschrijving van schuld, afziende van de dieperliggende
problematiek,
geeft
hij als volgt: 'schuld is de paradoxale en mysterieuze band tussen een mens en het
onmenselijke.' 'De schuld is eigenlijk niets anders dan de (menselijke) vrijheid zelf,
die (en voor zover deze) zich op deficiënte en onmenselijke wijze verwerkelijkt
heeft.'
Dit lijken mysterieuze uitspraken; en die zijn we in de criminologie niet gewend.
Nahmrlijk komt direct de vraag op: wat is het onmenselijke dan wel?
Is dat het dierlijke, het diabolische, of nog iets anders? Het blijft een vraag, wel
verklaart de auteur ons dat de delinquent nooit louter tot zijn misdrijf - het onmenselijke te herleiden is. Hij citeert paus Pius XII: persoon en persoonlijke
werkzaamheid vormen een strikte eenheid. En ook Pompe die gezegd heeft dat .de
misdaad een bij uitstek menselijke daad is die ligt op geestelijk niveau.
Hoe nu ... menselijk of onmenselijk? De sleutel is wellicht te vinden in de passage
waarin Jonkers enkele fundamenteel menselijke waarden opsomt: eerlijkheid, waarachtigheid, goede trouw, welwillendheid,
medemenselijkheid.
De misdaad is, zegt
hij dan, gelegen in de negatie van die menselijkheid. Psychologisch bezien, houdt
deze redenatie nahmrlijk geen stand. We komen met dit alles niet verder dan de
uitspraak dat de delinquent een paradoxale figuur is.
Let wel, onder delinquent verstaat Jonkers alleen degene die zich zelf als zodanig
gekozen heeft, die zich zelf tot delinquentie gebracht Iheeft. Dus niet de geesteszieke
patiënt, niet degene die uit overmacht handelde.
Maar terecht wijst hij erop dat de meesten die we in onze gevangenissen aantreffen
zwak gestructureerde,
niet harmonisch uitgegroeide persoonlijkheden
zijn. En toch,
zo voegt hij hieraan toe, moeten we hen niet vrijpleiten van schuld, dit zou hun
beroven van het laatste restje menselijkheid. Hij kent het schuldgevoel een belangrijke functie toe: 'De enige zin welke de schuld voor de schuldige mens kan hebben
is, dat zij een appel op hem doet zich aan zijn schuld te ontworstelen.'
Hier en telkens weer in zijn openbare les plaatst Jonkers ons op een punt waar we
zouden willen vragen: maar hoe dan?
Wat is de 'uitboeting' waar hij het over heeft? Wat zijn de alternatieven
als de
auteur zegt bepaald niet steeds 'fikse en harde straf' te willen toedienen?
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Is hij met ons van mening dat alle 'normale' en geestelijk gezonde mensen van
dag tot dag 'in ontwikkeling zijn naar de verantwoordelijkheid
toe' (om ~et Turksma
te spreken)? Deze ontwikkeling houdt niet op bij het bereiken van de strafrechtelijke of staatsburgerlijke meerderjarigheid.
Er is immers geen optimale graad van verantwoordelijkheid
die iemand bereiken kan.
Voortdurend nieuwe en andere verantwoordelijkheden
leren we steeds beter op ons
te nemen, andere worden misschien weer van ons afgenomen. Een voorbeeld:
iemand die een nieuwe functie aanvaardt, laat oude verantwoordelijkheden
schieten
en heeft enige tijd nodig om in de nieuwe te groeien. We zijn voortdurend object
van 'adult education'.
De samenstellers van 'Het strafprobleem' wijzen erop dat straf als middel hierbij
zelden zinvol is. Toch passen we het maar al te gemakkelijk toe, telkens achteraf
weer schrikkend van het zo vaak meer negatieve dan positieve effect van dit opvoedingsmiddel.
Jonkers wijst ons erop dat bij voorbeeld de psychiah'ie in haar therapie juist aanhaakt
op het klaarblijkelijk toch ook in de deficiënte mens aanwezige vermogen tot verantwoordelijkheid.
Wat hij niet noemt is het fdit, dat de grootste investering van
tijd en aandacht in de psychiatrische therapie veelal zit in het bevrijden van de patiënt van een enorme vracht schuldgevoel (wat uiteraard iets anders is dan aantoonbare schuld), die hem het normaal functioneren als mens onmogelijk maaktel
Wat hij ook niet noemt is het feit dat zodra het middel straf (gevangenisstraf) gekozen wordt ter correctie van de delinquent, er voorlopig geen sprake meer is van
enig appel aan het verantwoordelijkheidgevoel
van de gedetineerde.
Juist deze problemen behoren tot de meest schrijnende in onze samenleving, juist
hier wordt de criminoloog geroepen om een wetenschappelijke
basis te leggen voor
vernieuwing en verbetering van de rechtspraak en de sociaal-therapeutische
methodiek. Laat die spanning tussen rechter en sociaal-therapeut,
die Jonkers nogal betreurt, er maar zijn, in beider belang.
Na het lezen van de tekst van Jonkers' openbare les, overheerst de indruk dat het
voor de criminologie in een bepaald opzicht geen veelbelovende weg is die hij onder
de titel 'schuldcriminologie'
inslaat: het zich verdiepen in het begrip 'schuld' ligt
meer op het terrein der wijsbegeerte. Op de keper beschouwd ligt het nieuwe van zijn
schuldcriminologie
hierin, dat thans de criminologische arena, waarin we de verrichtingen al konden volgen van medici, sociologen, statistici, psychologen en psychiaters, ook betreden wordt door de filosofische anthropologie. Dit lijkt wat te veel van
het goede. De criminologie is en blijve toch primair een sociale wetenschap die tracht
inzichten te verschaffen in de concrete sociale werkelijkheid.
criminologie en sociaal-therapeutische
praktijk
Ondanks deze bezwaren is Jonkers' betoog een boeiende bijdrage in het denken over
de delinquente mens. Ten dele door het verzet dat hij oproept, ten dele door die
passages die wel degelijk aanknopingspunten
bieden voor toetsing van actuele
sociaal-therapeutische
methodieken. B.v. waar hij erop wijst 'dat het niet zozeer de
afzonderlijke wils besluiten zijn, die vrij zijn, doch dat het veel meer de zich ontwikkelende levensgang zelf is, die een meerdere of mindere mate van vrijheid vertoont. Niet anders is het met de schuld. Ook zij heeft niet alleen en zelfs niet primair betrekking op de juridisch geconstateerde
overtreding van een strafrechtelijk
gesanctioneerde
norm, doch zij wijst allereerst heen naar het leven zelf van de
dader. Het gaat hier om een wat Duitse criminologen noemen "Lebensführungs" of "Lebensgestalhmgsschuld".
Het defechreuze en delictueuze en daarom ook het schuldige zit in de foutiviteit van dat levensontwerp.'
'De situatie (waarin het delict gepleegd wordt) vormt intussen niet alleen een be112

