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PLAATSELIJK OVERLEG

plaatselijke organen van overleg en advies
op maatschappelijk terrein

Op 4 november 1964 is door de minister van Maatschappelijk Werk een rijksbijdrage-
regeling ondertekend voor plaatselijke organen van overleg op maatschappelijk terrein
in gemeenten met meer dan 75.000 inwoners. IDe regeling spreekt van een 'rechts-
persoonlijkheid bezittende instelling die tot doel heeft, op grondslag van gezamenlijk
overleg van overheid en particulier initiatief bij te drágen tot een op de even-
wichtige maatschappelijke ontwikkeling gericht beleid ter plaatse.'
Blijkens de toelichting kunnen eventueel ook kleinere gemeenten een bijdrage ont-
vangen, en samenwerkende gemeenten die te zamen een stedelijke agglomeratie vor-
men. In het algemeen blijkt de regeling wel bedoeld te zijn voor stedelijke gebieden.
Voor samenwerkende gemeenten met een plattelandskarakter kan nl. eventueel een
beroep gedaan worden op de subsidieregeling voor samenlevingsopbouw, aldus de
toelichting.
Reeds jarenlang is er over deze organen gesproken. Vanuit verschillende richtingen
is dit onderwerp aangesneden. E.én richting is die van het maatschappelijk werk. De
aanleiding was daarbij het feit, dat per 1 januari 1965 de juridische grondslag aan de
sociale raden is ontvallen. Deze waren nl. ingesteld in het kader van de Armenwet
die per 1 januari vervangen is door de Algemene Bijstandswet. In deze nieuwe bij-
standswet hebben de sociale raden geen functie meer. Het is echter van belang dat
met de opheffing der sociale raden niet tevens de functie van overlegorgaan van over-
heids- en particuliere instellingen voor maatschappelijk werk zal verdwijnen. In een
aantal gemeenten is dan ook wederom een overlegorgaan ingesteld. Veelal wordt er
naar gestreefd om ook aanverwante terreinen van het maatschappelijk werk, zoals
volksgezondheid en jeugdwerk, bij deze nieuwe overlegorganen te betrekken.
Een andere richting van waaruit het denken over deze overlegorganen op gang kwam,
is niet zozeer het maatschappelijk werk als wel het maatschappelijk opbouwwerk.
We denken hierbij aan het streven naar een welzijnsbeleid waarin de ontwikkelingen
op verschillende terreinen op elkaar afgestemd zijn, een beleid dat zoveel mogelijk
het welzijn van alle individuen bevordert en waarbij de enkeling op zinvolle wijze
deel kan uitmaken van de samenleving.
Beide motiveringen groeien 'in de praktijk naar elkaar toe en vertonen slechts accent-
verschillen. Voor beide geldt echter dat ze uitgaan van een nogal vage indruk, nl. dat
er in de huidige samenleving zo iets als overleg en coördinatie behoort te zijn. De
motivering tot instelling van een bepaald overlegorgaan in een bepaalde plaats is
vaak echter nauwelijks gebaseerd op concreet onderzoek in de plaatselijke situatie
naar de behoefte aan een dergelijk orgaan en de bereidheid van aanwezige organen
van de overheid en het particulier initiatief om dit overlegorgaan te accepteren en tot
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ontwikkeling te brengen. Over het algemeen geldt in het maatschappelijk opbouw-
werk, dat wat spontaan en informeel groeit, beter functioneert dan een orgaan dat min
of meer van buitenaf tot stànd gebracht wordt. dat van het begin af een bepaalde juri-
dische basis heeft en dat over een korps van functionarissen beschikt. Een moeilijkheid
is alleen dat dergelijke spontane processen meestal juist niet in die gebieden op gang
komen waar zij, gezien vanuit de omringende samenleving, het meest nodig geacht
worden. Het kan dus op zich zelf genomen gunstig geacht worden, wanneer er een
subsidiëringsmogelijkheid bestaat voor de deskundige arbeid die nodig is voor de
behoeftepeiling, het wekken van begrip voor een overlegorgaan en de voorbereiding
daarvan. Het is te hopen dat niet in alle gemeenten die daartoe op grond van hun
inwonertal in aanmerking zouden komen, dadelijk een definitief orgaan ingesteld zal
worden, doch dat zij gebruik zullen maken van de mogelijkheid een rijksbijdrage te
verkrijgen voor een orgaan in oprichting. Dit orgaan kan dan eventueel over een
functionaris beschikken die voorlopig in gemeentelijk dienstverband of bij een pro-
vinciaal opbouworgaan wordt aangesteld, zoals de toelichting ook stelt.
Tot nu toe bleven wij in het vage wat betreft de taken die deze overlegorganen zou-
den kunnen verrichten. Wij menen dat er van een werkzaamheid op drie niveaus
sprake kan zijn, nl.
1. beleidsvoorbereiding;
2. beleidsuitvoering, coördinatie van dienstverlening;
3. deelname van de enkeling aan de samenleving.

ad. 1. niveau van beleidsvoorbereiding.
In een gemeente wordt in principe over de grote lijnen van beleid beslist door de
gemeenteraad. Deze beslissingen worden voorbereid door gemeentelijke diensten,
die over allerlei deskundigen beschikken. De voorbereiding kan aan toetsing onder-
worpen worden door raadscommissies en politieke partijen. Er wordt vervolgens over
besloten door de gemeenteraad en de uitvoering geschiedt door gemeentelijke of door
particuliere instellingen.
Er zijn nu allerlei grote particuliere instellingen ontstaan die een belangrijke rol
spelen bij de bepaling van alles wat er in een gemeente gebeurt. Vaak zijn zij tezamen
met overheidsinstellingen gebundeld in raden. Zo kennen we sportraden, culturele
raden, jeugdraden; op het terrein van het maatschappelijk werk waren er dan de
sociale raden. Ook in allerlei andere sectoren, b.V. de economische, bestaan er derge-
lijke overkoepelingen, b.V. de raad voor het grootwinkelbedrijf. De gemeente onder-
handelt soms bij de opstelling van het gemeentelijk beleid, b.V. bij het plannen van
nieuwe stadswijken, met deze raden.
Al deze verschillende sectoren hebben te maken met de bevordering van aspecten van
het menselijk welzijn. Er wordt, vooral door het Ministerie van Maatschappelijk Werk,
vaak op gewezen dat er behoefte bestaat aan een integratie, of op zijn minst een
coördinatie van het beleid in al die verschillende sectoren. Daaraan wordt dan echter
meestal de conclusie verbonden, dat er speciale organen in het leven geroepen zouden
moeten worden die deze integratie of coördinatie bevorderen. Wij vragen ons echter
af, of er geen andere oplossingen gevonden zouden kunnen worden. In ieder geval
stelt het Ministerie wel dat de nieuwe overlegorganen de hier bedoelde coördinatie-
bevordering zouden kunnen uitoefenen. Dit zouden dan organen zijn die niet zelf
over het beleid beslissen, maar die veeleer een gecoördineerd beleid voorbereiden.
De rijksbijdrageregeling geeft nl. de volgende omschrijving:
'een rechtspersoonlijkheid bezittende instelling die tot doel heeft, op grondslag van
gezamenlijk overleg van overheid en particulier initiatief, bij te dragen tot een op de
evenwichtige maatschappelijke ontwikkeling gericht beleid ter plaatse.'!

