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I

SOCIALE GEDRAGSVORMING (VIII)

Het ligt in de bedoeling van de redactie om de serie artikelen, gewijd aan de
sociale gedragsvol'1ning, in een der volgende nummers af te sluiten.
Een totaaloverzicht van de achtereenvolgens verschenen artikelen zal aan het
slot van de serie IGorden gegeven.
De redactie acht het een voorrecht, voor u het artikel van drs. C. E. Vervoort,
medewerker voor onderzoek aan het Sociologisch Instituut van de Rijks Uni-
versiteit te Leiden, te kunnen publiceren. Zijn hesclwllwingen over gedrags-
zekerheid aan de hand van het veelbesproken boek 'Die skeptische Generation'
van Hel1ntlt Schelsky, vormen voor onze artikelenreeks een waardevolle bij-
drage.

gedragszekerheid
centrale behoefte van de huidige jeugd?

door drs. c. e. vervoort

Nomen est omen, een naam is een voorteken. Dat geldt ook voor sommige titels van
boeken. Er zijn boeken met dermate suggestieve titels, dat ze tot program worden.
Een nog niet herkend stuk maatschappelijke werkelijkheid wordt in enkele woorden
samengevat en het is, alsoF de titel werkt als kompasnaald, die de windstreek aan-
geeft waarnaar het menselijk gedrag zich gaat richten.
Zo'n titel is die van het bock van de Duitse socioloog Helrnut Sehelsky, 'Die skep-
tisehe Generation'. Niet alleen in West-Duitsland, ook daarbuiten heeft dit boek bij-
val gekregen én bestrijding ondervonden - maar ondertussen heeft de jeugd een
etiket gekregen, waaraan noch zijzelf, noch degenen die zich wel of niet beroeps-
halve met de jeugd bezighouden, zich geheel kunnen onttrekken.
Dat is jammer, omdat de titel van een boek maar al te vaak een compromis is tussen
auteur en uitgever, waarbij de uitgever veelal de sterkste troeven in handen heeft.
Zo ook in dit geval: leest men het boek van Sehelsky, dan zal men tot de ontdekking
komen, dat met de typering 'skeptisch' slechts één aspect van houding en gedrag van
de Westduitse jeugd is gegeven, en voor de auteur zelf niet eens het belangrijkste.
In dit artikel gaat het niet in de eerste plaats om de vraag of Sehelsky's typering al
ol' niet juist is. Een sterk punt in zijn werk is ongetwijfeld, dat hij zijn jeugdbeeld als
een mozaiek opbouwt uit verschillende stukjes, wat meer sociologisch tütgedrukt: uit
een ontleding van het gedrag van jongeren in de verschillende sectoren van het maat-
schappelijke, culturele en geestelijke leven. Dan pas volgt de conclusie, dat in het
mozaiek bepaalde tinten overheersen.
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Ons inzicht in mogelijkheden met betrekking tot de hedendaagse jeugd is dam'door
ongetwijfeld vergroot. Maar het is niet meer dan een dwarsdoorsnede, een moment-
opname. Dieper inzicht wordt verkregen, indien getracht wordt deze momentopname
als filmbeeld te zien, als onderdeel van een ontwikkelingsreeks, die zich volgens be-
paalde beginselen voltrekt.

schelsky's theorie van het jeugd-gedrag in deze tijd

Ook hiervoor draagt Schelsky materiaal aan. Hij ontwikkelt wat men zou kunnen
noemen een eerste aanzet voor een algemene theorie van het jeugd-gedrag in deze
tijd. In grove trekken ziet deze er als volgt uit:
Jeugd is het overgangsstadium tussen kindsheid en volwassenheid, dat is altijd zo
geweest en zal altijd wel zo blijven. Het is dus een levenstijdperk, dat een brug slaat
tussen twee verschillende werelden, nl. van die van het kind naar die van de vol-
wassene. Vroeger, d.w.z. vóór het ontstaan van onze moderne, industriële samen-
leving, verschilden die werelden althans in sociaal opzicht weinig. Tegenwoordig zijn
het twee volkomen verschillende werelden, omdat de normen, die gelden in de wereld
van het kind - en dat is in de eerste plaats het gezin - hemelsbreed verschillen van
die in de wereld der volwassenen, waar functionele, zakelijke verhoudingen heersen,
hetgeen een andersoortige nonnatiek betekent.
In de spanning tussen deze twee werelden staat nu de jeugdige en dit bepaaLt de
tegenwoordige jeugclproblematiek. De kern hiervan ziet SehcIsky in wat hij de cen-
trale behoefte van de jongeren in deze tijd noemt, de behoefte n.1. aan 'geclrags-
zekerheid'. De jeugd moet, staande tussen twee uiteengegroeide werelden, trachten
een antwoord te vinden op de vraag: 'Hoe moet ik mij als jeugdige gedragen?' Dat
antwoord krijgt zij niet cadeau. Hier ziet Sehelsky een ander verschil met 'vroeger':
er zijn tijden geweest, en er zijn ook nu nog wel samenlevingen, waar dit antwoord
wél aan de jeugd werd aangereikt, in de vorm van een geheel van overtuigingen om-
trent wat je als jeugdige te doen en te laten had. Om het wat populair uit te drukken:
in de behoefte aan 'houvast' werd toen, door de aanwezigheid van een welomschreven
jeugdrol, wél en nu niet meer voorzien.
Ziehier in hoofdlijnen Schelsky's opvattingen. Voor het zicht op de huidige jeugd
zijn ze van grote betekenis en het is zeker de moeite waard, ze nader onder de loep
te nemen.

verschillen tussen 'vroeger' en 'nu'

Een eerste vraag, die zou kunnen rijzeil, is: geeft Schelsky het verschil tussen 'vroeger'
en 'nu' juist weer? Hij heeft zeker gelijk, als hij de werelden van kind en volwassene
ziet als uiteen wijkend, ja, in tal van opzichten zelfs in onderlinge tegenstelling ge-
rakencl. Toeh is het de vraag, of juist hier nu een fundamenteel verschil ligt tussen
'vroeger' en 'nu'. Schelsky zegt zelf, dat er 'vroeger' wél een overgangsperiode met een
geheel eigen karakter bestond. Dat moet wel betekenen, dat ten allen tijde de brug
geslagen moest worden, al kunnen we met hem eens zijn dat dit thans een geheel
andere opgave dan in de'voor-industriële samenleving.
Maar, even hiervan afgezien, is het wel zo, dat er in onze eigen beschavingsgeschie-
denis een tijd is geweest, waarin de jeugd alleen al hierom minder problematisch was,
omdat er welomschreven normen voor het jeugd-gedrag bestonden? Heel veel is er
over de jeugd uit vroeger eeuwen niet bekend, maar toch wel voldoende om de con-
clusie toe te laten, dat een aparte jeugd wereld tussen kindsheid en volwassenheid, in
de vorm waarin wij deze thans kennen en erkennen, een betrekkelijk modern ver-
schijnsel is. Zij begint zich steeds duidelijker af te tekenen, naarmate aan het jeugd-
gedrag andere normen aangelegd gaan worden, dan voor volwassen gelden. Met
andere woorden: naarmate bepaalde levenssferen - het meest opvallend is dit voor
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het gebied van de sexualiteit - voor de 'jeugd verboden gebied gaan worden, uit-
sluitend toegankelijk voor volwassenen.
Over de wijze, waarop deze ontwikkeling zich heeft voltrokken, moet hier met een
enkele opmerking worden volstaan. Van grote betekenis is geweest de geleidelijke
opbouw van een officieel opvoedi;lgssysteem in de vorm van 'de school'. Niet alleen
werd hierdoor de jonge mens, vooral' in de toonaangevende bevolkingslagen, apart
gezet van de wereld der volwassenen en werd het karakter van jeugd als voorbe-
reidingsperiode op de volwassenheid maatschappelijk vastgelegd, maar bovendien
ontstond, juist door dit apartstellen, meer aandacht voor en beter inzicht in de psy-
chische problematiek van deze leeftijdsfase. '

naar een zelfstandige jeugdwereld

In sociaal-historisch perspectief heeft pas de moderne tijd volledig de voorwaarden
geschapen voor een jeugdperiode: zij heeft als het ware de ruimte doen ontstaan
russen kindsheid en volwassenheid voor een eigen, betrekkelijk zelfstandige jeugd-
wereld. \Vanneer Schelsky meent, dat er iets verloren is gegaan, dat dient te worden
teruggevonden, nl. een duidelijke jeugd-rol, dan kan hier tegenover worden gesteld,
dat er veeleer iets nieuws is ontstaan, nl. een jeugdwereld, die de sociale vormgeving
is van een onafhankelijke jeugdfase. De jeugd wordt thans als jeugd aangesproken,
niet meer als miniatuur-vohvassene, maar ook niet meer als kind. En hierop reageren
de jongeren door inderdaad jeugd te zijn, d.w.z. een duidelijk herkenbare sociale
categorie te vormen, met eigen gedragsgewoonten, behoeften, smaak en opvattingen.
Kan men nu zeggen, dat voor de jeugdfase bepalend is een behoefte aan gedrags-
zekerheid, zoals Schelsky doet? Wanneer het juist is, dat in onze tijd de jeugd steeds
meer een 'eigen gezicht' krijgt, zich een eigen wereld schept, waarin een duidelijke
distantie in acht genomen wordt ten opzichte van de wereld der volwassenen, dan
kan men de vraag stellen of niet juist pas nu de voonvaarden aanwezig zijn voor een
specifieke 'jeugdror.
Immers, een dergelijke ontwikkeling zou betekenen, dat wij veeleer op weg zijn naar
typerende jeugdgedragsvormen, dan dat wij deze alleen uit de geschiedenis zouden
kunnen opdiepen.
Dit houdt natuurlijk niet in, dat de door Sche1sky gesignaleerde behoeften aan ge-
dragSO'riëntatie in het geheel niet bestaat. Zij is onverbrekelijk veI'bonden met de
ieugdfase, al kunnen samenlevingen onderling verschillen in het voodlanden zijn van
oriëntatiemogelij~heden én in de tijd, die voor het vO'ldoen aan deze behoefte 'uit-
getrokken' wordt, d.W.z. in de duur van de jeugdfase.
Maar typerend voor de jeugd van deze tijd lijkt ons, dat dit zoeken naar oriëntatie~
zioh binnen een eigen sociale ruimte afspeelt, die uiteraard aanrakingsvlakken heeft
met die der volwassenen, maar, ook niet veel meer dan dat - al betekent dit allerminst
dat de symbO'len der volwassenheud door de jeugd van nu versmaad zouden worden.
Er is dan wellioht de door de vohvassenen geconstateerde behoefte aan gedragszeker-
heid een projectie, vooral voortkomend uit een gevoel van vreemdheid ten opzichte
van de oriëntatiemO'gelijkheden die de jeugd blijkt te verkiezen ?
Voor deze gedachtengang zou kunnen pleiten, dat het verstaan van en het begrip
voor de sooiale vonnen, waarin het huidige jeugdleven zich afspeelt, de volwassenen
voor grote moeilijkheden blijkt te plaatsen. Dit is overigens maar één facet van een
maatschappelijke ontwikkeling, die voor de tijdgenoot moeilijk 'te overzien is en die,
zoals iedere maatschappelijke ontwikkeling, zowel kansen als gevaren inhoudt.
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apart of samen