perking van des daders vrijheid, doch ze is ook te zien als het "materiaal"
en waardoor die vrijheid zich verwerkelijken kan.'

waarin

De schuldcriminologie,
aldus Jonkers, ziet de misdaad niet als het resultaat val.
een soeverein genomen wilsbesluit, noch als het fatale produkt van een criminogene
situatie, doch als het bevestigende
en daarom foutieve en deficiënte antwoord op
die situatie.
Hier komt Jonkers ons tegemoet bij het moeilijke vraagstuk van het opstellen van een
'sociale anamnese' van het delict, of beter gezegd vim de delinquent, een vraagstuk
dat zowel voor de rechter als voor de sociaal-therapeut
van belang is.
We komen hierbij een schuldprobleem
tegen (voor filosofen), een strafprobleem
(voor rechters en pedagogen) en het probleem van een wetenschappelijk
gefundeerd
sociaal beleid ten aanzien van de criminaliteit.
Van de criminoloog vragen we het wetenschappelijke
fundament.

P. ALBARDA

pedagoog en geestelijke volksgezondheid
Maandblad

voor de geestelijke

volksgezondheid

no. 4, april 1964.

Een werkgroep onder voorzitterschap
van prof. dl'. H. \V. M. Stellwag verzorgde de
inhoud van dit nummer.
Na een achttal individuele bijdragen van de werkgroepleden,
volgt het verslag van de
resultaten die dc werkgroep bereikte:
- een overzicht van enkele ontwikkelingen op wetenschappelijk
gebied,
- een verduidelijking van enkele begrippen, o.a. pedagoog en ortho-pedagoog,
- een verkenning van het werkterrein van de geestelijke gezondheidszorg (curatief en
preventief),
- het medewerken van de (ortho)-pedagoog
als consulent in de geestelijke gezondheidszorg.
De volgendc
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

functies

wordcn

voor de univcrsitair

opgcleide

pedagoog

aangegeven:

diagnostisch (toclating b.l.o. cnz.),
vormingswerk (b.v. arbeidende jcugd),
counseling van jeugdigen,
schooladviesdiensten,
oudervoorlichting
(mob.),
de zorg tcn behoeve van liehamclijk en geestelijk gehandicapten,
de opleiding van internaatsopvoeders,
groepsbehandeling
(groepspsychotherapie),
bezigheidstherapie,
pedagogische adviczen in de kinderbeschcrming,
pedagogische vorming van onderwijzers cn leraren.

Tenslotte wordt een korte beschouwing gewijd aan de middelbare en universitaire
opleidingen in de pedagogiek, en de bijdrage van de pedagogick tot de wetenschappelijke grondslagen van de geestelijke gezondheidszorg.
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RELATIES
EN

TUSSEN

ALGEMEEN

GESPECIALISEERD

MAATSCHAPPELIJK

WERK

(IV)

wat is de relatie van het algemeen maatschappelijk
werk en het kinderbeschermingswerk ?

Nadat in deze serie de samenwerkingsmogelijkheden
zijn besproken van
het algemeen maatschappelijk HJerk met resp. de zlcakzinnigenzorg, de
zorg voor ongehuwde moeders, en de reIJalidatie, wordt 1ll! de aandacht
gevmagd voor de betekenis die het a.m.w. kan hebben voor de justitiële
kinderbescherming. lIet artikel van de heer vVo Post sluit hiermee teIJens
aan op de IJan hem reeds verschenen artikelen over gezinsvoogdij in
'lIumanitas'
.
IJet streüen van onze vereniging om op het gebied IJan het maatschappelijk werk in de mimste zin hulp te bieden, heeft inhoud gekregen
door het ter hand nemen van zowel justitieel (ieugd-) maatschappelijk
werk als algemeen maatschappelijk werk.
Doordenking van het samenwerken oIJer en weer blijft echter geboden,
en daartoe levert het artikel van de heer IV. Post een bijdrage.