art. Ic.
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De vorming van deze organen is echter vanuit de maatschappelijk-werksector gesti-
muleerd. Organen in andere sectoren zullen wellicht verwachten dat zij hierin niet
voldoende aan bod komen. De mogelijkheid bestaat dus dat de samenstelling een-
zijdig wordt. De rijksbijdrageregeling geeft slechts een globale aanwijzing met be-
trekking tot het werkterrein van de instelling. Er worden daarvoor geen bindende
richtlijnen gegeven. Over het werkterrein zegt de regeling het volgende in de toe-
lichting:
'Tot het werkterrein van de instelling wordt in ieder geval gerekend het maatschap-
pelijk werk - zowel het algemeen als het gespecialiseerd - alsook het maatschappelijk
opbouwwerk. " In het algemeen zal de instelling contact en overleg bevorderen
tussen die organisaties en diensten welke bijdragen tot de bevordering van het maat-
schappelijk welzijn. Zo kunnen aanverwante sectoren op het gebied van bij voorbeeld
volksgezondheid, jeugdwerk en sociaal-cultureel werk bij het overleg worden be-
trokken.'
Ook bij de planning en bouw van nieuwe stadswijken alsmede bij projecten van krot-
opruiming en sanering is een samenspel nodig tussen de stedebouwkundige en de
maatschappelijke sector.'
Het is niet zo dat al deze sectoren dan ook in het bestuur van de instelling opgenomen
zouden moeten zijn. In de toelichting op de regeling wordt gewezen op de mogelijk-
heid om ter bevordering van het overleg tussen aanverwante terreinen commissies
met een tijdelijk dan wel een blijvend karakter in te stellen.
In de praktijk zal het moeilijk zijn om deze overlegorganen en de commissies daar-
van een eigen functie te verlenen naast het overleg dat er reeds binnen de bestaande
raden, zoals de jeugdraad, de sportraad, en naast het overleg van deze met de ge-
meentelijke overheid bestaat.

Het is ook denkbaar dat dit orgaan niet zelf beleidscoördinerend zou werken, maar
dat het een 'service-instituut' zou zijn, dat op verzoek van allerlei organen in de ge-
meente onderzoek zou verrichten, secretariaatswerkzaamheden voor de functionele
raden en ad-hoe-werkgroepen verricht, enz. Ook dan is de concrete taakafbakening
moeilijk, omdat al deze functionele raden, gemeentelijke diensten en andere instel-
lingen vaak een eigen onderzoekapparaat hebben. Er zou echter al veel gewonnen
zijn, als men deze onderzoekers van elkaars door onderzoek verkregen inzichten ge-
bruik ken laten maken.
We laten het even hierbij en willen nu eerst iets zeggen over het volgende niveau, nl.:

ad. 2. niveau van de uitvoering en coördinatie van dienstverlening.
We denken hierbij aan de uitvoering van het beleid van overheid, kerkelijke en par-
ticuliere instellingen. Het is niet alleen van belang dat er allerlei voorzieningen zijn
op allerlei terrein, het is ook noodzakelijk dat deze onderling op elkaar zijn afge-
stemd en tevens dat het gebruik maken van de ene voorziening niet belemmerd
wordt door het ontbreken van de andere. Voor een bejaarde b.v. die uit een zieken-
huis ontslagen wordt, moet de garantie bestaan, dat hij thuis voldoende verzorgd
wordt. De rijksbijdrageregeling stelt dat de overlegorganen tot taak hebben:
a) het ten dienste van de overheid en van het particulier initiatief bijeenbrengen van
gegevens over en het verschaffen van inzicht in de behoeften aan maatschappelijke
voorzieningen en activiteiten;
b) het adviseren van overheid en particulier initiatief op verzoek of eigener beweging,
omtrent het beleid ten aanzien van de sub a genoemde voorzieningen en activiteiten;
c) het bevorderen van overleg en beraad van gemeentelijke overheid en particulier
initiatief ter plaatse inzake een doelmatige voorbereiding en uitvoering van de
sub a genoemde voorzieningen en activiteiten;
d) het in daarvoor in aanmerking komende gevallen bevorderen van het tot stand
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brengen van de onder sub a genoemde voorzieningen en van het op gang brengen
van de aldaar genoemde activiteiten.2
Volgens deze omschrijving zou de taak dus vooral liggen in het opsporen van be-
hoefte aan voorzieningen en stimulering om daarin te voorzien. In de toelichting
word bovendien gezegd:
'De betrekkingen tussen de organisaties zowel als de afstemming van de werkzaam-
heden van de verschillende organisaties en organen zullen hierbij eveneens aan de
orde komen.'
Nu wordt in een grote stad de dienstverlening op allerlei terreinen in feite per wijk
uitgevoerd. Daar vindt men de consultatiebureaus voor zuigelingenzorg, de spreek-
uren van maatschappelijk werksters, bejaardensociëteiten, oppas diens ten, enz. In een
aantal steden zijn er dan ook per wijk overlegorganen ontstaan van de sociale en cul-
turele organisaties in de buurt. In Amsterdam heten deze organen sociaal-culturele
wijkcenti'a. Zij worden bestuurd door een wijkraad en zijn onderverdeeld in secties
(sociaal-medische, jeugd en sport, ontspanning en ontwikkeling). a De wijkcentra
hebben meestal niet aan hun doel beantwoord. Van coördinatie was slechts op beperkt
terrein sprake, b.v. Sint-Nicolaasintochten. Van werkelijke coördinatie van dienstver-
lening kwam meestal niet veel terecht. Dit komt o.a. doordat de beslissingen over
deze dienstverleningen op stedelijk niveau genomen worden. Van onderzoek naar
behoeften en van stimulering van nieuwe activiteiten in de wijk was meestal evenmin
sprake. Er wordt nu gedacht aan reorganisatie van de wijkcentra en aan de aan-
stelling van wijkconsulenten. Hun werkzaamheid ligt dan echter voornamelijk op
het hieronder te noemen derde niveau. Willen de nieuw in te stellen stedelijke
overlegorganen ook iets aan de onderlinge afstemming van dienstverlening doen
- de toelichting zegt dat immers - dan zullen zij wellicht voor sommige onder-
delen van dienstverlening wijksgewijs gedecentraliseerd moeten werken en dan veel-
eer mét de wijkcentra in plaats van er bij langs. Reorganisatie van de wijkcentra zal
dan veelal nodig zijn. De wijkcentra ressorteren echter onder de gemeentelijke dienst
van sociale zaken. Wijkconsulenten, aangesteld bij de wijkcentra, zouden in dienst
zijn van de gemeente. Het zou moeilijk zijn de bevoegdheden en taken van deze
gemeenteambtenaren, ressorterend onder sociale zaken en die van de functionarissen
van het stedelijke - particuliere - overlegorgaan onderling af te bakenen.
Er blijft dan nog de vraag of het stedelijk orgaan inderdaad zelf het coördinerende
orgaan zal zijn, of veeleer ecn service-instituut, dat over een aantal functionarissen
en een administratief en documentatieapparaat beschikt en daarmee allerlei vormen
van permanent en ad-hoc overleg tussen organisaties, gemeentelijke diensten, enz.
ten dienste zou kunnen zijn.
Wij willen nu iets zeggen over het derde niveau dat wij onderscheiden, nl.:
ad. 3. Deelname van de enkeling aan de samenleving.
Men zegt vaak dat de gewone burger in de huidige samenleving niet meer de moge-
lijkheid heeft om 'mondig' te zijn. Hij heeft te weinig gelegenheid om zich in zinvolle
activiteiten te ontlplooien, om tot persoonlijke relaties met zijn medemensen te komen
en om mee te beslissen over allerlei zaken die in zijn dagelijks leven ingrijpen. Hier-
uit zou dan een gevoel van onbehagen en machteloosheid voortkomen. Vooral op het
aspect van het meebeslissen willen '.vij hier even ingaan. Over veel zaken kan in de
huidige maatschappij door de 'gewone burger' inderdaad niet meebeslist worden. Het
is echter de vraag of hij dat inderdaad steeds zou willen. Het gaat o.i. ook nog om
twee andere dingen. De beleidsinstanties dienen nl. enerzijds voldoende gericht te