De DI'_'Wim-di Beckmanstichting heeft in ap'ril een conferentie gehouden over
het onderwerp

'VERZUILING EN MAATSCHAPPELIJK WERK'
mede naar aanleiding van de door de "VBS uitgegeven brochme 'Apmt of
Samen'.
Deze brochure is in het april 1962 nummer van I-Iumanitas besproken. In aan-
sluiting aan deze brochure nemen wij thans een beschouwend verslag van de
confeTentie op in de vorm van een voordracht die de heer P. S. Bakker voor de
VARA-microfoon heeft gehouden.
Machten lezers in de brochurebespreking of in ae hieronder volgende confe-
rentiebeschollwing aanleiding vinden ook zelf over dit belangrijke onderwerp
te schrijven, dan zal de redactie gaarne ruimte voor uw overdenkingen beschih-
bam stellen. De Redactie

tekst van de door p. s. bakker op 14apri11962 voor de vara-
microfoon gehouden voordracht naar aanleiding van de
w. b. s.-conferentie 'verzuiling en maatschappelijk werk'

dames en heren luisteraars,

Op school leerden we het verschil tussen een landklimaat en een zeeklimaat: een
landklimaat heeft strenge, koude winters en hete, droge zomers, maar in een zee-
klimaat zijn de winters nogal zacht en de zomers nogal koel: de tegenstellingen tussen
de seizoenen zijn veel minder scherp dan bij het landklimaat.
Als iemand mij zou vragen wat nu het klimaat was van de Conferentie over Ver-
zuiling en Maatschappelijk Werk, die de dr. Wim-di Beekman Stichting gisteren in
Utrecht heeft gehouden, dan hoef ik niet lang te aarzelen: het was een zeeklimaat, een
gematigd klimaat: er waren natuurlijk wel allerlei verschillen en toch geen felle
tegenstellingen. Eigenlijk is dat vreemd: als het over verzuiling gaat, zou men juist
scherpe tegenstellingen kunnen verwachten: mensen die de verzuiling waardeloos en
schandelijk vinden en mensen die fel de zuilen verdedigen. Dergelijke felle geluiden
werden op deze conferentie niet gehoord en heus niet omdat men zich niet voor de
zaak interesseerde: er werd met aandacht geluisterd en met vuur gediscussieerd. Mis-
~chicn is het zo, dat we langzamerhand iets meer van elkaar gaan begrijpen in deze
dingen: wie zelf tegen de verzuiling kiest, gaat misschien toch meer voelen wat hen
bew~egt die confessionele of levensbeschouwelijk-gekleurde organisaties oprichten
en daarin werken, en wie kiest voor de zuilen, gaat misschien wat meer de nadelen
van zuilen zien en krijgt meer oog voor de waarde van de gemeenschappelijke arbeid
en de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor het geheel. Dit gematigde
klimaat kwam op de conferentie op verschillende manieren tot uiting.
Prof. Kruyt, die de algemene achtergronden van verzuiling en ontzuiling belichtte,
drukte het zo uit: 'Wij hebben in Nederland een Tachtigjarige zuilenoorlog achter de
rug en de gevolgen daarvan zijn niet in een handomdraai weg te werken'. Toch is er
- vooral de laatste paar jaren - iets aan het veranderen. Misschien komen er niet
minder verzuilde, levensbeschouwelijke organisaties dan een tijd geleden, maar er
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groeit toch een wat andere mentaliteit: de versohillendegroepeti.ngen in ons volk gaan
verder kijken dan de eigen groep, ze willen meer weten van wat bij anderen leeft, er
wOl,dtmeer contact gezocht, het vertrouwen neemt af en de openheid neemt toe.
Dit kan ook gaan doorwerken OIphet vlak van de organisaties en tOltpraktisahe samen-
werkiIllg leiden, maar dat kan niet zonder dat er vertrouwen in elkaar onrtstaa:t en ver-
b'ouwen kan niet worden afgedwongen maar moet groeien, en groei ko-st nu eenmaal
tijd. Kruyt legde er de nadruk op dat algemene recepten tegen de verzuiling geen
enkele zin hebben: ieder terrein van aoti'viteit moet afzonderlijk worden bekeken en
juist dan is er gesprek en gezamenlijke bezinnring nodig om te vinden wat op dit
bepaalde terrein afzonderlijk nOdh, en wat ge:zmmenlijk verrioht ,kan worden.
Dat ook binnen het terrein van het maatschappelijk werk een algemeen recept niet
kan worden gegeven, kwam 'op ,boeiende wijze uit in de bijdrage van dl'. Brongersma.
Het maatschappelijk werk wil mensen helpen - niet alleen met ma:tel1iële noden,
maar ook met meer geestelijke noden en moeilijkheden - en dan kan het niet anders
of de geloofsovertuiging en levensbesohouwing speelt mee in de wijze van helpen:
de motieven die ons tOlthelpen dringen en de kijk die we hebben op allerlei mense-
lijke problemen en levensvragen die in de hulpverlening aan de orde komen, hebben
immers een innig verband met ons geloof, onze levensovertuiging.
Vaak zullen maatschappelijk werker en gellO,lpene elkaar beter aanvoelen als zij over-
eenstemmen in innerlijke levenshouding (wat overigens iets anders is als ingeschre-
ven zijn bij hetzelfde kerkgenootsohap!). Toch moet de invloed van geloofs- en levens-
overtuiging op het maatschappelijk we[.k niet overschat worden: als men - door om-
stancligheden - gedwongen wordt een stuk maatschappelijk werk gezamenlijk op te
zetten, dan leert de ervaring dat men telkens veel verder en diepergaand kan samen-
werken, dan eerst gedacht werd. En bovendien: maatschappelijk werk komt voort
uit SO'lidm'iteitmet mensen in moeilijkheden: die solidat'iteit kan niet beperkt blijven
tot eigen geloofsgenoten en geestverwanten, maar moet ook anderen omvatten: de
geest van het maatschappelijk werk 1jraagtsamcnwerking. In de discus'sie bleek, dat
sommigen de verschillen als minder ingrijpend zagen dan Brongersma en daarom ook
meenden dat overeenstemming in ,geloofsovertuiging maar in heel bepaalde situaties
wenselijk of nodig zou zijn. Daartegenover werd gesteld, dat we eigenlijk nog zo
weinig weten hoe, en hoe diep het gedrag van de mens beïnvloedt wordt door zijn
levensovertuiging. Vaak lijkt het maatschappelijk werk enkel naar de invloed van
sociale omstandigheden, van karakter en van aanleg; missohien hebben we nog veel
te -weinig ook voor de wijze waarop waarden, normen, geloof meespelen in ons han-
delen en in het oplossen van onze problemen.
Hoe - tegen deze achteI'grond van de eenmaal gegroeide situatie en de vele ver-
schillende opvattingen - men toch 'Zou kunnen komen tot praktische mo.gelijkheden
van samenwerking ds besproken door ml'. Hornsh-a. Hij heeft eerst laten zien welke
hoge eisen echt samemverken in het maatschappelijk werk ons stelt.
Gemeenschappelijk werken aan dezelfde taak onderstelt vrijwillige medewerking van
de betrokkenen: hier kan niets opgelegd of afgedwongen worden.