In de serie relaUes tussen het algemeen en gespecialiseerd
maatschappelijk
werk
willen we nu uw aandacht vragen voor de relatie algemeen maatschappelijk
werk
(voortaan a.m.w.)-kinderbeseherming.
"Vij zouden hierbij willen uitgaan van de organisatievormen in de kinderbescherming,
de vraag of kinderbeschermingswerk
maatschappelijk
werk is en de vraag beantwoorden hoe we de relatie zien tussen het a.m.w. en het kinderbeschermingswerk.
I. de organisatievormen van de kinderbescherming
Wij zullen ons hierbij beperken tot de volgende indeling:
a) De raden voor de kinderbescherming
b) De gezinsvoogdijverenigingen
c) De voogdijverenigingen
de raden voor de kinderbescherming
In ieder arrondissement
is een raad voor de kinderbescherming.
De leden van deze
raden worden benoemd door de Kroon uit de verschillende levensbeschouwelijke
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peringen van de bevolking. Daarbij wordt tevens gelet op belangstelling en deskundigheid op het gebied van de kinderbescherming.
Het lidmaatschap van de raad is een
onbezoldigd ere-ambt.
De raad wordt bijgestaan door een bureau (met verschillend gerichte deskundige beroepskrachten), dat al het werk ten behoeve van de raad voorbereidt en uitvoert.
De raad heeft de volgende functies:
1. sociaal-pedagogisch orgaan:
documentatie; verstrekken van inlichtingen aan autoriteiten en instellingen; bevorderen van samenwerking, goede verstandhouding
en contact tussen de instellingen van
kinderbescherming;
bemiddeling bij het oplossen van geschillen;
2. proces-partij:
het uitlokken van rechterlijke beslissingen in zaken betreffende o.a.:
'a) het gezag over minderjarigen (voorziening, beperking, ontneming en herstel);
b) vaststelling onderhoudsbijdragen
van ouders ten behoeve van de opvoeding van
hun kinderen elders;
3. voorlichtings- en adviserende instantie:
het verstrekken van inlichtingen (advies en voorlichting) aan gerechtelijke autoriteiten
(rechters, officieren van justitie, minister van justitie), alsmede aan andere autoriteiten,
instellingen en particulieren;
4. toezichthoudend,
uitvoerend en bemiddelend orgaan:
b.v. toezicht op bepaalde groepen minderjarigen,
uitvoering op finaneieel gebied
(inning ouderbijdragen), bemiddeling tussen instellingen en particulieren.
Ten behoeve van ons betoog richten wij ons slechts op de functies van de raad, die
omsehreven zijn onder 2, ad a) en onder 3.
Als proeespartij kan de raad namelijk bij de rechtbank maatregelen uitlokken ten
behoeve van kinderen, die op de een of andere manier gevaar lopen. Deze maatregelen
kunnen betrekking hebben op de voorziening in de voogdij (b.v. bij het overlijden van
de ouders), een beperking van de ouderlijke maeht (gezinsvoogdij) en een ontzetting
uit de ouderlijke macht (voogdij).
Naast het zijn van procespartij treedt de raad tegelijkertijd op als orgaan van voorlichting en advies met betrekking tot de vraag waarom deze maatregelen
aan de
rechtbank worden voorgesteld.
'
Zij verricht daartoe uitvoerige sociale onderzoeken in de betreffende
gezinnen en
stelt een voorlichtingsrapport
samen. Deze onderzoeken worden verricht door maatschappelijk werkers. Het gaat hierbij immers om een inzicht te krijgen over het functioneren van het gezin, zowel naar binnen als naar buiten. Zij geven een diagnose en
zo mogelijk een behandelingsplan
aan en bereiden het hulpverleningsproces
voor.

de gezinsvoogdijverenigingen
Om niet in herhalingen te vervallen zouden wij in dit verband gaarne willen wijzen
op onze voorgaande artikelen in ons kaderblad (nI. juninummer 1964, pag. 59-61;
oktobernummer
1964, pag. 98-99), die betrekking hadden op:
a) Het wezen der gezinsvoogdij;
b) Humanitas als gezinsvoogdijvereniging.
de voogdijverenigingen
Indien de rechtbank van mening is, hierin voorgelicht door de raad voor de kinderbescherming, dat de ouders niet meer in staat zijn om voldoende voor hun kinderen
te zorgen, dan kan zij de betrokken ouders uit de ouderlijke macht ontheffen of
ontzetten.
De rechtbank kan dan bovendien op voordracht van de raad voor de kinderbescherming en rekeninghoudend
met de levensbeschouwelijke
achtergronden van de ouders
een vereniging verzoeken zich te belasten met de voogdij over de betrokken kinderen.
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De taak van de voogdijvereniging omvat dan de gehele opvoeding en verzorging van
deze kinderen tot hun meerderjarigheid.
Dit impliceert dat de vereniging zich belast met de plaatsing van de kinderen (in
pleeggezin of tehuis) en deze plaatsing begeleidt.
Aan de plaatsing van kinderen in pleeggezinnen gaat een zeer belangrijk werk vooraf,
nl. de werving en selectie van pleeggezinnen.
Humanitas is één van de door het ministerie van Justitie erkende voogdijverenigingen.
Het hoofdbestuur
van onze vereniging heeft de verantwoordelijkheid
voor de uitvoering van dit werk gedelegeerd aan een bestuurscommissie.
11. kinderbescherming

- maatschappelijk

werk?

Zoals reeds uit het voorgaande gebleken is, kan men stellen dat de raad voor de kinderbescherming,
naast haar algemene voorlichtende en verwijzende taak, in de eerste
plaats gericht is op het uitlokken van maatregelen ten behoeve van kinderen.
Dit is werk met een sterk juridische inslag en kan geen maatschappelijk werk genoemd
worden. Het is bovendien vaak in strijd met de uitgangspunten
van het maatschappelijk werk (zie b.v. het zelfbeschikkingsrecht
van de cliënt!).
Toch zou het te eenzijdig zijn als we het bij deze constatering zouden laten. Immers
de maatschappelijk werkers, die het onderzoek verrichten, doen in de meeste gevallen
wel degelijk maatschappelijk werk:
Zij moeten als het ware de weg vrijmaken voor een verdergaand hulpverleningsproces.
Dat verwijzing naar de verschillende hulpverleningsinstanties
hierbij een belangrijke
rol kan spelen, zal een ieder duidelijk zijn.
Deze functie zal des te sterker naar voren treden als tijdens het onderzoek (diagnostisch-inventariserend)
blijkt, dat een ingrijpende justitiële maatregel niet noodzakelijk
is, maar dat een verdere hulpverlening wel gewenst is.
Stappen we nu over naar het gezinsvoogdij-gebeuren,
dan zien we dat de aard van
de hulpverlening aldaar zeer uiteenlopende aspecten vertoont.
Als maatschappelijk-werk-aspecten
zien we de selectie en begeleiding van vrijwillige
medewerkers (alhoewel wij deze geen cliënten kunnen noemen), het helpen wegnemen
van belemmeringen, waardoor ouders en kinderen beter kunnen functioneren e.d.
Het verschil tnssen de benaderingswijze
van cliënten in het a.m.w. en de kinderbescherming ligt in het feit dat de opdracht of verzoek tot contact in de meeste gevallen niet komt van de kant van de cliënten. De raden voor de kinderbescherming
en de gezinsvoogdijverenigingen
nemen zelf het initiatief. vVe noemen dit een 'aggressive approach' vanuit de instelling, doch met de bedoeling om desondanks een
vertrouwensrelatie
te kweken om verdergaan de hulpverlening mogelijk te maken.
In het voogdijwel'k komt deze 'aggressive approach' veel minder voor. De problematiek ligt bij dit werk op een geheel ander vlak. Ook hier komen een aantal maatschappelijk-werk-aspecten
naar voren, met name de selectie van pleeggezinnen
en
de begeleiding van de plaatsingen, alsmede de plaatsingen zelf.
Dit werk vereist gezien zijn eigen problematiek naast een sterk gespecialiseerde maatschappelijk-werk-aanpak,
een goed psychologisch/psychiatrisch
en pedagogisch
inzicht.
111.de relatie met het algemeen maatschappelijk
gezien vanuit de organisatiestructuur
relatie a.m.w.-raad