2 art. 5.
a In sommige steden zijn de wijkraden op partijpolitieke basis samengesteld. Wij gaan
daarop in dit artikel niet in.
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zijn op de behoeften en gerechtvaardigde verlangens van de individu. Dit is nodig
om het beleid voor te kunnen bereiden. Voor een nog uit te stippelen beleid moeten
immers gegevens verzameld worden, dus t.b.v. de planning op lange termijn; voor
een reeds vaststaand beleid zijn vaak nog weer andere gegevens nodig, omdat de
maatregelen zoveel mogelijk aangèpast dienen te zijn aan de individuen voor wie zij
rechtstreeks gevolgen hebben. Naast deze behoeftenpeiling dient er anderzijds voor-
lichting gegeven te worden over grote lijnen en soms ook details van beleid, voor zo-
ver dit mogelijk en gewenst is. Wij achten deze communicatie dus niet alleen van
belang i.v.m. de opstelling van een goed (adequaat) beleid, maar tevens om de indi-
vidu meer mogelijkheden te bieden om zich bij de wereld waarin hij leeft betrokken
te voelen.
In feite heeft de mens niet rechtstreeks deel aan 'de' samenleving. Hij maakt deel uit
van allerlei groepen: gezin, arbeidsgroep, verenigingen, vriendengroepen, kerkgenoot-
schappen, enz. Bij lang niet alle voelt hij zich als persoon betrokken, een zekere be-
langstelling en' persoonlijke inzet voor zijn omgeving is echter wel nodig; ook voor
de persoon zelf. De relaties die hij aldus kan aangaan, kunnen voor een deel in zijn
woonomgeving liggen. In ieder geval kan in zekere mate op buurt- of wijkniveau de
betrokkenheid van de enkeling bij de samenleving als netwerk van groepen en rela-
ties gestimuleerd worden.

Allerlei organen als de eerdergenoemde wijkcentra, wijkopbouworganen, sommige
buurtwerkinstellingen stellen zich o.a. dit ten doel. Volgens de toelichting op de rijks-
bijdrageregeling zouden dc nieuwe stedelijke overlegorganen naast het maatschap-
pelijk werk ook het maatschappelijk opbouwwerk overkoepelen, waarbij dan gedacht
wordt aan het hier genoemde. Een vraag is, hoe dan de relatie van deze buurt- en
wijkinstellingen met het stedelijke orgaan zou moeten zijn. Zij bewegen zich op een
te breed terrein dan dat zij een functionele commissie van het stedelijke orgaan zou-
den kunnen vormen. Een andere vraag is nog, of het stedelijke orgaan zich wellicht
ten doel zal stellen om zelf opbouwwerk op buurt- en wijkniveau te verrichten, om
daarmee de vorming van organen voor opbouwwerk voor te bereiden in de wijken
waar deze nog niet bestaan, maar wel nodig zouden zijn. Wij menen dat de rijks-
bijdrageregeling hiertoe slechts in zeer beperkte mate mogelijkheden biedt, gezien
het aantal van 5 à 6 subsidiabele krachten. Voor het merendeel zullen dezen ingezet
moeten worden voor de werkzaamheden van onderzoek en coördinatie ten dienste
van beleid en uitvoering (zie lste en 2de niveau). Zouden er echter daarnaast op-
bouwwerkers aangesteld worden, dan zou er wel een duidelijk onderscheid moeten
zijn tussen deze beide soorten functionarissen. De laatsten zouden wel bij het stede-
lijke orgaan in dienst kunnen zijn, maar'veeleer onder verantwoordelijkheid van orga-
nen in de buurten en wijken waar zij ingezet zijn, moeten werken. Voor hun werk-
begeleiding is wellicht een beroep te doen op het provinciaal opbouworgaan.
Het blijkt, dat de functie van deze stedelijke organen nog geenszins duidelijk is. Op
zijn minst zullen de werkz'aamheden op de drie niveaus onderscheiden moeten wor-
den en zullen de bevoegdheden ten opzichte van andere organen afgebakend moeten
worden. Er komt hier nog een andere factor in het spel. Sinds ongeveer een jaar is
nl. de gewijzigde gemeentewet van kracht. Ingevolge deze wet is het mogelijk, dat
door de gemeenteraad functionele raadscommissies ingesteld worden, waarin ook niet-
raadsleden zitting knnnen hebben. Ook dergelijke commissies kunnen dus een be-
langrijke overlegvorm van gemeente- en kerkelijk en particulier initiatief op allerlei
terreinen betekenen. Functionarissen ten dienste van deze commissies zouden echter
gemeenteambtenaren zijn, hetgeen men niet in alle gevallen wenselijk zal vinden. Per
gemeente moet bekeken worden wat de beste oplossing is en hoe ook hier de taken
afgebakend worden. Het is tevens mogelijk ingevolge deze nieuwe gemeentewet om
een territoriale decentralisatie van de behandeling der gemeentepolitiek tot stand te
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brengen. Men zal n1. ook dergelijke commissies voor bepaalde delen der gemeente
kunnen instellen. Hoe zal dan de verhouding met de wijkorganen worden?

rijksbijdrage waarin?

Tenslotte nog enkele woorden over de rijksbijdrageregeling zelf. De regeling spreekt
van de bijdrage die door het rijk, via het Ministerie van Maatschappelijk Werk, ver-
leend wordt aan een gemeente. Dit is dan een bijdrage van ongeveer 50 pct. in de
subsidie die door de gemeente verleend wordt aan het overlegorgaan, dat de vorm
zal hebben van een particuliere stichting. Het bestuur van deze stichting bestaat uit
personen
'uit de kring van de gemeentelijke overheid en uit de kring van het plaatselijk parti-
culier initiatief van wie een bijdrage tot het werk van de instelling mag worden ver-
wacht op grond van hun kennis van en hun contact met maatschappelijke voorzienin-
genen activiteiten.'
'Niet meer dan de helft van de bestuursleden van de instelling mag voorzitter of lid
zijn van het gemeentebestuur dan wel in dienst van de gemeente.'3
Het orgaan kan in een gemeente met een inwonertal van 75.000-200.000 beschikken
over:
lste. een directeur;
2de. een adjunct-directeur/medewerker in algemene dienst;
3de. een medewerker voor sociaal onderzoek, de sociale advisering en de program-
mering;
4de. een documentalist-voorlichtingsfunclionaris;
5de. twee administratieve krachten.
In een gemeente met een inwonertal van 200.000 of hoger kan de functie onder 3de.
gesplitst worden voor twee functionarissen, kan er nog een assistent voor sociaal
onderzoek aangesteld worden en een derde administratieve kracht.4
De rijksbijdrage kan worden verleend in de subsidie ten behoeve van salarissen en
sociale lasten en van apparaatskosten.

enkele opmerkingen tot besluit

Wij menen dat deze regeling op zich zelf met instemming begroet kan worden. En-
kele opmerkingen van principiële en van praktische aard moeten ons hierbij echter
nog wel van het hart.
- De kans bestaat, dat door de opzet van een dergelijk orgaan op breed terrein het
overleg op het terrein van het maatschappelijk werk te weinig uit de verf komt. Een
overlegorgaan voor het maatschappelijk werk zou in ieder geval ingesteld moeten
worden.r. Zou er bovendien een breed opgezet overlegorgaan ingesteld worden, dan
zouden beide gesubsidieerd moeten worden, ofwel het maatschappelijk werkorgaan
(te noemen raad voor maatschappelijk werk) zou over een der functionarissen van het
brede orgaan en de onderzoek- en documentatiefaciliteiten daarvan moeten kunnen
beschikken.
- Een ander punt is, dat sommigen een te grote invloed van de gemeente in deze
organen vrezen. Alleen de gemeente subsidieert n1. Het rijk geeft een bijdrage in die
subsidie. Het Ministerie van Maatschappelijk Werk zal echter toch een zekere invloed
kunnen uitoefenen bij de boordeling van de aanvraag van de gemeente om een rijks-