Verder is het niet voldoende als goedwillende personen gezamenlijk werk opzetten:
voor effectieve samenwerking moeten de levensbesohouwelijke groeperingen zelf in
de samemverking worden betrokken. En tenslo~te kan pas van 'ontzuiling' worden
gesproken als alle in aanmei'king komende groepen meedoen: anders zou alleen het
aantal zuilen vel1lninderen, en ontstaat nog geen echte gC'Iilleenscthappelijkheid. Dit
vraagt geduld, omdat zo de samenwerking afhankelijk wordt van die groep, die de
minste bereidheid tot samenwerken toont. Het convooi kan niet sneller varen dan het
langmamste schip en: er is pas een cO'llIvooi,als ook het langzaamste schip meevaart.
Soms zal men al blij zijn, als er een federatieve samenwerking ontstaat, die gezamen-
lijk overleg, planning, financiering mo.gelijk maakt.
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Wil men werke'1ijk 'ontzuilen', dan zal men toch verder moeten gaán en samen maat-
schappelijk werk gaan uitvoeren.
Dat hlijh dikwij.Is bijzonder moeilijk te zijn. Vaak versohanst men 'Zich in 'het prin-
cipe', dat natuurlijk ook in het maatschappelijk wel'k zal doorwerken, en daardoor
men 'dus' nriet kan samenwerken.
Samenwerking kan pas op gang komen als men als bestuur of toekomsHg bestuur
samen gaat praten over het werk zelf: hoe men dit werk - in deze plaats gedaan wil
hebben - clan kan concreet worden hoe de levensbesohouwelijke versehillen zullen
doorwerken in het bestuursbeleid, en hoe men daarin elkaar zou kunnen vinden.
Hornstra gaf als eoncrete mogelijkheid aan om te proberen gezamenlijk een bepaald
stuk werk te beginnen, eventueel zonder da:t de bestaande levensibesohouwelijke in-
s'tellingen worden opgeheven. Op een beperkt gebied kan men dan pmberen hoe
samenwerking in de praktijk gaat en 'bevalt'. In zo'n algemene instelling moet het
bestuur bestaan uÜ personen die een wezenlijk contact hebben en houden met alle
levensbesohouwelijke groeperingen en ook de werkers moeten dan van verschillende
levensovertui~ngen uit samenwel'ken. Ieder die dat wenst, moet het recht hebben te
worden geholpen door een maatschappelijk werker van zijn erigen levensovertuiging.
Het was merkwaardig te zien hoe op deze suggesties werd gereageerd. Er was iemand
die het zo zei: ik ,ben niet tegen een algemene instelling, maar ik ben er ook niet zo
voor, en die eigenlijk niet verder Wiilde gaan dan fedemtieve sameni\verking. Een
werkelijk algemene instelHng waarin alle groepen echt mee kunnen doen en tot hun
recht komen, is in de praktijk immers heel moeilijk te verwezenlijken. Een levensbe-
schouwelijke ol'ganisatie hoeft wel niet principieel altijd en overal te worden 11age-
streefd, maar daarin liggen toch I,,'rote waarden, die van belang geacht worden, en
waaraan een algemene instelling tekort kan doen. Andere mensen 'vonden de sugges-
tie van Hornstra veel te vool'zichtig en lang nriet principieel genoeg: de bestaande
toest:1Jnd wordt dan nauwelijks veranderd, allerlei levensbeschouwelijke instellingen
blijven gewoon bestaan, er komt alleen een algemene instelling naast. Daartegenover
werd - terecht m.i. - gesteld dat, nu niemand een ander voorstel heeft gedaan,
dit althans een kleine stap vooruit zou zijn en dat zo in een concrete VOl'lffivan samen-
werking ook de onderlinge uitwisseling en het onderlilng vertrouwen kan groeien. Door
conferentiegangers werden trouwens ook voorbeelden gegeven dat een soortgelijke
VOl'lffivan slamenwerking goed kan werken.
Dames en heren,
Misschien vindt u het gematigde klimaat van deze conferentie even welmg aan-
b-ekkelijkals het gematigde zeeklimaat in Nederland, waar je nooit meer diÏe ouder-
wetse echte winters hebt, of die echte oudelwetse zomers.
Missohien had u een scherper vóór of tegen willen horen, een klare uitspraak, een
duidelijker oplossing.
Maar laten we niet vel'geten, dat we eiÏgenlijk pas begonnen zijn om gezamenlijk het
terrein te verkennen. Mensen en groepen veJ1anderen niet van vandaag op morgen,
maar mensen en groepen die de tijd niÏet nemen om nam' ancleren te luisteren en van
anderen ,te leren, verm1deren helemaal niet!
Ik besluit met de slotwoorden van de VOOl'zitster van de conferentie, mevrouw
Heroma-Meilink: '
'De Wiardi Beokman Stichting heeft geprobeerd zo objectief, zo deskundig en zo
grondig mogelijk te bestuderen welke problemen vastzitten aan Maatsohappelijk Werk
en Verzuiling. Wij hopen in de toekomst nadere resultaten van ons denken en over-
leggen aan u te kunnen voorleggen'.
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KINDERBESCHERMING

casework met kinderen

Samenvatting van de op de conferentie van de sectie gezinsverpleging van de
ned. bond van maatschappelijk werkers te zeist 19 mei 1962 gehouden in-
leiding door mej. d. rijz.

Een 9-jarig c1iëntje vroeg 'in een vertrouwelijke bui tijdens haar interview wat ik nu
eigenlijk voor werk deed. Toen ik haar vertelde, dat het helpen van kinderen mijn werk
was, vroeg ze hogelijk verbaasd: 'Is dit werk en wordt u daarvoor betaald?'
Hiermede sohetste ze zorncler het te weten het on:hehagenvan vele maatschappelijk
werkers die zich wel eens afvragen wat doe ik nu eigenlijk met kinderen, en is dat
nou wel werk.
Is casework met kinderen verschillend van casework met volwassenen? Zowel met
kinderen als met volwassenen is casework een 'prol:?lem-solving process' en in beide
gevallen ligt dezelfde kennis en kunde er aan ten grondslag. In beide gevallen ook
gaan wij uit van de situatie waarin de cliënt zich bevindt. Een kind is wel geen minia-
tuur volwasseJie, maar hij is van hetzelfde materiaal. Een kind kent dezelfde gevoelens,
verlangens en impulsen als een volwassene en kinderen kunnen een innerlijke kracht
en een incasseringsvermogen opbrengen, waar de volwassene soms versteld van staat.
Het is dus wat dat betreft niet verschillend. Dat er toch over gepraat en gediscussieerd
wordt als zijnde anders dan het casework met volwassenen, vindt zijn oorzaak in het
feit dat de situatie van een kind een andere is.
De situatie van een kind vertoont zoveel andere aspecten, die bij ieder casework con-
tact naar voren springen, dat we in het algemeen wat dat betreft wel van verschillen
kunnen spreken, als we het vergelijken met casework met volwassenen.
1. Het kind komt niet zelf om hulp, maar wordt als regel gestuurd.
2. Aanleiding tot casework-contact is veelal het feit dat de volwassenen in de om-

geving van het kind moeilijkheden bij het kind constateren, waarbij het niet altijd
zo is dat het kind er zelf last van heeft.

3. In veel grotere mate dan de volwassene is het kind afhankelijk van zijn omgeving,
met name van zijn opvoeders.

4. De psychische ontwikkeling van het kind is nog aan de gang - is in ieder geval
minder statisch dan bij de volwassene - en specifiek bij een bepaalde leeftijd be-
horcnde emoties komen duidelijker naar voren.

5. Het kind - vooral het jonge kind - staat dichter bij zijn onbewuste belevings-
wereld dan de volwassene. Het is, zoals dr. Loewenberg het eens uitdrukte, 'als-
of ze Freud gelezen hebbcn'.

6. Is bij ecn volwassene het woord het communicatiemiddel wanneer het om case-
work-contactcn gaat, bij het kind vinden we vaak een nog gebrekkig vermogen
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tot het verbale contact. P~s in de puberteit kunnen we volledige beheersing van
de taal verwachten bijvoorbeeld waar het betreft het formuleren van abstracte ver-
schillen, dus ook gevoelens.

wat betekent dit alles voor het casework met kinderen?

Het is duidelijk dat dit alles voor onze contacten met kinderen consequenties heeft.
Het betekent, dat het casework-contact bepaalde eisen stelt aan de caseworker, be-
halve die, welke ook voor het contact met volwassenen gelden.
Om enige van deze speciale eisen te noemen:
Een gedegen kennis van de emotionele ontwikkeling van het kind. Weliswaar geldt
dit ook voor het werken met volwassenen, doch het is in het werken met kinderen
een zo belangrijke factor, dat ik hier nog eens de nadruk op wil leggen. Verder zal
de c.w. al naar gelang de leeftijd van het kind een min of meer intensief contact met
de omgeving van het kind nodig hebben. Vooral voor het jonge kind is dit een conditio
sine qua non. Immers, het kind is afhankelijk van zijn opvoeders en de c.w. zal dus
moeten weten wat en hoe de opvatting van deze opvoeders is om te voorkomen dat
het kind in conflict gebracht wordt wanneer hij of zij tegen deze opvatting in gaat.
Ingaan tegen de opvoeders is niet mogelijk.
Als voorbeeld diene een vijfjarig jongetje dat met een begerig gezicht naar de op
tafel staande snoepjes keek. Toen hij werd aangemoedigd om er een te nemen, ver-
klaarde hij, dat hij dat niet mocht van moeder omdat hij alleen maar een snoepje
na het eten mocht. Uit een gesprek met moeder bleek, dat het verbod tot het snoepen
anders dan na het eten door de jongen zelf was bedacht, hetgeen het de caseworker
mogelijk maakte om bij een volgende gelegenheid opnieuw het onderwerp snoepjes op
te nemen. Een ander geval, waarbij er inderdaad een beperking was opgelegd door de
ouders van een jeugdig cliënt, werd eerst met de ouders dit punt besproken en ge-
tracht de ouders een bepaalde beperking te doen opheffen.
De rol van een caseworker die met kinderen werkt, is wel vergeleken met die Va!~
een koorddanser die tracht zich in evenwicht te houden op het koord van de sympa-
thieke volwassene die enerzijds niet mag vallen in de rol van de tölerante ouder,
bij wie alles mag en dus ook de dingen die het kind als verboden beleeft en de 'goede
ouder' die beter kan opvoeden dan de eigen ouder.
Waar soms volwassenen in het contact met kinderen wel van schrikken is de felheid
en de directheid waarmee het kind zijn agressieve gevoelens uiten kan. Men verwarre
echter niet de felheid van het kind, wanneer men die vergelijkt met de wijze waarop
de volwassene dat doet, met de intenstieit van de gevoelens. De indirecte wijze waar-
op volwassen cliënten zich vaak uiten houdt niet in dat hun gevoelens daarom minder
fel zijn dan die van een kind.
De caseworkeI' zal door het kind veel gemakkelijker worden vergeleken met de vol-
wassenen in de dagelijkse omgeving van het kind en een kind zal daarom ook sneller
van de volwassene een bepaald gedrag verwachten. Zo was het bijvoorbeeld voor de
ll-jarige Mike zo vanzelfsprekend dat de caseworker zich afkeurend zou uitlaten
over een slecht rapport dat hij zijn mislukkingen op school tot het uiterste verzweeg.
Toen de casework er die contact hield met de omgeving van de jongen en dus ook
werd ingelicht omtrent de school, hem duidelijk maakte dat zijn schoolprestaties niets
met afkeuring of goedkeuring te maken hadden wat zijn contact met haar betrof,
was dat aanvankelijk erg moeilijk te bevatten voor Mike. Toen het eindelijk tot hem
begon door te dringen, ging hij ook iets beter begrijpen dat zijn caseworker noch
een opvoedende ouderfiguur, noch een bestraffende en belonende lerares was.
De vaak voorkomende neiging tot een wat moederlijke houding, tot het uit de weg
ruimen van moeilijkheden voor het kind, tot regelen en beschermen die vaak bij maat-
schappelijk werkers, die met kinderen werken, wordt aangetroffen, kan een groot ge-
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vaar in houden voor een efficiënt helpen. Evenals bij volwassenen dient ook met het
kind en niet alleen voor het kind gewerkt te worden, al is bij het kind het appèl op de
volwassene om het 'voor hem op te knappen' veel groter.

wat moet een caseworker weten om casework met een kind te kunnen doen?