werk, mede

van humanitas

voor de kinderbescherming

Het is waarschijnlijk uit het voorgaande wel duidelijk geworden, dat de relatie van
het a.m.w. met het werk van de raden voor de kinderbescherming
zich slechts afspeelt
op het vlak van de wederzijdse verwijzing.
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In vele gevallen zal echter binnen Humanitas de sector gezinsvoogdij in verband met
haar contacten met de raad en het a.m.w. bij deze verwijzingen bemiddelend optreden.
relatie

a.m.w.-gezinsvoogdij

De relatie tussen het a.m.w. en het gezinsvoogdij werk is een veel duidelijker zaak. Afhankelijk van de nood in het betreffende gezin, waarin voor een of meer kinderen
de maatregel gezinsvoogdij wordt uitgesproken,
zal een hulpverleningsprogramma
opgesteld kunnen worden, waarbij inschakeling van het a.m.w. wellicht gewenst kan
zijn.
De weerstand, die het verzoek om als gezinsvoogd op te treden bij sommige maatschappelijk werkers van het a.m.w. oproept, is gekoppeld aan de vrees om door de
eliënt en zijn omgeving beschouwd te worden als een verlengstuk van de justitie.
Hoewel deze vrees in de huidige praktijk niet geheel en al ongegrond is, zijn wij
desondanks van mening, dat dit bezwaar ondervangen kan worden door een goed
doordacht behandelingsplan,
waarbij de maatschappelijk
werker van het a.m.w., indien hij wordt ingeschakeld, beter in zijn functie van deskundig helper tot zijn recht
kan komen.
Een ander aspect van de relatie a.m.w.-gezinsvoogdijwerk,
die als belangrijk aangemerkt kan worden, is de mogelijkheid om met behulp van de maatschappelijk
werker
van het a.m.w. een beter inzicht te krijgen in de concrete hulpverleningsmogelijkheden, die ter plaatse aanwezig zijn. vVe denken hierbij niet alleen aan allerlei plaatselijkc instanties, maar ook aan het aanwezige potentiële vrijwilligerskadcr.
Dat een en ander bevorderd wordt door regelmatige werkbesprekingen
tussen de
beroepswerkers van beidc sectoren .behoeft geen betoog.
Tot slot willen wij in deze sector wijzen op het prevcntieve werk. vVij denken hierbij
niet alleen aan het vrij patronaatswerk
(een vorm van vrijwillige gezinsvoogdij), doch
ook aan het jeugdwerk in brede zin en aan de spreekuren voor opvoedingsmoeilijkheden e.d.
vVij zijn van mening, dat dit soort zaken -zeker
binnen Humanitas - in de eerste
plaats opgevangen dienen te worden door het a.m. w.
Indien nodig kan dan later een interne verwijzing plaats vinden.
rein tie a.m.w.-voogdijwerk
De relatie tussen het a.m.w. en het voogdijwerk is zeer gering.
Het voogdijwerk is zodanig afgebakend en gespecialiseerd,
dat hcL onjuist zou zijn
om een directe werkrelatie te bevordcren met het a.m.w.
Slechts op twee onderdelen zijn cr aanrakingspunten
te noemen, die toch de moeite
waard zijn om in dit verband te vermelden.
In de eerste plaats de aanmelding van aspirant-pleeggezinnen.
Heel vaak komen op
het spreekuur van het a.m.w. verzoeken binnen van echtparen tot opname van een
pleegkind.
Het spreekt dan vanzelf dat de verwijzing naar de voogdijvereniging
Humanitas goed
moet geschieden. ,Dit betekent, dat de maatschappelijk
werkers van het a.m.w. goed
op de hoogte dienen te zijn van de doelstelling en werkwijze van de voogdijvereniging.
Uit hoofde hiervan is een goede communicatie tussen beide sectoren van zeer grote
betekenis.
In de tweede plaats het werken met de ontheven of ontzette ouders.
In de praktijk komt het voor dat het gewenst is om met de ontheven of ontzette ouders
te werken: àf in het belang van het kind, àf in het belang van de ouders, àf in het
belang van beiden.
Het is echter in de meeste gevallen juister, dat niet de voogdijvereniging
deze taak
op zich neemt. (Ze is vaak belanghebbend
en op het kind gericht.)
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Het is dan ook een logische gedachtengang,
dat juist het a.m.w. ]J1 voorkomende
gevallen de gevraagde behandeling op zich neemt.
Temeer daar het verzoek om hulp vaak van de ouders zelf uitgaat.
Ook in deze gevallen blijft een uitwisseling van gegevens en ervaringen noodzakelijk.
Komende aan het einde van dit artikel zijn wij ons bewust, dat wij met grote schreden
door deze verhoudingsproblematiek
zijn gegaan, waardoor vele zaken niet aan bod zijn
gekomen.
Wij hopen echter, dat een en ander reacties zal oproepcn en het denkproces over deze
zaken zal stimuleren.
Reacties uwerzijds over deze problematiek worden gaarne ingewacht.