3 art. 4.
4 Zie hiervoor art. 9.
6 Zie de publikatie van Humanitas: 'Humanitas, Bijstand, Maatschappelijk werk', blz. 14.
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bijdrage en zal zich o.a. uit jaarverslagen een indruk kunnen vorme navel' de gang
van zaken. In het bestuur van de stichting kan de gemeente de helft van de zetels
bezetten. Dit lijkt ons wat veel voor een orgaan dat o.a. de uitvoerende dienstver-
lening wil stimuleren waarvan in de toelichting gezegd wordt, dat het particulier
initiatief zich voor een groot deel op dat terrein beweegt.
Het is de bedoeling dat deze organen een stimulerende invloed ?;ullen hebben op de
maatschappelijke voorzieningen in een gemeente die door de overheid, dan wel door
particuliere instellingen geboden worden. De mogelijkheid bestaat echter dat deze
overlegorganen de krappe arbeidsmarkt voor leidinggevende en adviserende functio-
narissen op dit terrein zullen afromen, zodat er voor het particulier initiatief nog min-
der capabele functionarissen beschikbaar zullen zijn dan nu het geval is. Deze moge-
lijkheid wordt nog versterkt door het feit, dat de salarissen voor de functionarissen
van het overlegorgaan hoger liggen dan voor die van het particulier initiatief.
Ten slotte nog deze misschien wat naïeve opmerking: Het kan goed zijn, dat het
Ministerie van Maatschappelijk Werk het initiatief neemt om instelling van deze
overlegorganen mogelijk te maken. Er wordt echter gesteld' dat deze organen zich
niet alleen op het terrein van maatschappelijk kwerk zouden moeten bewegen, maar
zouden moeten bijdragen tot op een de 'evenwichtige maatschappelijke ontwikke-
ling' gericht beleidG• Is dit in feite niet een verantwoordelijkheid van meer ministe-
ries dan dat van Maatschappelijk \Verk? Het zou zo gezien, de voorkeur verdienen,
wanneer de kosten van de rijksbijdrageregeling niet alleen zouden drukken op de
rekening van het Ministerie van Maatschappelijk Werk.

R. A. E. ZI}LMAN

6 art. Ic.
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MAATSCHAPPELIJK WERK

prostitutie en maatschappelijk werk

rapport, uitgebracht in opdracht van het nationaal comité van instellingen voor
zedelijke volksgezondheid (f 3,50, postgiro 186512), maart 1964.

Het Ned. Genootschap tot Reclassering, de Ned. Ver. voor Sexuele Hervorming, de
FIOM, de Ver. Onderlinge Vrouwenbescherming, het Leger des Heils en nog een
twintigtal stichtingen en verenigingen, tezamen vormend het Nationaal Comité van
Instellingen voor Zedelijke Volksgezondheid, verstrekten een ccmmissie (onder voor-
zitterschap van prof. dr. H. Ruygers) de opdracht 'het bestuderen van het prostitutie-
vraagstuk teneinde zo mogelijk te komen tot gemotiveerde voorstellen ten aanzien
van een eventueel vereiste intensivering en coördinatie van het preventief en repres-
sief maatschappelijk werk onder zich prostituerenden, en voorts zo mogelijk te komen
tot overige voorstellen, die kunnen leiden tot verbetering van de situatie'.
Hoofdstuk Ir van het rapport gaat in op enkele historische ontwikkelingen van de
religieuze prostitutie en de gecommercialiseerde prostitutie, welke laatste het onder-
werp van deze studie is.
Een beknopt overzicht volgt van biologische, psychologische, economische, sociologi-
sche en andere theorieën.
Meer uitvoerig worden de definities van het bcgrip prostitutie in beschouwing ge-
nomen. Er zijn er vele, zoals 'prostitutie bestaat uit seksuele betrekkingen, om winst
aangegaan en met toevallige partners. Deze betrekkingen kunnen hetero- of homo-
seksueel zijn en kunnen ook perversies bevat~en. De betaling geschiedt in geld of
anderszins' (21ste Congres FAI 1960).
Het rapport laat de homoseksuele prostitutie overigens buiten beschouwing.
Over de verbreidheid van de prostitutie in ons land zijn volgens het rapport geen
exacte cijfers bekend.
Speculatieve berekeningen leiden tot de schatting dat 20 pct. van cic Nederlandse
mannen eens of meer de prostitutie binnengaat.
Gesproken wordt van een "ernstig sociaal zieke plek in cic samenleving'.
Bernsdorf wordt geciteerd die het verschijnsel prostitutie in verb2.nd ziet met de uit
klassen, standen of machtsgroepen opgebouwde maatschappij.

Het hoofdstuk eindigt met de conclusie dat een gecombineerde benadering van het
probleem door de sociale en medische wetenschappen nodig is. Vooral 'nu onze cultuur
de seksualiteit als een positieve, in zich waardevolle en persoonlijke belcving heeft
ontdekt, is het feit, dat zovelen aan de zelfkant leven en aan het positieve niet toe
komen, meer onverdragelijk geworden dan vroeger'.
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Eerder werd al met verontrusting geconstateerd dat het maatschappelijk werk in dit
milieu steeds minder actief lijkt te zijn. /
Hoofdstuk III stelt de taak van de overheid aan de orde. .
In het verleden paste de overheid verschillende stelsels van regulatie toe. Hond de
eeuwwisseling ontstond de abolitiebeweging die er toe geleid heeft dat in Nederland
nu geen overheidsregulatie meer plaatsvindt, hetgeen het rapport juist acht.
De Nederlandse overheid tracht preventief en repressief de prostitiebestrijding te
verwezenlijken door middel van de kinderbescherming, door' het strafbaar stellen
van 'gelegenheid geven' en souteneurschap, e.d. Tegen de gebruikmakers (prosti-
tuanten) wordt niet wettelijk opgetreden, ook het rapport wil hiertoe niet aanbevelen.
Bescherming van de openbare orde wordt voldoende geacht.
Ten slotte acht het rapport het onder de huidige omstandighedcn acceptabel dat de
staat belasting int op uit prostitutie verworven inkomsten.
Een overzicht van maatschappelijke activiteiten volgt in hoofdstuk IV.
Het rapport verwacht 'dat prostitutioneel gedrag wel onuitroeibaar ..tot de mogelijk-
heden van menselijk verval zal blijven behoren'. De oorzaken van het verschijnsel
kennen we nog te weinig, en dit bemoeilijkt de preventie.
Overheid en particulier initiatief bevorderen de geestelijke hygiëne door het helpen
en waar mogelijk genezen van de psychisch gestoorden, en door het bevorderen van
alles wat tot de geestelijke volksgezondheid behoort.
Het rapport bevat een aanbeveling om meer gerichte maatregelen te treffen ter be-
scherming van diverse categorieën bedreigde meisjes.
De rapporteurs menen uit summier onderzoek aanwijzingen te hebben gekregen dat
de prostituée een 'proces van dissidentie' doormaakt, waarna een deel (al dan niet
met hulp) weer tot resocialisatie komt. Hesocialisatie is een taak van het maat-
schappelijk werk.
'Het werk zou het beste zijn eigenheid kunnen ontwikkelen als in teamverband ver-
ricrt gespecialiseerd maatschappelijk werk, niet als een dienst van geestelijke ge-
zondheidszorg, noch als een verlengstuk van de zielszorg.'
Buiten Amsterdam zijn weinig of geen instellingen op dit terrein werkzaam. De situatie
is in Nederland uiterst slecht, aldus het rapport.
Opvangcentra in de grote steden worden bepleit (hiertoe is de MI'. A. de Graaf
Stichting opgericht). .
De strafbare categorieën (gelegenheidgevers e.a.) kunnen door de reclassering worden
geresocialiseerd.
'Een nauwe samenwerking tussen daarvoor in aanmerking komende vormen van alge-
meen maatschappelijk werk en de meer gespecialiseerde instellingen kan aan de uit-
breiding der hulpverlening in belangrijke mate ten goede komen. Deze samenwerking
zal plaatselijk van de grond moeten komen.'
Ten slotte pleit het rapport voor een goede vorming van de publieke opinie: inzicht
in de menselijke verhoudingen in het algemeen en ook in het probleem van de pros-
titutie moet bevorderd worden. Wat nu van dit rapport te zeggen?
Het is zeker te rekenen tot de weinige geschriften van betekenis betreffende de pros-
titutie als sociaaLprobleem ..
Als overzicht van een aantal gegevens in kort bestek: nuttig.
Als signalement van een aantal problemen: ook nuttig.
Toch, gezien de grote ervaring van de in het Comité verenigde instellingen, gezien
de uitermate deskundigheid van de leden van de studiecommissie, geziende lange
tijd van voorbereiding van het rapport (zeven jaar), moeten we zeggen: we hadden
meer verwacht.
Wezenlijk nieuwe gezichtspunten worden ons niet geboden, integendeel: het rapport
lijkt soms wat al te gemakkelijk te freewheelen op de oordelen en opvattingen van