Evenals bij de volwassene dient de caseworker na te gaan: wat is het probleem,
wat is de intensiteit ervan - dus in hoeverre beïnvloedt het probleem het normale
leven van het kind -, hoe heeft het kind tot dusver geleefd en hoe heeft het tot dus-
ver problemen opgelost. Wat is de plaats van het kind in zijn gezin en wat zijn de
mogelijkheden en de begrenzingen van het kind. Een kunnen begrijpen van de kinder-
lijke gedachten wereld, van zijn fantasiën en woordkeus evenals van zijn spel is van
belang. Het behoeft niet hinderlijk te zijn wanneer een kind een spelletje moet uit-
leggen of een verhaaltje een enkele maal moet toelichten, maar een voortdurend
moeten uitleggen en verklaren kan bijzonder storend werken in het contact met het
kind.
Misschien nog meer dan bij de volwassene is een grote openheid ten aanzien van
het kind vereist. Als contact met de ouders nodig is, dient het kind dit te weten
~venals het doel van dat contact. Indien de caseworker het kind bepaalde beperkingen
moet opleggen, dan dient dit met het kind te worden besproken op een wijze die
het kind duidelijk maakt waarom die beperking wordt opgelegd en zonder dat dat het
kind remt in een spontaan gedrag (niet het vragen moet worden beperkt maar even-
tueel het tegemoetkomen aan de vragen van het kirrel).
Misschien is het allerbelangrijkste wel het ontspannen kunnen afwachten en luisteren.
Kinderen kunnen vaak in hun eigen tempo en op hun eigen wijze laten zien wat er
in hun omgaat, terwijl teveel vragen en een te nadmkkelijk 'er-zijn' soms remmend
kunnen werken.
Zo kwam de 5-jarige Marla voor een eerste interview, nadat uit de door moeder ver-
telde voorgeschiedenis de conflicten tussen Marla en de rest van het gezin al naar
voren gebracht waren. Hoe moeder over Marla's gedragsmoeilijkheden, die bepaald
niet gering waren, dacht, was duidelijk. Hoe Marla het beleefde, liet ze zonder een
gesprek in haar eerste contact al zien.
Ze speelde met het poppenhuis en creëerde een gezin, dat qua samenstelling een
duidelijke nabootsing was van het eigen gezin. Het poppenkind, dat zonder enige
twijfel Marla zelf voorstelde, werd letterlijk naast het hele gezinsgebeuren gezet,
en ook gehouden.

hoe werken we?

Natuurlijk zijn er geen gebmiksaanwijzingen te geven waar het casework-contacten
met kinderen betreft. Wel zijn er bepaalde gedragslijnen, die we ons voor ogen moeten
houden.
Zo zal de easeworker het kind duidelijk moeten maken waarom het komt en dat de
caseworker er is om het kind te helpen. Hiervoor hebt u een positieve relatie met
het kind nodig. Zonder forceren of dwingen zult u met het kind een 'werkrelatie'
moeten opbouwen, die alleen maar een positieve relatie kan zijn.
Het duiden van dat wat een kind in gecamoufleerde VOlm brengt, kan bijzonder be-
angstigend en remmend werken. Het kind heeft niet voor niets de indirecte vorm
van bijvoorbeeld het spel gekozen om ons iets te laten zien. Het is niet zozeer be-
langrijk om op het gespeelde in te gaan dan wel op de gevoelens die de door het
kind naar voren gebrachte figuren bij bepaalde handelingen en gebeurtenissen onder-
gaan. Het gaat immers om de gevoelens .die het kind heeft en die moeten kunnen
presenteren zonder veroordeeld te worden.
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Zo ook Mike, die de heftige negatieve gevoelens die hij tegenover zijn vader koesterde,
nauwelijks durfde tonen. Handig met het potlood als hij was, creëerde hij een figuur
die verbijsterend veel op zijn vader leek. De tekening werd aan de muur geprikt en
Mike - daarbij geholpen door zijn caseworker bevestigde aan een pijltje een punaise
om zodoende de getekende figuur grondig te kunnen vernietigen.
Hoewel hem daar niet naar gevraagd was, legde hij uit, dat die figuur Chroestjev
was en de caseworker besprak dit met hem alsof het inderdaad Chroestjev was,
die hij vernietigd had. Begrijpen, positieve pogingen van het kind tot een betere aan-
passing, steunen, niet veroordelen, als het niet lukt en niet suggereren, maar met
een grote souplesse het kind helpen om zijn gevoelens te uiten en te accepteren. Laat
het kind niet weggaan in een negatieve, een verdrietige stemming. Het is de keus van
de caseworker om wel of niet in te gaan op wat het kind brengt en die caseworker
zal dan rekening moeten houden met het feit dat het kind maar een heel klein ge-
deelte van zijn tijd besteedt aan casework-contacten en dat het na zijn interview
teruggaat naar zijn'omgeving waar hem andere eisen gesteld zullen moeten worden.
Een vaste afspraak - die trouwens in alle langere caseworkbehandelingen van belang
is - is voor een langer contact met het kind zeer zeker nodig. Het is een steun voor het
kind te weten dat en wanneer het weer terug kan komen.
Veroordeel nooit de opvoeders van het kind. Let ook op, dat, wanneer het kind dat
zelf doet, er vaak sprake is van schuldgevoelens en dat een meegaan in dit veroor- .
delen deze schuldgevoelens onnodig kan versterken. En vooral: Heb vertrouwen in
de mogelijkheden van het kind!

wanneer doen we casework met kinderen?

De volgende indeling is ontleend aan een artikel van Patricia Sachs.

I. Daar waar de natuurlijke opvoeder van het kind niet kan helpen, omdat zijn
eigen; problematiek de oplossing van die van het kind in de weg staat.

II. Daar waar het kind niet in staat is over een traumatische gebeurtenis te praten
of zich op andere wijze te uiten, maar in plaats daarvan zich terugtrekt, de ge-
beurtenis ontkent of verdringt. Hiervoor hebt u inlichtingen van de omgeving
van het kind nodig.

lIl. Wanneer het kind met een gelatenheid en passiviteit een traumatisch gebeuren
accepteert zonder de vragen te stellen die normaliter van hem verwacht mogen
worden.

IV. Wanneer de reacties van het kind buiten proporties zijn, hetzij naar de acting-
out kant of naar het tegendeel daarvan. Bijvoorbeeld wanneer een kind zo heftig
jaloers wordt op de pasgeboren baby dat het zijn normaal functioneren be-
lemmert.

V. Wanneer het kind nog onvoldoende positieve gevoelsbanden met zijn gezin heeft
en nog onvoldoende zeker is van zijn rol in het gezinsleven op het moment dat
er een traumatisch gebeuren plaats vindt.

VI. Wanneer een ingrijpende gebeurtenis aansluit bij een voor het kind storend com-
plex van gevoelens of bij een vroeger gebeuren, waardoor het gebeurde van nu
geassocieerd kan worden met dat wat vroeger gebeurde. Bijvoorbeeld wanneer
het kind een operatie moet ondergaan in een periode van schuldgevoelens rond-
om masturbatie. Wanneer een te voren geplande uithuisplaatsing plaats vindt
juist op het moment dat moeder in een ziekenhuis wordt opgenomen. Wanneer
- zoals bij de I5-jarige Peggy - haar moeder op de dag dat Peggy wegliep, aan
een hartaanval overleed.

VII. Wanneer het spel, naar het oordeel, hetzij van de maatschappelijk werker, de
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onderwijzer of de ouders, verschijnselen van restrictie of grote beperkingen ver-
toont.