W. POST

handboek voor de jeugdvorming
In de serie Jeugd en Samenleving verscheen onlangs het eerste deel: 'Handboek voor
de jeugdvorming' onder redactie van prof. dr. Th. Hart de Huijter, mr. B. W. van
Houten en ds. S. Kranenburg.
In dit ecrste deel wordt het werk door en voor de jeugd in zijn verscheidenheid
van
vormen en de daaraan verbonden problemen behandeld.
Na een uitvoerige sociologische schets betreffende de situatie van de jeugd in een veranderende maatschappij volgt een beschrijving van de verschillende vormen van
jeugdwerk (jeugdwerk, bijzonder jeugdwerk, vDrmingsinstituten, sport, creatieve activiteiten).
'
Het handboek besluit met een hoofdstuk over de overkoepelende organen, één over
de verhouding jeugdwerk en overheid en één over de toekomstperspectieven.
In de aankondiging van deze serie (3 delen): Handboek voor de jeugdvorming, I-Iandboek voor de algemene jeugdzorg, Handboek voor de bijzondere jeugdzorg wordt
vermeld, dat genoemde drie delen één getal vormen. Men verwacht, dat zij zowel in
de opleidingsinstituten
en cursussen als daarbuiten goede diensten kunnen bewijzen.
Wij zouden gaarne op deze laatste opmerking willen ingaan om enige kritische punten
betreffende dit werk naar voren te brengen.
Wij hebben sterk de indruk gekregen, dat dit handboek slechts leesbaar is voor een
zeer select gezelschap van ingewijden.
De mogelijkheden
om dit boek te gebruiken in opleidingsinstituten
(aan welke instituten denkt men hierbij), cursussen etc., lijken ons vrij gering.
.
Daarnaast zouden wij willen opmerken, dat dit werk niet overzichtelijk is ingedeeld,
met name o.a. wat betreft de plaats van de verschillende organisaties.
Een en ander is waarschijnlijk bevorderd doordat verschillende auteurs hun bijdrage
geleverd hebben zonder onderling overleg.
Een oplossing voor dit tekort (bij een mogelijke herdruk!) zou wellicht gevonden
kunnen worden door toevoeging van een aantal bij1agen, alsmede een register.
Het Handboek voor de jeugdvorming is een uitgave van Nijgh en Van Ditmar te
Den Haag. Prijs f 18,50.

W.I'.
118

MAATSCHAPPELIJK
OPBOUWWERK

de conferentie over sociale planning
te athene, 13-19september 1964
Van 13 tot 19 september jJ. werd te Athene de twaalfde internationale
conferentie
voor maatschappelijk
werk gehouden. Deze internationale
conferentie wordt iedere
twee jaar georganiseerd
door de International
Conference of Social Work (IC SvV),
een zelfstandige organisatie, opgebouwd uit zgn. nationale comités. In Nederland
fungeert de Nationale Haad voor Maatschappelijk
vVerk als dit comité. Het onderwerp was dit jaar: 'Sociale vooruitgang door sociale planning, de rol van sociale
dienstverlening.' 1)
Er waren 2000 deelnemers uit 66 landen, verspreid over de gehele wereld. Van de
communistisch
geregeerde
landen waren alleen Polen en Joegoslavië
vertegenwoordigd.
Door 24 landen, waaronder Nederland,
waren nationale rapporten
opgesteld,
de
meeste volgens een bepaald uniform schema. Het Nederlandse
rapport maakte een
goede indruk.
De onderdelen van het schema vormden tevens de onderwerpen van de 5 commissies
waaraan de officiële delegatieleden
deelnamen (d.i. degenen die uitgezonden waren
door de nationale comités). Deze onderwerpen
waren: het begrip sociale planning,
sociaal onderzoek en sociale planning, het organisatorische
kader voor sociale planning, het proces van sociale planning, deelname van de burgers aan planning. Deze
commissies stelden rapporten op en konden aanbevelingen
doen aan de ICSvV, die
deze vervolgens ter kennis kan brengen aan andere internationale organen, waaronder
de Verenigde Naties.
Voor de andere deelnemers waren er 11 studiegroepen.
Deze waren bedoeld ter uitwisseling van ervaringen op meer gespecialiseerde
terreinen, b.V. planning in plattelandsgebieden,
planning voor stedelijke ontwikkeling, planning in verband met bejam"den.
Er werden enkele lezingen gehouden tijdens plenaire zittingen voor alle deelnemers.
De belangrijkste daarvan werd gegeven door prof. J. Tinbergen over sociale aspecten
van economische planning. Vooral de betekenis van een kwantitatieve benadering die
zo exact mogelijke maatstaven aanlegt voor het meten van behoeften, middelen en