(Zie vérvolg op blz. 14)
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REe LA SSER IN G

het gevangeniswezen op weg naar
verdere vernieuwing

wat zegt de nota van de minister?

In de jaren na de bevrijding is het gevangeniswezen in ons land steeds meer 'in het
beeld' gekomen. Om te beginnen heeft het binnen twee jaar uitgebrachte rapport
van de staatscommissie-Fick in 1947 de gedachtenwisseling op penitentiair gebied
duchtig op gang gebracht. Sindsdien hebben geleidelijk aan een aantal hervormingen
in het beleid op het terrein van het gevangeniswezen hun beslag gekregen. Een en
ander is in 1951 neergelegd in een nieuwe Beginselenwet Gevangeniswezen, die in
1953 officieel in werking trad, maar waarvan de principia inmiddels reeds in praktijk
waren gebracht.

Ook pers en radio hebben in het bijzonder in de laatste jaren veel aandacht aan de
problemen rond het gedetineerd-zijn gewijd en nog laatstelijk heeft een televisie-
uitzending, het meest indringende communicatiemiddel, in samenwerking met justitie,
maar overigens op eigen verantwoordelijkheid, een documentaire vertoond die iedere
kijker met een aantal van deze problemen confronteerde.
Dat in reclasseringskring belangstelling is voor alles wat met de detinering te maken
heeft, behoeft naar ik meen geen nader betoog. Ook de toenemende belangstelling
van wetenschappelijke zijde bracht een aantal bijdragen in vakbladen of in de vorm
van voordrachten op het veld van de gedachtenwisseling over straf en straf toemeting
die de moeite waard zijn om te volgen. Maar deze beschouwingen zijn nog al uit-
eenlopend van aard en vooral op het punt van het wel of niet aanvaarden van ge-
vangenis(vrijheids)straf als sanctie van de overheid op het plegen van een delict lopen
de meningen sterk uiteen.
Leden van de volksvertegenwoordiging worden met deze vraagstukken in het bijzon-
der (maar niet alleen dan) geconfronteerd bij de behandeling van de begroting van
Justitie en de daarmee gepaard gaande discussie n.a.!. van de memorie van toelichting
bij deze begroting. In de voorgaande jaren was deze toelichting over het algemeen
weinig zeggend, maar reeds de ambtsvoorganger van minister Scholten heeft een
begin gemaakt met het in meer uitgebreide zin verantwoording afleggen over het
door hem te voeren beleid op penitair terrein. Dat heeft geleid tot een nog eens
herhaald verzoek van de volksvertegenwoordiging om een nota van de minister over
de verdere ontwikkeling van dit beleid. Daar heeft de minister in 1964 gehoor aan
gegeven en de Staten-Generaal een uitvoerige nota aangeboden, vergezeld van een
aantal bijlagen (grafieken), die bij de Staatsdrukkerij te 's-Gravenhage in druk is
verschenen en aldaar voor de prijs van f 2,40 te bestellen is.
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de hoofdlijnèn van het beleid

In de algemene beschouwingen die als hoofdstuk I aan enige in onderdelen gesplitste
vraagstukken voorafgaan, zegt de minister dat hij van het bestaande sh'afrecht uitgaat
en theoretische beschouwingen over de beginselen van dit strafrecht buiten bespre-
king meent te moeten laten. vVe kunnen hem hierin wel volgen. Een mer à boire van
meningen is wel interessant, maar voorshands niet erg geschikt om er beleid op te
voeren. Dat betekent niet dat de directie van het gevangeniswezen met mI'. Lamers
aan het hoofd slechts een ambtelijk apparaat zou zijn zonder eigen ideeën. Maar de
beperkingen die aan een penitiair beleid zijn opgelegd, zijn vele en men zal slechts
step by step kunnen voortgaan op de weg die in de eerdergenoemde Beginselenwet
is uitgestippeld, namelijk om 'met handhaving van het karakter van de straf of maat-
regel hun tenuitvoerlegging mede dienstbaar te maken aan de voorbereiding van de
terugkeer der gedetineerden in het maatschappelijk leven.' Deze dualistische op-
dracht van enerzijds beveiliging in de vorm van bewaring, anderzijds voorbereiding
op de terugkeer en dus hulp bij dc wederaanpassing van de gedetineerde aan het
maatschappelijke leven geeft op zich zelf al problemen genoeg aan diegenen die
dagelijks met dit beleid te maken hebben of voor de verdere ontwikkeling van dit
beleid verantwoordelijk zijn. 'Kritiek kan terecht zijn,' aldus dr. Veringa in een voor-
dracht over: 'Vrijheidsstraf, grenzen en mogelijkheden','doch zij is slechts redelijk,
zolang zij de verrichte arbeid in aanmerking neemt. Al wenst men geen waardering
te uiten voor de kwaliteit van het werk, men mag deze waardering niet onthouden
aan de kwantiteit van de verrichte arbeid, aan de dagelijkse inspanning van enkele
duizende penitiaire functionarissen:

Na de historische ontwikkeling van het gevangeniswezen te hebben geschetst, komt
de minister tot de grondslagen van het huidige flexibele beleid. Een paar beleids-
punten kwamen feitelijk reeds ter sprake, nI. uitgaan van het bestaande strafrecht als
bescherming van de rechtsorde en het toetsen van alle te nemen maatregelen aan
de eisen van de Beginselenwet. Van de overige beleidspunten willen wij de belang-
rijkste in het kort hier noemen: (3) De optimale beveiliging is de minimale, m.a.w.
men dient zich steeds af te vragen wat gegeven de omstandigheden op dit punt
werkelijk nodig is te achten. In de nota wordt dit punt nog wat toegelicht. Van be-
lang is te vermelden dat met proefnemingen met open- en half-open gestichten zal
worden voortgegaan. (4) De nieuwbouw van gestichten behoort met kracht te wor-
den bevorderd. (5) Een verbeterde organisatie van de gevangenisarbeid en een be-
vredigende oplossing van het probleem van de beloning is dringend gewenst, als-
mede een nadere regeling van de rechtspositie der gedetineerden.
In het verdere betoog in dit eerste hoofdstuk wordt er nog op gewezen dat door het
loslaten van het vroegere cellulaire stelsel de gedetineerde zal moeten léren door het
leven in groepsverband (een zware opgave), waarvan het klimaat zo dicht mogelijk
het maatschappelijke leven dient te benaderen, zich aangepast te gedragen. Daarbij
zal hij deskundige hulp en begeleiding niet mogen ontberen.