Zoals u zult zien, komen bepaalde aspecten in belangrijke mate naar voren bij het
gszinsverplegingswerk. Zo is met name de overplaatsing van een kind naar een pleeg-
gezin een ingrijpende gebeurtenis. Vaak is de voorbereiding tot plaatsing van heel
jonge kinderen dan ook zo geregeld, dat het kind eerst een positieve gevoelsrelatie met
d3 a.s. pleegouders - vooral pleegmoeder - heeft, voordat tot plaatsing wordt over-
gegaan.
Bij oudere kinderen zullen we veelal tot plaatsing overgaan voordat volledige in-
groei heeft plaats gehad. We zullen er dan op bedacht moeten zijn, dat we het kind
hulp bieden als in de - vaak lange - periode van ingroei situaties voorkomen, die het
kind op grond van zijn onvoldoende relatievorming met zijn pleeggezin niet zonder
extra hulp kan verwerken.
De vraag zou dan kunnen rijzen, wie het kind hulp moet bieden. Hierbij wordt wel
opgemerkt dat de kinderen dan toch naar MOB's verwezen kunnen worden. Natuur-
lijk dient te worden nagegaan wie het kind het best zou kunnen helpen. Het is echter
niet zo, dat dit in alle gevallen het MOB zou moeten of kunnen zijn. Nog afgezien
van allerlei praktische overwegingen is het vaak veel meer aangewezen om de maat-
schappelijk werkster in de voogdijvereniging dit contact met het kind te laten onder-
houden. Bij een goede gang van zaken is er al een relatie met het kind, een relatie
die dan dus niet opnieuw gevormd moet worden op het moment dat het kind in een
moeilijke situatie is, de contacten met de omgeving van het kind kunnen gemakkelijker
verlopen en de werker van de gezagdragende voogdijvereniging is sneller bij machte
om noodzakelijke beslissingen te doen uitvoeren.
Heel vaak wordt als terreinafbakening van casework en psychotherapie gesteld, dat
de caseworkeI' niet en de psychiater wel onbewuste motieven zal duiden, en dat dus
nemotische kinderen bij de psychiater horen. In het midden latende of dit in alle
gevallen zo is, zou ik nog willen stellen, dat het bepaald niet zo is, dat zelfs wanneer
een kind een duidelijk klinisch beeld van een neurose vertoont, hij daarom ook nood-
zakelijkerwijze geholpen zou moeten en kunnen worden door duiding van onbewuste
motieven.
Een andere misvatting die vaak naar voren komt, is, dat de verantwoordelijkheden
en de verdeling tussen het werkterrein van de caseworkeI' en dat van de psychiater
voor eeuwig en altijd is vastgelegd. Beter is het om in iedere situatie na te gaan wie
het beste hulp kan verlenen en om een zo economisch mogelijk gebruik te maken
van de kunde en de bekwaamheid van degenen die met het betrokken kind te maken
hebben.
Om terug te komen op casework en gezinsverpleging wilde ik u nog even attent
maken op de opmerking die wel eens gemaakt is, dat maatschappelijk werkers in een
voogdijvereniging vaak niet anders doen of behoeven te doen dan pedagogische
adviezen geven aan pleegouders en dus geen c.w. behoeven te zijn. Dit lijkt mij een
ernstige misvatting. Indien het alleen ging om het gebrek aan kennis bij de aanpak
van een kind zouden we veel beter kunnen volstaan met een goed boekje omtrent
de pedagogische aanpak van kinderen dan met een rondreizende maatschappelijk
werkster.
Om pleegouders te helpen met het opvoeden van een pleegkind dient u een goede
caseworkeI' te zijn. Zo niet, dan zult u falen in uw hulp aan de pleegouders. Ik wil niet
ontkennen, dat er gevallen zijn waarin er voor de maatschappelijk werkster van de
voogdijvereniging weinig te doen valt. Er zijn situaties waarin de pleegouders het
zelf wel aan kunnen. Onthoudt u echter, dat alleen een goede caseworkeI' in staat
zal zijn te zien waar het werkelijk en waar het alleen maar in schijn goed gaat. Maar
al te vaak zien we in de kinderbescherming ogenschijnlijk plotselinge moeilijkheden,
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die in werkelijkheid alleen maar 'plotseling' lijken, omdat ze te laat onderkend zijn.
Naar aanleiding van vragen omtrent korte contacten en de verhouding tot casework:
Om in staat te zijn korte contacten efficiënt en deskundig te hanteren is het nodig
om in langere contacten een grondige ervaring te hebben opgedaan. Immers, dan
pas leert de caseworkeI' wat er wel en niet van korte contacten verwacht kan worden
en wat de consequenties voor het kind kunnen zijn.
Op de vraag of het wel gewenst is dat bijvoorbeeld Raden voor de Kinderbescherming
die slechts zeer tijdelijk contacten met het kind hebben, deze contacten maar niet
liever achterwege zouden moeten laten, omdat het kind toch moet wisselen, nog dit:
Indien u het kind helemaal geen contact-mogelijkheid biedt, is dat een weinig posi-
tieve oplossing. Ik denk vooral aan de kinderen die nog maar al te vaak zonder goede
of soms zelfs zonder enige voorbereiding in tehuizen worden geplaatst en waar de
Raad de enige schakel met thuis vormt. Om het contact zo te hanteren, dat het kind
er het meeste profijt van heeft en het contact zo goed mogelijk kan worden overge-
dragen, zult u een goed caseworkeI' moeten zijn.
Naar aanleiding van de opmerking dat casework met kinderen een eventuele latere
behandeling van de neurose bemoeilijkt, zou ik willen zeggen: Het lijkt mij zeer wel
mogelijk, dat dit het geval is. vooral daar waar de casework-contacten het gedrags-
beeld veranderd hebben, waardoor het kind minder last heeft van zijn stoornis. Dit
is evenwel geen contra-indicatie voor casework. Het is bepaald niet zo, dat alle neuro-
tische kinderen van hun neurose afgeholpen kunnen worden of dat alle psychiatrische
behandelingen hier ook op gericht zijn. Wat wel zo is, is dat een kind dat in moei-
lijkheden zit, hulp nodig heeft om te voorkomen dat de problemen groter worden
of blijven bestaan en dat dat ook het geval is met kinderen die niet behandelbaar zijn
voor een neurose, zelfs al zouden ze die hebben en al zou er psychiatrische hulp voor
aanwezig zijn. Als antwoord op een vraag naar de afgrenzing pedagogiek en casework
zou ik willen stellen, dat casework geen opvoeden is, maar de weg vrij wil maken
voor de taak van de opvoeder, daar waar blijkt dat er een stagnatie is opgetreden.
Tot slot zou ik u nog attent willen maken op het feit, dat wij in Nederland helaas
twee soorten kinderen kennen. De eerste soort is die van het kind dat we uit onze
eigen omgeving kennen, het kind van familie, van kennissen, het eigen kind. De
tweede soort is het kinderbeschermingskind. Het valt me altijd weer op, hoe onze
behandeling van deze kinderen ze inderdaad maken tot een verschillende groep.
Misschien zou het nuttig zijn om het kind dat u in uw werk tegen komt, eens te ver-
gelijken met een kind dat u uit anderen hoofde kent. Ik geloof, dat het uw optreden
ten aanzien van het kinderbeschermingswerk gunstig zal beïnvloeden.

D. Rijz
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RECLASSERING

onderdak
beschuttend wonen voor sociaal' gehandicapten

Realiseren we ons wel eens de waarde van een 'thuis' t'e hebben? Prof. Kloek
zei eens in een vom'dracht ondermeer: 'De delinquent ... die geen home heeft,
voelt zich vaak zo verloren als wij ons alleen maar voelen kunnen in die angst-
dromen, waarin er aldoor nieutue problemen rijzen, die we niet kunnen op-
lossen ... '

M et de problemen van het zonder 'thui:;' zijn van reclassenten heeft een 'Com-
missie Onderdak', in het najaar van 1960 ingesteld op initiatief mn de Lande-
lijke Sectie Reclassering, zich omstandig beziggehouden en haar ideeën nee/'-
gelegd in een uitvoerig rapport 1, dat kortgeleden door het HB voor algemene
publikatie werd 'm'ijgegeven', zoals de term luidt. Reeds eerder was er in re-
classeringskring af en toe gesprok,en over Z.g. 'geleide kosthuizen', maar het was
tot nu toe bij deze vage aanduiding gebleven.
De commissie, bestaande uit enige deskundigen uit eigen en met ons bevriende
organisaties, met de heren D. W. v. Hattem en P. E. Hutte als voorzitter en
secreta1"i.~(rapporteul') heeft ham ideeën ook aan de praktijk getoetst door een
oriënterend onderzoek in een der grote steden en zich terdege rekenschap ge-
geven van de financiële consequenties. Zowel om principiële als om redènen
van efficiënc!/luidt haar eindconclusie, huiselijk gezegd: ga plaatselijk gezamen-
lijk om de tafel zitten en onderzoek tel' plaatse de mogelijkheden op basis van
ons rapport.
De heer W. den Baas, directeur van het Consultatielmreml voor Alcoholisme
te Rotterdam, was bereid om als geïnteresseerd buitenstaander en aan de hand
van eigen erval'ing (kliniek met een verzorgingsafdeliing) een bespreking te
wijden aan ons rapport. Hieronder laten tuij zijn bijdrage volgen.

De redactie

1 Verkrijgbaar bij het centraal bureau à raison van f 1,- per exemplaar op giro 582000
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De Nederlandse Vereniging voor Maatschappelijk Werk 'Humanitas' heeft een 'Com-
missie Onderdak' ingesteld op initiatief van haar landelijke sectie reclassering. Dc
commissie stelde o.a. als haar opdracht:

1. na te gaan welke behoefte er in het bijzonder in de grote steden bestaat tot het
verlenen van tijdelijk onderdak aan reclassenten en eventueel andere personen
die een goede opvang vragen, in een situatie ehtt zij hieraan dringend behoefte
hebben;

2. te onderzoeken welke middelen voor deze opvang zcmden kunnen worden be-
dacht. '

Wanneer we het tweede aspect der opdracht bezien, dan bemerken wij dat ze eigen-
lijk punt 1 gedeeltelijk uitsluit. Terwijl men daarin stelde te willen onderzoeken of
er een behoefte besta<lJtals boven omschreven suggereert de formulering van punt 2
dat men in feite reeds overhIigd is van de bestaande behoefte.
Men wenste kennelijk deze meermalen geconstateerde behoefte duidelijk uit te spre-
ken, haai' zo goed mogelijk te bepalen en tevens aan te geven langs welke wegen
mogelijke oplossingen zouden kunnen worden gezocht.
Ten aanzien van een en ander is bedoelde commissie in verschillende opzichten ge-
slaagd, getuige het rapport dat enige tijd geleden door haar werd geproduceerd.
Thans ligt dit rapport voor mij met het verzoek hieruit enkele punten die mijn aan-
dacht in het bijzonder trokken aan u voor te leggen.