1 Als vertaling van de Engelse term 'social work', waarmee tijdens dit congres behalve het
maatschappelijk werk de gehele dienstverlening op sociaal, sociaal-cultureel en sociaalmedisch terrein bedoeld werd. De Engelse titel voor de conferentie was: 'Social Progress
through Social Planning, The Role of Social Work'.
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resultaten werd door hem naar voren gebracht. Hij besprak verschillende methoden
daartoe.
Kort voor de conferentie was cr door een werkgroep een preconference report opgesteld. Dit goede rapport was bedoeld als gezamenlijk uitgangspunt
voor alle deelnemers. Aangezien het echter pas aan het begin van de conferentie uitgereikt kon
worden, hadden slechts weinigen de gelegenheid om zich de inhoud eigen te maken
voordat de discussies startten. De 'bezwaren daarvan werden in de discussies wel
gevoeld.
'vVat leverde het congres ten slotte op, naast de mogelijkheid een komedie van Aristophanes te zien, een wijnfeest mee te maken, over de Aeropolis te slenteren, te zwemmen aan de Attisehe Rivièra, een tocht te maken naar Delphi of Mycene en een glimp
van het koninklijk huwelijk op te vangen?
Het congres bewerkte uiteraard goodwill voor Griekenland
als ontwikkelingsland.
Moet men verder de betekenis voornamelijk zien in de instructieve en stimulerende
individuele gesprekken? Of is het van belang, dat dit tweejaarlijkse ontmoetingspunt
domweg bestaat, ongeaeht het offieiële conferentiethema,
omdat aldus de internationale maatschappelijk-werk-wereld
samenkomt? Daar zit iets in, getuige het feit
dat rondom dit grote congres tevens de bijeenkomsten gehouden worden van vele internationale organisaties, zoals b.V. de International Federation of Sodal 'vVOl'kers, de
International
Federation of Settlements and Neighborhood
Centres, de League of
Red Cross Societies, enz.
Toch meen ik dat er een gevoel van onbevredigdheid
over vele congresdeelnemers
kwam. Men hoorde te weinig nieuws. De discussies in de commissies en werkgroepen
stonden vooral aanvankelijk op een lager niveau dan vele der nationale rapporten
en het preconference report. Bovendien hadden velen het gevoel, het verband met de
conferentie als geheel kwijt te raken. Dit werd o.a. veroorzaakt door de omstandigheid
dat men in een groot aantal verschillende hotels gehuisvest was, terwijl de bijeenkomsten in drie tamelijk verspreid liggende gebouwen plaatsvonden.
Ook de aard van het onderwerp heeft uiteraard invloed. Het begrip sociale planning
is vooralsnog vaag en heeft in verschillende landen verschillende betekenissen.
Er
traden dus terminologische
verwarringen
op. ?vlissehien kan echter een congres als
dit dienen om enigszins tot een algemeen aanvaard begrippen apparaat te komen,
waarmee de veelvormige praktijk te analyseren is. Ook de stimulans tot opstolJing
van nationale rapporten kan zin gehad hebben. Van belang is dat door dit congres
naar voren gebracht werd: de noodzaak van planning, het feit dat sDeiale planning
meer is dan planning op sociaal terrein, het democratisch karakter van planning, en
de wenselijkheid om hiervoor speciale planningsstructuren
te doen ontstaan. Vooral
dit laatste, het scheppen van effectieve democratische planningsstruduren,
blijkt hijzonder moei1ijk te zijn. Het zou interessant zijn om praktijkvoorbeelden
in een aantal
landen te vergelijken, aan de hand van een uniform vragenschema.
Tc denken valt
daarbij o.a. aan het volgende: Welke nationale planningsorganen
zijn er; bestaat er
een coördinatie van de planning voor het menselijk welzijn; is een bepaald ministerie
hiermee belast, of ressorteert dit onder een niet vak-ministerie, b.v. het kabinet van
de eerste minister, enz. Ook voor Nederland, waar het ministerie van maatschappelijk
werk een tweeledige positie heeft, zijn deze vragen van belang. \\Te denken nI. enerzijds aan de behartiging van het maatschappelijk
werk door het betrokken vakministerie; anderzijds tracht dit ministerie een soort gewetensfunctie
te vervullen ten aanzien van de aspecten van menselijk welzijn die met het beleid op andere terreinen,
b.v. het industrialisatiebeleid,
gemoeid zijn. Het probleem, dat het ministerie van
maatschappelijk
werk in zijn eerste betekenis ervan beticht wordt zijn hoekje te
buiten te gaan, wanneer het de tweede functie tracht te vervullen, zou misschien
ondervangen kunnen worden als de tweede functie in een niet vak-ministerie werd
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ondergebracht.
Het was jammer, dat het congres slechts vage aanbevelingen
deed
om ervaringen in sociale planning te inventariseren, doch weinig aandacht besteedde
aan de systematische bestudering van planningsstructuren.
Ook over de rol van maatschappelijk
werk bij sociale planning werd te weinig genuanceerd gesproken. Maatschappelijk
werk kan er zich niet mee vergenoegen, om
slechts de gevolgen van sociale veranderingen
voor de individu dragelijk te maken,
aldus de meeste commissie-rapporten.
Gesteld werd dat maatschappelijk
werk een
rol kan spelen in alle fasen van een planningsproces.
i'vlaatschappelijk werkers zijn
het meest direct in contact met de mensen en hun problemen. Zij zouden dus behoeften kunnen signaleren en ook kunnen nagaan, hoe de op grond van planning genomen
maatregelen voldoen. Te weinig aandacht werd er m.i. echter aan besteed, dat deze
kermis slechts door de planners gebruikt kan worden, indien zij gesystematiseerd
en
geïnterpreteerd wordt. Dit vereist gerichte vragen van de planners en een zeker inzicht
in sociale planning bij de maatschappelijk
werkers. Dit vereist methoden die nog
nauwelijks ontwikkeld zijn.
Op lange termijn bezien zal dit congres slechts zin blijken te hebben indien met behulp
van een aantal der nationale rapporten, het preconference report, en de commissieverslagen, schema's opgesteld worden en vervolgens de wijze waarop sociale planning in verschillende landen geschiedt, de planningsstructuren
die daarvoor bestaan
en het aandeel van maatschappelijk
werk op de verschillende niveaus van beleid en
uitvoering daarbij, systematisch bestudeerd
en vergeleken worden en tenslotte de
inzichten daaruit verkregen ter beschikking gesteld worden in ruime kring.
Behalve door het Executive Committee en het secretariaat van de ICSvV kan hieraan
ook door de nationale comités gewerkt worden. Na dit grotc congres zou m.i. de
beste vorm daarvoor zijn teams van specialisten die in onderlinge werkverdeling
tot
verheldering trachten te komen.
R. A. E. ZIJLMAN