bouwkundige problemen

In de volgende hoofdstukkcn wordt uitvoerig op een aantal aspecten ingegaan en
wel in de eerste plaats over de gebouwen, die merendeels uit de jaren 1881 tot 1905
dateren en die in het geheel niet meer aan de hedendaagse inzichten beantwoorden.
Een aantal belangrijke verbeteringen aan de bestaande gestichten passeren dan de
revue. In totaal werden in de jaren 1954-'64 voor bouwkundige voorzieningen, in-
clusief aankoop van terreinen, kredieten tot een bedrag van ruim .f 27.000.000,-
verleend.
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Maar daar mag men geen vrede mee hebben, aldus de minister. Gestreefd zal moeten
worden naar nieuwbouw, waarvoor reeds in beginsel in 1960 een plan door de mi-
nisterraad is aanvaard. Met de uitvoering van de eerste fase hiervan, n1. één van de
drie geplande regionale penitentiaire centra en wel op een reeds aangekocht terrein in
Gouda voor ongeveer 300 gedetineerden in drie afzonderlijke gebouwen met 4 pavil-
joens voor 24 personen, is een begin gemaakt. Tevens is het de bedoeling om op de
terreinen van de gestichten in Veenhuizen nog 6 nieuwe paviljoens te bouwen, ge-
paard aan een drastische verbetering van de bestaande gebouwen. Met een en ander
zal nog wel enige tijd gemoeid zijn. Inmiddels wil de minister zich, rekening houdend
. met de verdere ontwikkeling m.b.t. de behandeling van delinquenten en de omvang
van de gestichtsbevolking in de komende jaren, nog wat voorzichtig beraden op de
verdere plannen, waarbij overigens het buiten gebruik stellen van een of meer van
de koepelgevangenissen voorop zal staan.

Aan een v1'01iwengesticht moeten heel andere eisen worden gesteld. Een nieuw ge-
sticht zal t.Z.t. gebouwd worden in de omgeving van Arnhem met een capaciteit van
circa 75 gedetineerde vrouwen, met een straftijd van meer dan één maand, onder
te brengen in verschillende paviljoens, waaronder een open afdeling. De zeer kort
gestraften zullen in de buurt van hun woonplaats in door verbouwing goed geoutil-
leerde aparte afdelingen van huizen van bewaring worden ondergebracht.
De sterke daling welke zich in de laatste tien jaar in het aantal gedetineerde vrouwen
heeft voorgedaan, heeft de uitvoering van de nieuwbouwplannen vertraagd. De kos-
ten van het project worden geschat op circa f 4.000.000,-.

Met betrekking tot de bestaande jeugdgestichten en de open gevangenissenl beperkt
de minister zich tot de mededeling dat gedacht wordt aan de inrichting van een peni-
tentiair trainingskamp met een geheel eigen sfeer voor jeugdige delinquenten met
een straftijd van één tot drie maanden, wier strafbaar gedrag voornamelijk voortkomt
uit een gebrek aan maatschappelijke discipline. En verder dat het streven erop ge-
richt is om tot meer open gestichten te komen.
Van belang achten wij de opmerking dat een tekort aan ruimte in de huizen van
bewaring, deels als gevolg van naar verhouding frequente en niet zelden vrij lang-
durige toepassing van voorlopige hechtenis, de vereiste outillage voor noodzakelijke
interne selectie en bepaalde vormen van gemeenschap belemmert. De detentie wordt
daardoor in bepaalde opzichten, vergeleken bij een verblijf in een gevangenis, on-
evenredig zwaar.
Al eerder is trouwens gebleken dat het probleem van de voorlopige hechtenis nog al
brandend is (in oktober 1964 werd er een vergadering speciaal aan gewijd) en heUs
daarom verheugend dat de minister hieraan aandacht wil gaan besteden.2

de gedetineerde medemens

In het hoofdstuk over de gedetineerden worden onder meer behartenswaardige din-
gen gezegd over hun rechtspositie; de bestaande regeling acht de minister niet be-
vredigend. Zo heeft de gedetineerde b.v. geen beroeprecht tegen beslissingen van de
directeur van een gesticht. Wel kan hij zich beklagen bij de commissie van toezicht,

1 De lezer maken wij attent op het onlangs verschenen boekje: 'De gedetineerde mens en
wij' (uitgave Ned. Genootschap en Humanitas).
2 In november '64 is door de minister een commissie ingesteld ter bestudering van de
vraag in hoeverre het vVetboek van Strafvordering wij:t;iging zou behoeven, o.m. wat betreft
de inverzekeringstelling en de voorlopige hechtenis.
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hetgeen niet onbeduidend is. Maar hiermede wordt niet voldoende voorzien in de
redelijke behoefte aan rechtsbescherming. De minister wil dan ook de mogelijkheid
van beroep, waarop ook in de literatuur3 is aangedrongen, in overweging nemen.
Het lijkt ons te ver te gaan voor deze verkorte weergave om ook nog- in te gaan op
hetgeen de nota vermeldt over de verdeling van de gedetineerden over de beschikbare
gestichtsruimten (differentiatie en seleotie).
Sprekende over de bejegening van de gedetineerden wordt o.m. opgemerkt dat bij
de toekomstige ontwikkeling van het regime in de gevangenissen het verdelen van
gedetineerden in zg. 'leefeenheden' van 20 tot 25 man met een eigen woonvertrek
en groepsleider als een belangrijk gezichtspunt geldt. De vraag naar de maatstaven
die bij een dergelijke interne selectie binnen een grotere gestichtsruimte moeten
worden aangelegd, vereist nog nader onderzoek en experimenteren.
Verder zal bijzondere aandacht worden besteed aan (correctioneel) groepswerk in
het geheel van de bejegening met open groepsdiscussies. Ook hiermede valt nog veel
te experimenteren en hiermede is nog slechts een eerste begin gemaakt.

De arbeid van gedetineerden is eveneens een precaire zaak. Om deze ten volle aan de
daarmede nagestreefde doeleinden te doen beantwoorden, is er heel wat meer nodig
dan in de geïmproviseerde werkplaatsen in de gestichten, die niet aan de daaraan
te stellen eisen voldoen, mogelijk is. Er zijn nog meer belemmerende factoren (wis-
seling van arbeidskrachten, wijzigingen in de bestemming van de gestichten, de nei-
ging van vele gedetineerden om - zeker onder de huidige omstandigheden - te vol-
staan met een minimum aan inspanning, de te _geringe beloning, waarin overigens
onlangs enige verbetering werd aangebracht. Aan de Centrale Raad van Advies
heeft de minister verzocht om het onderwerp van de beloning (aard, bestemming,
normen) in studie te willen nemen en hierover advies uit te brengen, wat hopelijk tot
een bevredigende oplossing zal leiden. Overigens blijkt men ook in het buitenland
met dit (en andere) probleem(en) te worstelen. .

personeelsproblemen

Het personeel betrekt de minister eveneens in zijn beschouwingen. Werden voor-
heen de gestichtsdirecteuren gekozen uit de administratieve ambtenaren, onder de
huidige omstandigheden is dit onvoldoende. Het bieden van een goede vooropleiding
is noodzakelijk gebleken. Over de wijze waarop dit moet gebeuren, kan de minister
zich nog slechts vaag uitlaten. Het onderwerp is nog in studie.
Overigens dringt de vraag zich op of in de complexiteit van beveiliging, verzorging,
maar ook pedagogisshe beïnvloeding, die sinds enige jaren de taak van de bewaar-
ders heeft verzwaard, wellicht een andere werkverdeling ware aan te brengen .. De
minister acht dit in de toekomst mogelijk wanneer vaste groepsleiders in het pavil-
joensstelsel hun aandeel in de pedagogische sector zullen kunnen leveren. -
Bij de inbreng van specialisten maakt naast de psychiater ook de psycholoog in enkele
gestichten deel uit van de gestichtsstaf.
In het. bijzonder -verloopt de werving van het bewakingspersoneel zeer moeizaam.
Het werken in een deprimerende omgeving met onregelmatige werktijden oefent geen
grote aantrekkingskracht uit. Het verloop onder het personeel wordt nog in de hand
gewerkt door de onzekerheid die het experimenteren met nieuwe werkwijzen in ver-
gelijking met vroeger onontkomelijk met zich meebrengt. En dan zijn de arbeids-