Welnu, het is de commissie duidelijk geworden, d~tt haar veronderstelling, dat in het
maatschappelijk werk voor volwasseilCn (men bepaalde zich tot de groep der mannen)
en in het bijzonder in dat der reclassering2 een duidelijke behoefte bestaat aan mate-
riële hulpverlening in de vorm van het verlenen van huisvesting, die aan speciale
eisen voldoet.

de personen om wie het gaat

Men heeft kennelijk moeite gehad om de groep voor wie deze zorg bestemd zou zijn
nauwkeurig te omschrijven (het is de vraag of dit voorlopig al mogelijk is). ~vIen
onderscheidde de volgende groepen met hun speciale behoeften:

1. diegenen die door hun 'ziek zijn', in geestelijke, lichamelijke en/of sociale zin,
een duidelijke therapie behoeven. Het zijn de cliënten die door medici, psycho-
logen en maatschappelijk werkers meestal in teamverband worden behandeld,
ofwel behandeld dienen te worden.
Indien deze behandeling intern plaats vindt, kan men van hospita lering spreken,
hoezeer ook de instelling door een sterk sociale instelling het begrip 'tehuis' be-
nadert.

2. Diegenen, die, hoewel in sommige gevallen gehandicapt in lichamelijke en/oF
geestelijke zin, om enigerlei reden niet voor behandeling in aanmerking kunnen
worden gebracht. Het betreft hier personen die, hoewel redelijk aanspreekbaar,
nimmer de weg tot een behoorlijke sociale aanpassing hebben gevonden, dan wel
van deze weg reeds geruime tijd geleden zijn aFgedwaald.
Door pedagogische beïnvloeding kan daarbij langs de wegen van instructie, ge-
dragstraining en een eenvoudige bijdrage tot persoonlijkheidsopbouw een voor-
bereiding worden gemaakt om de man t.Z.t. weer in het normale samenlevings-
verband te doen opnemen.

2 I-Iet zij meteen vemleld dat reclassering m.i. zonder meer als maatschappelijk werk, zij
het met bijzondere aspecten dient te worden aangemerkt.
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Hoewel dit veelal zaken zijn van langere adem, dient de aandacht gericht te
blijven op doorstroming naar een normale situatie van zelfstandigheid ook in
huisvesting.

3. Ten slotte werd onderscheiden de groep die zeer snel, zo niet direct met am-
bulante hulp zonder meer kan worden gebracht in ecn woon- en lecfverband in
het normale maatschappelijke proces.

Het rapport vermeldt dat vrij algemeen de recmtering van voor dit doel geschikte
particuliere mil:'ells een onderwerp van doorlorpcnde zorg is. Aan de zo zeer gewenste
selectic in deze materie komt men in de praktijk nog niet toe. Nochtans kan hier nog
niet direct van een noodsituatie worden gesprokcn. Dit geldt zeker wel voor de be-
hoefte aan tehuizen voor langerc verblijfsduur, zoals deze worden aangedicnd in het
bovenvermelde punt 2.
Terwijl dus de commissie zich zeer beslist distantieert van specifiek therapeutische
eenheden, richt zij haar belangstelling in het bijzonder op deze tehuizen.

beschuttend onderdak

Hoe stelt de commissie zich de werking van een dergelijk verblijfscentrum voor?
Het gaat niet in de eerste plaats om het verschaffen van een materieel onderdak,
maar veeleer om het scheppen van een 'tehuis', een plaats waar de cliënt zich veilig
en geborgen weet. Dit 'veilig en geborgen weten' blijkt van vitale betekenis om tot
betere maatsdhappelijke integratie te komen. De sfeer in het samenzijn is dus be-
palend. Door onderlinge hulpvaardigheid in het ervaren van medeverantwoordelijk-
heid voor de goede gang van zaken in het tehuis en voor de stemming die er heerst,
worden de cliënten getraind voor de normale samenleving. Het bijbrengen van ele-
mentaire regels van het samenleven kan daarbij zeer vermimend werken. Vele cliën-
ten missen gevoel voor en bekendheid met deze grondregels van het sociale proces.
Ook kan de aandacht worden gericht op het zinvol gebruiken van de vriie tiicL Uiter-
aard past hier een open relatie met culturele v01'1ningscentra en lJllllrtllllizen. Er is
bij dit alles van uit gegaan ebt de tehuizen eenheden blijvcn die op eenvoudige wijze
trachten een goede 'gezinssfeer' te creëren. De pedagogische zorg en het maatschap-
pelijk werk dat aan de diënten dicnt te wordcn bedreven kan worden inlgebracht van-
uit de instelling voor maatschappelijk werk die speciaal in het onderwerpelijke tehuis
is geïnteresseel'd.

Ten aanllien van selectie bij de plaatsing, de contmle op .de doorstromlÎng en de uit-
eindelijke supervisie over de staf van de bedoelde tehuizen, wijdt het ra;ppod slechts
in bepeI'kte mate uit; m.i. zouden deze taken ook aan de belanghebbende instelling
voor maatschappelijk werk dienen te worden vool1behouden. Een bijzonder strate-
gisch punt in de gehele opzet is uiteraard de 'hllis~eiding'. Gedacht wordt aan een
leidersduo (man en vrouw), veelal een echtpam-, hierin eventueel - hij een groter
aantal bewoners van het huis - bijgestaan door tenminste één assistente. ';VeIiswaar
7..aldeze huisle£ding, gezien de eerder gestelde doeleinden van ons plan, aan zeer
bepaalde kwaliteiten moeten voldoen. Het mag \vel als vanzelfsprekend worden ge-
acht dat tegenover de hoge eisen, aan hoofeHerding en eventuele assistentie te stellen,
een behoorlijk salaris zal moeten staan. Hierbij dient o.i. andel:zijds weer te worden
opgemerkt dat men de positie van deze 'huisleiding' niet dient te Q1vertrekken. Zij
dienen zioh nl. besList van min of meer planmatig bedreven maatschappelijk werk of
pedagogische beïnvloeding op eigen initiatief te onthouden.
Men hm ZJichdaarbij denken dat deze tehuizen in bevQllkingscentra worden opge-
licht van uit diverse speoialisaties in het maatschappelijk werk, zodat er spontaan
een differentiatie in het karakter der behuizingen zal ontstaan.
Uiteraard dient onderling zoveel mogelijk te worden o,verlegd zowel om op deze
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wijze zo nwuwkeurig mogelijk de behoefte te kunnen taxe~'en als wel om door co-
ordinatie waar enigszins mogelijk, kosten besparend te hmnen werken.

praktische mogelijkheden

Een en ander gesteld hebbende stelt de commissie zioh de vraag naar de mogelijk-
heden om tot realisering te komen. Men richt daarbij vooral de aandacht op twee
mogelijkheden:

a. het inbouwen van een afzonderlijk 'geleid kosthuis' in een bestaand tehuis. Indien
men echter aan hetgeen in bavenstaande werd aangeduid als specifieke eisen
te stellen aan een geleid kasthuis, de hand wil hauden, lijkt mij deze suggestie
uiterst moeilijk te realiseren.

b. het oprichten van een - door een instelling te beheren - nieuw tehuis.

Ten aanzien 'van de laatste mogelijkheid heeft de commissie zich grondig in de
financiële consequenties verdiept. Hoewel zij zeer wel oog had voor de variaties in
de startkosten die hetgevÜ'lg zijn van plaatselijke omstandigheden, meent zij waar-
schijnJijk zeer terecht, dat men van kleine tot grote stad tÜ'ch zeker dient I"CIkeningte
houden met een tÜ'tale investering 'van f 55.000,- tot f 110.000,-. M.i. zijn deze
cijfers zeker reëel te achten. Ten aanzien van de mogelijkheden am middelen te ver-
krijgen heeft men echter kennelijk slechts weinig rekening gehallden met de moge-
lijkheid van gd:dleningen van zeer beduidende omvang ander averheids-garantie vaar
rente en aflossing.

Zijn de middelen voor de stm't van een apparaM al belangrijk, een behoorlijke be-
groting voor de exploitatie is zeker van nog grotere importantie.
Ook hierin' voorziet het rapport, daarbij uitgaande van een capaciteit 'Van 15 personen
(met onde11bezetting werd nog geen rekening gehouden!) en een kÜ'stgeld van f 30,-.
Het lijkt mij echter wel denkbaar dat een ui,tbreiding der bezetting tot :t 20 personen
realiseel'baar is in de bedoelde omstandigheden en gezien de geïnvesteerde bedragen.
Uiteraard vergroot dit de explÜ'itatiemogelijkheid. De kosten~berekenil1Jg komt mij als
zeer reëel voor, alhoewel de verzorgende bezetting (3 à 4 man op 15 à 20 cliënten)
wat zwaar lijkt, zeker gezien het geprojecteerde karwkter van he,t apparaM en zijn
medewerkers. De totale kosten komen in de door de commjssie opgestelde begrqting
op .f 53.200,-. Ook al zou hier een correctie zijn aan te brengen waardoor met een
jaarlijkse 'omzet' van een halve ton kon worden ge~'ekend; van dit bedrag zal meil
in de praktijk niet ver kunnen afwijken.
Bij de geprojecteerde exploitatie-rekening heeft dit tot gevolg dat de inkomsten
sleohts voor :t 50% de uibgaven dekken. Men stelt zioh voor hierin bijv. door sulJSi-
diëring te voorzien. Om dit 'te realiseren zal men echter een lange, zeer moeilijke en
wellioht soms onbegaanbare weg moeten gaan; dit temeer daar men bij de mede-
werking voor deze al<beid praktisoh geheel - en o.i. eenzijdig - mikt op de rijks-
o'Vel'heid. Bij nadere ariëntatie zau kunnen blijken dat de belangstelling van plaatse-
lijke averheden groter is dan men verwacht. Boven subsidiëring geeft men daarbij in
vele gevallen echter de voarkeur aan aanpassing van de kostgeldprijs. Eventueel is
men dan bereid daaril1 per geval bijdragen te leveren.
Indien men bij de lasten rekening houdt met .f 50.000,- 's jaars, zou bij een bezetting
van :t 20 personen (met 5% onderbezetting) het kostgeld m.i. zeker op f 50,- dienen
te worden gesteld.