afscheid van humanitas,
niet van drenthe
Nee, hoe kon het ook anders, deze Drent in hart en nieren, W. J. Wolters, blijft zijn
provincie trouw, als medewerker van het provinciaal opbouworgaan in Assen. Humanitas ook, maar sinds I september niet meer als gewestelijk maatschappelijk-werkadviseur van onze vereniging. Aan het afscheid van deze toegewijde en zeer gewaardeerde medewerker,
onze eerste 'gewestelijke'
man in de vereniging, sinds 1959,
hebben wij in 'Van Mens tot Mens' van deze maand enige woorden gewijd. Gelukkig
kunnen wij in dit propvolle blad daarnaar verwijzen. De redactie heeft de belangstelling van Wolters voor onze taak en zijn opbouwende oordeel over de inhoud van
dit orgaan altijd bijzonder en dankbaar gewaardeerd!
De redactie
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GEZINSVERZORGING

en gezinshulp als object van verzekering (11)
In ons vorig artikel zijn we ingegaan - naar aanleiding van de door de heer C. M.
Swiebel op de gezinsverzorgingsconferentie
in maart 1964 gehouden inleiding - op
de mogelijkheid, wenselijkheid, voor- en nadelen van een verzekering in de gezinsverzorging.
In het eerste artikel werden als mogelijke vormen van verzekering genoemd:
a. de verplichte volksverzekering
b. de verplichte arbeidersverzekering
c. de vrijwillige verzekering.
de voor- en nadelen
In het hierna volgend overzicht geven wij de voor- en nadelen
vrijwillige verzekering verbonden.

aan verplichte-

en

verplichte verzekering
a.

volksverzekering

(zoals b.v. de AOW)

voordelen:
a. er wordt geen onderscheid gemaakt tussen verschillende
arbeiders, zelfstandigen e.d.);
b. de solidariteit wordt over een groter vlak gespreid.

sociale groepen

(loon-

nadelen:
zie de onder 'vrijwillige verzekering'
b.

arbeidsverzekering

genoemde

(geldt tot een bepaalde

voordelen.
loongrens, zoals b.v. bij de ziektewet)

voordelen:
a. de verzekering richt zich meer tot degenen, die moeilijk zelf de kosten voor huishoudelijke hulp bij ziekte kunnen opvangen;
b. aanpassing aan verschillende bedrijfsvoorzieningen
mogelijk.
nadelen:
zie de onder 'vrijwillige
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verzekering'

genoemde

voordelen.