:1 Bedoeld wordt 'De rechtspositie van de gevangene' door dl'. A. C. Ceurts. Eveneens eind
1934 werd een commissie ingesteld met de opdracht advies uit te brengen over het vraag-
stuk van de rechtspositie van de gedetineerden.
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voorwaarden in het particuliere bedrijfsleven nu eenmaal steeds hoger dan bij de
overheid.
Goede onderlinge personeelsverhoudingen worden voor de sfeer in de gestichten erg
belangrijk geacht; dat komt trouwens de gedetineerden tevens ten goede.
Ook de verhouding tussen gestichtsleiding en ministerie moet goed zijn. Aan unifor-
miteit in het beleid is op vele punten niet te ontkomen, maar overigens wil de minis-
ter aan de gestichtsclirectie een redelijke speelruimte laten. Van betutteling (heus,
het staat er letterlijk) van bovenaf is hij wars.
Bij de opleiding van het bewakingspersoneel - waarbij momenteel het centraal op-
leidingsinstituut van het gevangeniswezen door middel van gerichte cursussen goede
diensten bewijst - gaan de gedachten uit naar een soort eigen 'kweekschool' van één
jaar voor jonge krachten.

nog een studieobject

In de slotbeschouwing wordt o.m. de samenwerking met de reclasseringsorganen
onder de loep genomen. Hoewel er nog altijd sprake is van een formele scheiding van
taken tussen het gevangeniswezen en de reclassering, zal naar een betere samenwer-
kingsvorm gestreefd moeten worden ter bevordering van de integratie op strafrechte-
lijk gebied. De formulering hiervoor is nog niet gevonden. Een departementale
werkgroep met vertegenwoordigers uit de belanghebbende groeperingen bestudeert
deze zaak sinds 1963. Het is nog wel wat mager wat de minister hierover zegt, maar
hij kan moeilijk op het resultaat van deze commissie vooruitlopen.
Terzijde wordt gewezen op een experiment met reclasseringsbezoek aan gedetineer-
den in groepsverband in de gevangenis te Haarlem.
De bijlagen met een aantal interessante grafieken laten we onbesproken. Het is toch
al een lange weergave geworden, waarbij wij nochtans vele min of meer 'technische'
bijzonderheden waarop de nota ingaat, terzijde lieten. 'Vij meenden goed te doen
in ons blad aan de haofdzaken in het ministeriële werkstuk aandacht te geven, al is
het dan niet zo'n vlot verhaal geworden.

P. E. HUTTE

(Vervolg en slot van bl::... 9)

vijftig jaar geleden. Het spreekt zelfs nog van 'gekochte liefde'!
'Een ernstig sociaal zieke plek in de samenleving,' constateert het rapport.
Op welke eigentijdse opvattingen over moraal en maatschappij baseren de rappor-
teurs zo'n uitspraak?
Juist de hedendaagse visie op de betekenis van de seksualiteit (persoonlijk en maat-
schappelijk) vraagt om een diepgaande en radicale herwaardering van het verschijn-
sel prostitutie in de samenleving. Velen in deze tijd denken over het verschijnsel nog
niet anders dan onze ouders en grootouders die om abolitie riepen. Nu roepen we:
er moet meer en meer gespecialiseerd maatschappelijk werk komen (tevens vaststel-
lend dat Nederland er wat dat betreft steeds slechter voor komt te staan).
Misschien dat het rapport toch een aantal mensen en instellingen wakker roept die
nu verder gaan met denken, die de huidige verschijnselen van prostitutie en het
mogelijke sociale en juridische antwoord daarop willen zien in zijn dimensies van
deze tijd. P. ALBARDA
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de rijksbegroting voor 1965

De redactie heeft aan de heren T. van Grootheest, P. E. Hutte en W.
Post gevraagd de rijksbegroting eens door te lezen met het interesse-
veld voor ogen van de lezer van 'Humanitas'. Zij hebben uit die
begroting enige feiten en cijfers opgediept die voor onze lezers en. voor
hen die belangstellen in maatschappelijk werk van meer dan statistische
betekenis zijn. De heren Post en Hutte hebben de begroting van
'Justitie' onder de loep genomen, en de heer Van Grootheest heeft de
notities gemaakt over de begroting van 'Maatschappelijk Werk'.

justitie

gevangeniswezen, reclassering, uitvoering psyehopatenwetten en
voorlichting in strafzaken

De toelichtingen op de begrotingen van Justitie kenmerken zich in voorgaande jaren
door beknoptheid en ook vaak door nietszeggendheid. De thans aan het bewind zijnde
minister heeft er kennelijk behoefte aan meer informatie te geven. Hij geeft ook een
blik op het toekomstig beleid van zijn ministerie. Een gelukkige vooruitgang; vooral
als we in acht nemen dat de minister in juli jl. een uitvoerige nota aan de Tweede
Kamer heeft uitgebracht over het gevangeniswezen.
Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Het is begrijpelijk dat functionarissen
van Humanitas, die onder meer werkzaam zijn op het terrein van reclassering en
kinderbescherming hun belangstelling in de eerste plaats richten op deze onderdelen
in de memorie van toelichting, hoewel die nog vele andere interessante hoofdstuk-
ken bevat (o.a. wetgeving, rechtelijke organisatie, politie e.a.). We gaan daaraan -
hopelijk zonder de minister daarmede onrecht te doen - op deze plaats voorbij. Wel
zullen we graag nog iets zeggen over de hoofdstukken inzake Gevangeniswezen en
Psychopatenzorg.
Gelet op de cijfers in de begroting voor 1965 constateren we een niet onbelangrijke
verhoging over de gehele lijn. Gemiddeld bijna 20 pct. in vergelijking met 1964. Eén
afdeling die daar ver bovenuit komt, is getiteld: :Uitvoering psychopatenwetten, re-
classering en voorlichting in strafzaken'. Daarvoor is een verhoging van 33 pct. uit-
getrokken. Voor de afdeling Kinderbescherming bedraagt de verhoging 20 pct. en
voor Gevangeniswezen 1572 pct.
Wat wil die verhoging van 33 pct. zeggen? De personeelsuitgaven stijgen het meest.
(ca. 40 pct.) Dat wil natuurlijk niet zeggen dat de salariëring van dat personeel,
werkzaam in reclassering en psychopatenzorg zo drastisch omhooggaat; dit verho-
gingspercentage slaat ook op een te verwachten uitbreiding van de personeelssterkte
door het meer dan voorheen aantrekken van specialistische deskundigen. Zo wordt
overwogen om naast de reeds in justitieel verband werkzame consulterende psychia-
ters ook de psycholoog een plaats binnen het werk te geven.
De cijfers die de minister verstrekt, tonen van 1961 af een jaarlijkse vermeerdering
met 40 gesubsidieerde functionarissen bij de (particuliere) reclasseringsinstellingen
(incl. administratief personeel). Het totale aantal bedraagt thans ca. 460.
Ook de post Subsidies voor de bouwen toerusting van particuliere inrichtingen voor
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psychopaten is aanmerkelijk verhoogd en wel met 250 pct. (van .f 800.000,- naar
.f 2.000.000,-)!
Hiermede wordt een duidelijke beleidslijn aangegeven: niet de rijksassielen, maar de
bouw van particuliere inrichtingen zal worden bevorderd.
Over gevangeniswezen en een nieuwe vorm voor de tenuitvoerlegging van de straf
(penitentiair trainingskamp) wordt elders in het blad uitvoerig geschreven, zodat we
daaraan in deze regels voorbij kunnen gaan .
.Het korps van (momenteel 60) sociaal-ambtenaren zal zover worden uitgebreid dat
iedere functionaris kan worden belast met de zorg voor gemiddeld 70 detineerden.
Er is helaas onvoldoende aanbod van gekwalificeerd personeel.
We zouden de memorie van toelichting zeker te kort doen indien we niet wijzen op
het vele studie- en commissiewerk dat ondernomen is of zal worden. Nieuwe ontwik-
kelingen op justitieel terrein zullen in een breder verband worden voorbereid. Voors-
hands in de vorm van een advies aan de minister. 'vVe hebben goede hoop dat het
deze minister volle ernst is met de verdere humanisering van de strafrechtspleging;
een humanisering die voorlopig haar eindpunt nog niet bereikt heeft. Hopelijk zijn
we binnen afzienbare tijd zover dat het begrip strafrechtspleging een verouderde
klank zal hebben gekregen, zodat we dan toe zijn aan het zoeken van een andere
benaming voor de procedure die leiden moet tot het behandelen en beperken van de
problemen waarvoor de maatschappij door het delinquente gedrag van sommigen
onder onze medemensen gesteld wordt.