Ondanks deze enkele opmerkingen komt het mij voor dat de commissie bijzonder be-
langrijk werk heeft verrioht. Uitenwrd heeft zij in haar rappÜ'rt noch het onderwerp
uitputtend behandeld nO'oh het laatste woord gesproken. Dit is echter ook geenszins
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haar bedoeling. Primair is het de bedoeling een kraohtige stoot te geven aan het van
de grond komen van meer of minder vage plannen om in deze grote nood te voorzien.
Wij kunnen slechts hopen cla,t de commissie hielin slaagt.

W. den Baa.s

Naschrift van de Cammissie

Wij zijn de heer Den Baas dankbaar vaar zijn waardevolle apmerkingen. Over
cijfers valt maeilijk te discussiëren; dat hebben we in anze cammissie wel er-
varen. Temeer waar daal' ans slechts één mming is gegeven, terwijl het rapport
spreekt van verschillende (plaatselijke) ap:assingen, waarvan sammige 'gaed-
koper' zauden kunnen uitvallen en uiteraard afzanderlijke ramingen zouden
behoeven. De gegeven mming is dan aak als maximum gedacht vaar een min
of meel' gespecialiseerde situatie (b.v. maeilijke cliënten), waarin de kans ap
een lager aantal bewaners en een relatief hoger aGntalleidinggevende personen
groter is dan bij andere aplossingen. Vandaar dat de cammissie in haar rappart
stelt: 'dat een dergelijke raming vaarzichtig gehanteerd zal maeten warden'.
Een haag kostgeld achtte de cammissie niet verantwaord. Macht inderdaad
blijken, zaals de schrijver suggereert, dat de plaatselijke averheden bereid
zaHden zijn een belangrijke bijdrage te geven in de V01m van suppletie ap het
kastgeld, dan zaH ans dat verheugen en zaH een en ander nadere averweging
verdienen.

P. E. HHtte
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GEREPATRIEERDENZORG

sociale structuur van de europese
bevolkingsgroep in indonesië

ten geleide

Zorg voor gerepatrieerden is nu al jarenlang een onderdeel van het maat-
sc1wppelijk werk in Nederland. Ten behoeve van hen, die in de jaren na de
Tweede Wereldoorlog uit Indonesië naar Nederland kwamen, is - vooral na de
uittocht, die in 1958 een massaal karakter krC/eg- een apparaat in werking ge-
steld, dat hoe langer hoe meer werd uitgebreid. Tal van functionarissen, in
dienst van overheid en particulier initiatief, zijn over het gehele land werkzaam
om de gerepatrieerden te helpen zich hiler een nieuw bestaan te verwerven,
Talloze vrijwillige medewerkers hebben zich ingezet om het proces van aanpas-
sing zo soepel mogelijk te doen verlopen. Een groot deel van elf gerepatrieerden
heeft geen, of slechts in verwijzende vorm, hulp nodig gehad van het maat-
schappelijk werk. Anderen hebben de overgang moeilijker kunnen verwerken en
blijven - voorlopig - aangewezen op bijstand. Deze bijstand werd tot dusverre
hoofdzakelijk gegeven door mensen die, direct of indirect, kennis hebben van
d\eachtergronden van de gerepatrieerden. Deze 'deskundigen' zullen echter hoe
langer hoe meer hun collegels van het algemeen maatschappelijk werk moeten
inschakelen, de specialisatie 'gerepatrieerdenzorg' z.al op den duur moeten
worden overgenomen door het algemeen maatschappelijk werk. Door overheid
en particulier initiatief wordt hier al zoveel mogelijk naar gestreefd.
Deze overschakeling zal echter niet kunnen plaatsvinden zonder een grondige
voorlichting aan het algemeen maatschappelijk werk. Immers, bij het ver-
werken van problemen spelen a:chtergrond en milieu een belangrijke rol.
In 'HlImanitas' is verscheidene malen geschreven m;er hetgeen zich rondom
de repatriëring a:f51Jeelt(een opgave van de verschenen publikaties wordt aan
het eind van dit artikel gegeven). Desondanks wordt nu weer' een aanvang ge-
maakt met een serie artikelen, die ten doel hebben diegenen, die ons werk
zullen moeten overnemen, zo goed mogelijk op de hoogte te brengen van de
repatriëring en wat daarmede samenhangt.
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In het reeds eerder in dit blad besproken ISONEVO-rapport wordt de Europese be-
volkingsgroep in Indonesië als volgt onderscheiden:
'1. de klcin2 - maar deels invloedrijke - groep van Nederlanders, die zich als tijde-

lijk immigrant in Indonesië vestigde;
b. andere tijdelijke immigranten en permanente 'blijvers', in Nederland geboren en

getogen Indo-Europeanen, die een als hoogste gewaardeerde laag vormden en
wier posities in de beroepshiërarchie ongeveer op hetzelfde niveau lagen als dat
van de sub a. genoemden;

c. een kleins', weinig invlöedrijke groep vanuit Nederland uitgezonden personen van
lage sociale status, voornamelijk militairen;

d. een kwantitatief grote groep in de Europese samenleving, samengesteld uit per-
sonen van gemengde raciale origine en enkele zich permanent in Indonesië ge-
vestigd hebbende Nederlanders, die zich bij hun levensstijl aangepast hadden;

e. de groepen, die de laagst maatschappelijke posities in de kolonisatorensamenleving
innamen en die, van de 'top' af gezien, vlak tegen de Indonesische samenleving
aan leefden.

sub a.

Deze groep was zich er zeer van bewust dat het verblijf in Indonesië slechts tijdelijk
was en gedroeg zich daar ook naar. Men nam zijn eigen cultuurvormen mee en waakte
p,r angstvallig voor te 'verindischen'. Sociale contacten zocht men in eigen kring (een
deel van deze Nederlanders liet zich leiden door raciale vooroordelen, en weerde
do niet-blanken).
Zij vervulden de hoogste posities in het particuliere grootbedrijf, waren 'technische
specialisten'. Hun levensstijl wordt 'internationaal' genoemd, er werd hard gewerkt,
maar na de vermoeiende dagtaak was er de ontspanning van cocktails, dansen, het
week-endhuis in de koele bergplaatsjes, tennis en golf. Hun vrouwen waren - vaak
zeer aatief - lid van verscheidene liefdadigheids-comité's. (In het begin van deze
eeuw bij voorbeeld stichtten zij de Roemer Visschel' Vereniging, opgericht als tegen-
hanger van de Tesselschade Vereniging h,t.1. - met tehuizen voor werkende vrouwen,
bejaardentehuizen cn naaiwerkverschaffing aan behoeftige Indische huisvrouwen).
Voor hen waren de Indische Nederlanders, en zeker die van een lagere maatschappe-
lijke rangorde, nauwelijks te onderscheiden van de Indonesiërs. In de lagere posities
van deze groep werd dezelfde levensstijl toegepast maar, door de geringere finan-
ciëlo middelen, in beperkter mate.

sub b.

Deze groep bezette vooral de hoogste posten van de overheidsdiensten (gezagsappa-
raat). Opvoeding, milieu en culturele stijl waren zeer belangrijke factoren, raciale
tegenstellingen kwamen minder voor, hoewel alles wat 'import' was, toch ook hoog
werd gewaardeerd.
De levensstijl was meer aangepast aan het locale milieu, m.n. aan het hoogste sociale
Indonesische niveau. Velen uit deze groep behoorden tot geslachten die generaties
lang in grote welstand leefden, men bewoonde grote ruime huizen, met een stoet van
bedienden. Men had aandacht voor het hoofdse, het vormelijke, het huishouden had
een bepaald ritueel. Door de - vooral functionele - contacten met de andere be-
volkingsgroepen was men in staat onderscheid te maken tussen de verschillende ran-
gen en standen van Indonesiërs.
Voor de Indonesische cultuur en kunst had men grote belangstelling, zonder dat daar-
door echter de afstand tot de autochtone Indonesiërs verkleind werd. In deze kringen
vooral was het heel gewoon de bedienden, die hun trouw gediend hadden, uit eigen
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middelen te 'pensioneren', of door een levenslange toelage, of door schenking van een
stukje grond met een huis. Repatriëring van deze groep zal voor het maatschappelijk
werk geen moeilijkheden hebben opgeleverd, er zijn gevallen bekend van dezelfde
levensstijl, maar nu min of meer aangepast aan het locale Nederlandse milieu.

sub c.

Deze groep behoorde in feite tot de gezagsdragers. Door de lage sociale status was
men echter gedwongen zich meer aan te passen bij het omringende milieu, met
van de kazerne van zeer grote invloed op de leefwijze van de personen uit deze groep.
Vooral in het verleden waren zij aangewezen op huwelijken met Indonesische vrouwen
of met gemengdbloedige dochters van hun collega's. (Na de verbetering van de
omstandigheden voor de militairen werden de grenzen tussen hen en de groepen
e.. en d. minder scherp). De meesten van hen werden 'blijvers', na hun pensionering
uit de dienst werden zij aangetroffen in de klein-landbouw, in kleine plaatsen in
het binnenland en in functies van portier e.d. bij grote firma's.
Hun kinderen maken een groot deel uit van de Indo-Europese bevolking.

sub d.