vrijwillige verzekering
voordelen:
a. alleen zij, die behoefte aan verzekering hebben worden betrokken;
b. bepaalde elementen zijn gemakkelijker uit te sluiten;
c. geleidelijke uitbouw van de verzekering mogelijk.
nadelen:
a. geen zekerheid dat men degenen bereikt, die de zorg het meest behoeven;
b. een wachttijd voor toeh'eding zal noodzakelijk blijken;
c. moeilijker te organiseren dan de verplichte verzekering;
d. de onder b. bij verplichte volksverzekering
en onder a. en b. bij verplichte
arbeidersverzekering
genoemde voordelen.
discussiepunten:
Op grond van de hiervoor genoemde uitgangspunten,
aangevuld met een uitwerking
van de drie vormen van verzekering vond de discussie plaats.
Uit de groepsdiscussies en de daarop gevolgde algemene discussie van de bestuursleden van onze secties gezinsverzorging is o.a. het volgende aan te tekenen.
Om met de slotconclusie te beginnen:
het grootste deel van de conferentiegangers
stond - onder zekere voorbehouden -positief tegenover een vorm van verzekering.
Naast een aantal bezwaren van praktische aard kwamen van enkele kanten bezwaren
met een principiële achtergrond.
Deze laatste bezwaren, die aan het slot van de besprekingen sterk naar voren kwamen,
willen wij - als voor onze vereniging essentieelhier eerst noemen:
bij invoering van het verzekeringsstelsel
acht men de kans op een zekere vergroving
van normen niet uitgesloten. Het 'recht-op-hulp-d.m.v.-verzekering'
kan alle andere
overwegingen bij de hulpverlening gaan overheersen. Dit betekent tevens een gevaar
voor de gezinsverzorgster
(-helpster), die wordt gezien als een 'Zakelijk verworven
recht'. Zij zal hebben te voldoen aan de verwachting, die men bij het aangaan (verplicht of vrijwillig) van een verzekering heeft: huishoudelijke hulp bieden als de
huisvrouw uitvalt.
In de ijver om het financiële probleem van de gezinsverzorging op te lossen, kan men
- door het aanvaarden van de verzekering - wel eens onherstelbare schade berokkenen aan de gezinsverzorging als hulp functie van het maatschappelijk werk.
Deze gedachten worden - zeker in aantal - overtroffen door diegene, die in de verzekering niet meer zien dan een oplossing van het financiële probleem met de daarbijkomende gunstige mogelijkheden van:
betere arbeidsvoorwaarden
voor de krachten, daardoor grotere mogelijkheid van aantrekking van krachten, daardoor de mogelijkheid méér hulp te kunnen bieden.
Natuurlijk ziet men de nadelen niet over het hoofd, doch - en dat klinkt bij dit uitgangspunt duidelijk door - de gezinsverzorging blijft 'baas in eigen huis'.
welke voor- en nadelen zijn te verwachten?
We zijn een kritisch en principieel volk! Dit blijkt steeds weer, als we discussiëren
over zaken zoals hier aan de orde zijn. We zien de voordelen en wegen de nadelen.
We denken aan de oplossing van de financiële problemen; aan de mogelijkheid - o.a.
door betere arbeidsvoorwaarden
- meer krachten te kunnen aantrekken. We achten
het van belang, dat de (verplichte) verzekering een grotere spreiding van de risico's
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tot gevolg heeft en dat er een nauwere relatie komt tussen de gezinsverzorging en
degenen, die hulp nodig hebben. Maar dan worden ook de nadelen gewogen!
Nadelen van principiële am~d werden reeds genoemd; we zouden hieraan nog een
tweetal overwegingen uit de discussies kunnen toevoegen. In de eerste plaats de angst
voor verzakelijking, verambtelijking zo u wilt, van het gezinsverzorgingsapparaat.
Bij
deze gedachten ziet men de gezinsverzorging niet meer mede gedragen door een grote
groep belangstellenden:
de leden/conh'ibuanten.
De tweede overweging wordt ook bij de huidige organisatie van de gezinsverzorging
gehoord; bij invoering van de verzekering krijgt zij echter meer zwaarte. Bedoeld is
hier het wegvallen van s]?ontane buren-, familie- en vriendenhulp;
de verzekering
geeft immers bepaalde rechten, waarvoor we betalen!
Thans blijven nog enkele bezwaren van praktische aard over. Deze bezwaren richten
zich in de eerste plaats tegen de vrijwillige verzekering:
- voornamelijk zij die hulp denken nodig te hebben, zullen zieh vezekeren (de
slechte risico's);
- de premies zullen derhalve hoog zijn;
- de zwakkere inkomensgroep zal zich - de hoge premie in aanmerking nemend verhoudingsgewijs
minder verzekeren. Dit, gecombineerd met het feit, dat bij nietverzekerden de volle kosten in rekening gebracht dienen te worden, betekent een
verstoken blijven van hulp.
Ook tegen de verplichte arbeidersverzekering, die alleen van toepassing is op loontrekkenden tot een bepaalde loongrens, worden bezwaren ingebracht of de door
inleider genoemde bezwaren onderstreept:
- (kleine) zelfstandigen (o.a. de boeren) vallen buiten de verzekering, alsmede de
(niet werkende) weduwen;
- bij een conjuncturele omslag (een grotere werkloosheid) is een financiële terugslag
op de verzekering te verwachten.
De verplichte volksverzekering ontmoet het minst bezwaren. Genoemd wordt slechts:
- de omvang van het aantal verzekeringen van deze aard kan de financiële belasting
voor de laagste groepen te zwaar maken.
De verplichte volksverzekering krijgt van hen die zich zonder meer vóór verzekering
uitspreken, het meeste voorspraak:
- iedereen betaalt mee en kan derhalve ook rechten ontlenen aan deze vorm van
verzekering;
de premie kan laag zijn;
- de risico's zijn verspreid;
- de financiële mogelijkheden voor de vereniging zijn het grootst.
Als algemeen nadeel van verzekering werd nog gewezen op het feit, dat - door een
grote schaarste aan arbeidskrachten
- de (door de verzekerde) beoogde huishoudelijke hulp niet verleend kan worden.
conclusies:
Degenen die tot hier het relaas op de voet gevolgd hebben, zullen zich wellicht
verbazen over de conclusie, die reeds eerder vermeld werd: het grootste deel van de
conferentiegangers
stond - onder zekere voorbehouden - positief tegenover een vorm
van verzekering.
Dat de 'zekere voorbehouden' in het geheel wat sterk naar voren kwamen is enerzijds
wellicht te wijten aan de noodzaak om de discussies in een zekere rangschikking weer
te geven, waardoor het woord en weer-woord even 'zwaar' naar voren komen, tenvijl
in een discussie het één het ander soms volledig doet verdwijnen.
Anderszijds geeft het aantal overwogen bezwaren blijk van een weloverwogen bezinning. Immers het is zo aantrekkelijk de verzekeringsgedachte
zonder veel commen-
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taar te aanvaarden als het systeem dat ons in één klap van financiële en andere
daarbij komende zorgen verlost.
Wij hebben om deze reden niet geschroomd de nadelen duidelijk te noemen. Om
echter aan alle meningen recht te doen, willen we tot slot de verschillende overwegingen samenvatten.
Als we ons afvragen of een vereniging voor maatschappelijk werk zich mede dient te
beijveren een verzekering tot stand te brengen, dan dient daarbij overwogen te worden, dat goede sociale voorzieningen de maatschappelijke nood kunnen doen afnemen.
Hierdoor wordt indirect het doel van onze vereniging gediend. Het algemeen welzijn
maakt het derhalve noodzakelijk zich op dit punt te bezinnen.
Met het bovenstaande als uitgangspunt zullen de bezwaren, die ongetwijfeld met het
verzekeringssysteem samenhangen, wegvallen tegenover een groter en algemener
belang.
Eén van de grootste bezwaren wordt ongetwijfeld gevormd door het tekort aan
personeel.
Een kleine berekening maakt duidelijk, dat de - bij verzekering sterk toenemende vraag naar gezinsverzorging zou betekenen, dat 25 à 30 duizend gezinsverzorgsters
(-helpsters) nodig zullen zijn. De huidige bezetting vormt hiervan in totaal J~ deel.
Aan alle aanvragen zal derhalve - ook als de verzekering het aanh'ekken van krachten
gunstig beïnvloedt - niet kunnen worden voldaan.
.
Het is daarom wenselijk reeds bij voorbaat van een situatie uit te gaan, waarbij de
verzekering:
a. de kosten dekt van verleende huishoudelijke hulp;
b. een geldelijke vergoeding geeft om (eventueel) zelf aangetrokken hulp te kunnen
financieren.
Een positieve benadering van een verzekeringssyteem voor de gezinsverzorging met de verplichte volksverzekering als uitgangspunt - lijkt na dit alles gerechtvaardigd; een open oog dient te blijven bestaan voor de mogelijke bijkomende ongunstige
invloeden, die een verzekering op de gezinsverzorging (als hulpfunctie van het maatschappelijk werk) kan hebben.
.
.
J. TERLOUW.
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