Ook deze groep behoorde tot de 'blijvers' en was - op enkele uitzonderingen na -
in Indonesië opgeleid en opgevoed. Deze opleiding en opvoeding waren sterk Neder-
lands georiënteerd, het cultuurpatroon was Nederlands, aangepast aan het omringen-
de Indonesische milieu, in sterkere mate dan dat van de groep onder b. genoemd.
De leden van de onderhavige groep namen de maatschappelijke middenposities in,
vormden 'de ruggegraat' van het maatschappelijk bestel in Indonesië. Hun kinderen
bezochten de 'Europese' scholen, maakten in feite het grootste deel uit van de leer-
lingen. De verbetering van onderwijsmogelijkheden en de verruiming van de arbeids-
markt voor Indo-Europeanen is voor deze groep vooral van groot belang geweest.
De raciale afkomst was zeer gevarieerd: er waren vermengingen van verschillende
Europese naties (Nederlanders, Fransen, Duitsers, Belgen e.d.) met alle volken van de
Indonesische Archipel, maar ook met o.a. Chinezen, Arabieren, Afrikanen, Surinamers.
(In het spraakgebruik was men vóór de oorlog 'Europeaan' door de politieke ont-
wikkelingen daarna werd het 'Nederlanderschap' benadrukt). In deze groep zijn dui-
delijk trekken te onderscheiden van hun seigneurale, patriarchale voorouders uit de
1ge eeuw, maar dan - noodgedwongen - aangepast aan het economische peil waarop
men leefde. (In zijn artikel - 13e jaargang nr. 5 - wijst drs. G. A. F. A. Bouricius op
de moeilijke positie van deze 'marginal man'). Vooral voor deze Indische Nederlanders
was de politieke ontwikkeling in Indonesië een grote bedreiging. Tijdens de Japanse
bezetting was er voor diegenen, die niet in de concentratiekampen verdwenen, nauwe-
lijks meer werk, men moest zien in leven te blijven door de verkoop van allerlei zaken
(voor velen was dit ook in de jaren vóór hun repatriëring het middel van bestaan: dit
leven op onzekere inkomsten zou van invloed kunnen zijn op de budgetteringsmoei-
lijkheden in Nederland). Na de oorlog bleef het verwachte herstel van het Nederlandse
gezag uit - en daatmee de wederopbouw van ,het eigen bestaan - terwijl bovendien
de sociale positie t.a.v. de autoClhtone Indonesiërs voor velen onhoudbaar bleek te zijn
geworden. In die tijd vooral werd Nieuw-Guinea gezien als het la.nd wam' de Indisohe
Nederlander een nieuw vaderland zou kunnen vinden, zijn eigen waarde zou kunnen
houden, onder Nederlands gez.(Jg, Vele jongeren h'okken er heen.

sub e.

Deze groepen waren raciaal meer Aziatisch dan de hierboven genoemde. Zij onder-
gingen de invloed van het Indonesische milieu in veel sterkere mate, vooral ook door
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CH. OTTOW-LOEN

/

hun materiële omstandigheden, maar waren zich er scherp van bewust dat zij Neder-
landers waren. Voor de 'pur-sang' Nederlanders waren zij 'Kampong-Europeanen' en
niet te onderscheiden van de Indonesische bevolkingsgroep. Zij woonden meestal niet
in de als 'Europees' erkende wijken en werkten niet op een Europees bedrijf of
kantoor. De Indonesiërs beschouwden hen echter als Nederlanders en dus - in het
licht van de na-oorlogse politieke ontwikkelingen - als indringers, zodat zij dezelfde
moeilijkheden ondervonden als de hierboven genoemde groep.

slotopmerkingen

De begrenzingen van de hierboven genoemde groepen zijn uit de aard der zaak ge-
nuanceerder dan uit de opsomming zou kunnen blijken. Ook in de groepen zelf komen
schakeringen voor, afhankelijk van de sociale posÏJtie die men in Indonesië innam.
Diezelfde sociale positie is ook van invloed op de beoordeling van 'de ander'. In dit
licht moeten ook de uitspraken van de 'Indië-kenners' h.t.!. gezien worden. Men zij
voorzichtig met het voetstoots overnemen van deze uitspraken.

artikelen, gepubliceerd in humanitas:

Gezinsverzorging voor gerepatrieerden
Tussen gamelan en Beethoven
Versnelde repatriëring
Een onderzoek (ISONEVO-rapport)
Repatriëring uit Indonesië
Maatschappelijk werk voor gerepatrieerden
Naturalisatie voor personen uit Indonesië
Zorg voor gerepatrieerden .
Maatschappelijk werk op zee .
Maatschappelijk werk t.b.v gerepatrieerden
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BOEKBESPREKINGEN

j. h. geijs en drs. p. bos
actuele problemen rond de scholing en vorming van amb-
tenaren voor de sociale bijstand en maatschappelijk wer-
kers bij de gemeentelijke diensten voor sociale zaken

prae-advies, uitgave no. 22 van de divosa, veremgmg van directeuren van
overheidsorganen voor sociale arbeid (penningmeester: emmakade ZZ 50 te
leeuwarden). april 1962.

Het maatschappelijk werk, dat onze vereniging voorstaat en dat in de afdelingen van
Humanitas wordt gerealiseerd, is haast ondenkbaar zonder een vorm van samen-
werking met de gemeentelijke diensten voor sociale zaken. In veel afdelingen ver-
loopt deze samenwerking naar wens, in andere groeit het contact. Hoe het ook zij,
het ke~misnemen van het door Geijs en Bos uitgebrachte prae-advies mag voor be-
stuurs- en sectieleden en maatschappelijk werkers uit onze kring van belang geacht
worden. Scholing en vorming van de ambtenaren staat als thema voor het prae-advies
centraal, maar rond dit onderwerp is een aantal gegevens en beschouwingen aan-
gaande het maatschappelijk werk in het algemeen gerangschikt, die het boekje haast
tot een miniatuur encyclopedie maakt.
Wie gegevens zoekt omtrent doel en werkwijze van de gemeentelijke dienst voor
sociale zaken, vindt het een en ander in hfdst. 1. De eisen die gesteld mogen worden
aan de persoonlijkheid van de maatschappelijk werker komen ter sprake in hfdst. 1I.
Aan het wat, hoe en waarom van de kennis en de beroepsvorming wordt een be-
schouwing gewijd in hfdst. lIl.
Wie in kort bestek gegevens wil naslaan betreffende de verschillende opleidingen
in het maatschappelijk werk, vindt hier het een en ander over toelatingseisen, leer-
programma, stages, examens enz.
In de volgende hoofdstukken komen de voor alle instellingen voor maatschappelijk
werk belangrijke zaken als supervisie en 'in-service training' aan de orde, evenals de
telkens waarneembare spanning tussen theorie (opleiding) en praktijk (instellingen
voor maatschappelijk werk).
In een slotbeschouwing, 'de maatschappelijk werker in het kruisveld van menselijke
verhoudingen', geven de schrijvers o.a. hun standpunt weer ten aanzien van de door
de Bonden van MW'ers ontworpen beroepscode, de verhouding bestuur (beleid) en
deskundigen, de democratische samenleving als object van het maatschappelijk werk,
en andere onderwerpen waaromtrent op de dag van heden nog meer vragen dan ant-
woorden bestaan.
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Het zal ook voor Humanitas van groot belang zijn te zijner tijd te vernemen hoe de
Algemene Vergadering van de DIVOSA op het prae-advies heeft gereageerd.
Als bijlage bevat het prae-advies onder meer een functiebeschrijving van de maat-
schappelijk werker, die zich goed zal lenen tot vergelijking met een dergelijke be-
schrijving in het kader van onze vereniging.
Een enkel woord van kritiek geldt de opmaak: bij de inhoudsopgave ontbreekt de
pagina-nummering, boven enkele hoofdstukken ontbreekt de titel, hfdst. III is weinig
overzichtelijk ingedeeld, het zijn echter kleinigheden die aan de waarde van het ge-
heel geen afbreuk doen.

P. Albarda

'na uw vijfenzestigste'

Eind maart gleed in 62.000 Rotterdamse brievenbussen een keurig gedrukt boekje
in groene omslag, 'Na uw 65ste'.
Een voortreffelijk initiatief van de commissie Bejaardenzorg in de Maasstad en zijn
actieve voorzitter mr. A. Lührs. .
Alle boven 65-jarige gezinshoofden en alleenstaanden hebben op deze wijze een
0verzicht ontvangen van allerlei zaken, waarvan men na zijn 65ste weet van moet
hebben. Van een beknopte uiteenzetting over de Algemene Ouderdomswet, via adres-
sen waartoe men zich voor raad en (financiële) daad kan wenden, komt men uit-
eindelijk bij ontwikkelings- en ontspanningsmogelijkheden, die rijkgeschakeerd aan-
wezig zijn.
Achterin het boekje liggen tw'ee portvrije briefkaarten. Eén, waarop men kritiek of
aanvullingen op het boekje kan insturen. Een tweede, waarop men inlichtingen of
hulp kan vragen. Tot nu toe zijn ::t 300 van deze laatste kaarten (= ::t {%) binnen-
gekomen. Niet veel, wat erop kan duiden, dat men zich rechtsb'eeks tot de verschil-
lende vermelde instanties gewend heeft.
Nog een tweetal opmerkingen van onze kant:
1. Is het beslist nodig om naast de goede documentatie ook nog een vijftal 'be-

lerende' raadgevingen voor jong en oud mee te geven? Het voorwoord van burge-
meester Van Walsum was ons echt voldoende.

2. Meer plaatsen in Nederland zullen er goed aan doen een dergelijke 'papieren'
sociale verkeersagent uit te geven.

]. Maasdam

N.B.

Bij informatie is ons medegedeeld, dat men één maal per jaar aan de dan 65 jaar
geworden Rotterdammers het boekje wil toezenden.
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GEVARIEERDE STOF

Humanitas ontving op 17 juli 1962 van de minister van Justitie de erkenning als

gezinsvoogdijvereniging, ten behoeve van de gewesten Friesland en Groningen en de

afdelingen Den Haag en Dordrecht, voorts de hernieuwde aanvaarding als gezins-

voogdijvereniging ten behoeve van het gewest Utrecht en de afdelingen Amsterdam

en Rotterdam.

Omtrent de aanvragen van de gewesten Noord-Holland en Gelderland moet nog

worden beslist.
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