kinderbescherming

Het is de laatste jaren steeds duidelijker geworden dat de ontwikkeling van de par-
ticuliere kinderbescherming geleidelijk sterker gebonden wordt aan de wijze van
subsidiëring door de overheid.
De kostenstijging ten gevolge van allerlei factoren (5-daagse werkweek, intensievere
bemoeienis met pupillen, gedifferentieerde behandelingsmogelijkheden, hogere eisen
aan personeel, beter geoutilleerde gebouwen, enz.) maakt het noodzakelijk dat de
overheid t.a.v. de subsidiëring een progressief beleid voert. Deze noodzaak wordt
nog geaccentueerd door de steeds verder verbreide opvatting, dat kinderbescherming
een zaak is van onze gehele samenleving en dat dit werk niet afhankelijk zou mogen
zijn van al of niet geslaagde bedelcampagnes.
Wij zijn verheugd te constateren dat de minister van Justitie in zijn begroting een
aantal maatregelen naar voren brengt die hiermede in overeenstemming zijn. We zien
dat met betrekking tot de positie van het interne personeel in inrichtingen van kin-
derbescherming het beleid afgestemd is op een voortgaande verbetering. De realisatie
van een en ander geschiedt echter in een langzaam tempo.
De bouwsubsidieregeling is sterk verbeterd, doch een afdoende oplossing voor het,
na verrekening van de subsidies, resterende deel van de bouwsom is nog niet gevon-
den (rente en afschrijving daarvan mag niet in de verpleegprijs worden opgenomen).
De (nood)situatie waarin vele voogdij-instellingen verkeren, werd enigszins verbeterd
door de verhoging van de subsidiëring tot 97 pct. van de verpleegkosten ten be-
hoeve van pleegkinderen in inrichtingen. De resterende 3 pct. is o.i. nog te veel.
De subsidienormen op het gebied van de taakstelling der gesubsidieerde krachten
voor het voogdijwerk en het gezinsvoogdijwerk zijn ontoereikend voor de financie-
ring van een verantwoorde werkuitvoering. Helaas levert de begroting op dit
gebied geen verbetering. Wij hapen dat de minister bij de volgende begroting
aandacht zal hebben voor het hierboven gesignaleerde normenprobleem.
Als laatste punt vermelden wij de aanzienlijke verhoging van het subsidie ten
behoeve van de functionering van de groepsorganisaties. 'vVij zouden het op prijs
stellen, als deze verhoging ook ten goede zou kunnen komen aan Humanitas.
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maatschappelijk werk

kanttekeningen bij ,de begroting voor het jaar 1965.

Het inleidende gedeelte van de Memorie van Toelichting stelt de minister de vraag
aan de orde of de tijd niet rijp geacht moet worden voor de totstandkoming van ecn
wet op het maatschappelijk werk. Geen subsidiewet zonder meer, maar een wet die
een ruimer terrein bestrijkt en die mede achtergrond zal moeten verlenen aan de
verhouding particulier-overheid-maatschappelijk werk. Daarnaast zal de wet een
doelmatige uitvoering van het maatschappelijk werk moeten bevorderen o.a. naar
uit de Memorie van Toelichting valt te begrijpen, door tegen te gaan dat er te veel
kleine instellingen blijven bestaan of nog tot stand komen. Dat de minister zich
zorgen maakt over de ondoelmatige werkwijze van kleine instellingen blijkt ook uit
de paragraaf van de Memorie van Toelichting waarin de gezinsverzorging wordt
behandeld. Ook daar heet het dat o.a. 'omvang en organisatievorm van de betref-
fende instellingen vragen oproept'. Uit een en ander blijkt wel duidelijk dat de
minister naar de mening overhelt dat kleine instellingen niet doelmatig werken. Uit
deze gedachten komen ook weer vragen voort. Zijn er b.v. normen beschikbaar die
we kunnen hanteren als het er om gaat de doelmatigheid van het maatschappelijk
werk en andere vonnen van sociale dienstverlening vast te stellen? Is bij een onder-
zoek uit een aantal case-studies b.v. gebleken dat de hulp verleend door grote in-
stellingen in het algemeen effectiever uitpakt dan die van kleine? Of wordt bedoeld
dat kleine instellingen in het algemeen duurder werken dan grote? Doch ook dat is
een veronderstelling die nader op zijn waarde onderzocht dient te worden. Het zou
nI. best kunnen zijn, dat in de kleinere instellingen veel arbeid, b.v. op administra-
tief gebied nog kan worden gedaan door mensen die daar hun vrije tijd voor be-
schikbaar willen stellen, terwijl in grote instellingen deze taken overgelaten moeten
worden - noodgedwongen, - aan bezoldigde administratieve krachten. Er is echter
nog wel iets anders in het geding nI. de vraag of een ogenschijnlijke doelmatigheid
in wat breder verband gezien niet juist ondoelmatig kan zijn. Is concentratie in het
maatschappelijk werk wel zo gewenst? Is juist een bepaalde mate van differentiatie
in organisatorisch opzicht niet juist noodzakelijk b.v. met het oog op de keuzemoge-
lijkheden van de cliënt, maar ook met het oog op wat ik zou willen noemen 'een
gezonde concurrentie' waardoor elke instelling afzonderlijk zich geconfronteerd ziet
met de kwaliteit van de dienstverlening van andere instellingen. Nu is het duidelijk
dat wanneer differentiatie zo ver gaat dat de voordelen die daar zeker aan ver-
bonden zijn niet meer opwegen tegen de nadelen, het tijd wordt iets te gaan onder-
nemen, maar dan moet wel deze afweging hebben plaats. gevonden, alvorens allerlei
richtlijnen worden vastgelegd in een wet die waarschijnlijk voor lange tijd _zal
gelden. Er valt trouwens ten deze in de Memorie van Toelichting een zekere tegen-
strijdigheid te bespeuren, die wellicht het duidelijkst naar voren komt in de zinsnede
op pag. 6 links bovenaan, die luidt 'de aandacht zal dienen uit te gaan naar de
betere verbindingen tussen de instellingen onderling en van deze met de bevolking.
Een zekere decentralisatie van werkzaamheden naar het wijkniveau, vereenvoudi-
ging van de organisatiestructuur en duidelijker omlijning van de doelstellingen zijn
hier o.a. van belang.'
Ik heb de neiging om te zeggen van belang misschien wel, maar het is toch wel
zeer de vraag of decentralisatie naar het wijkniveau te combineren valt met een
vereenvoudiging van de organisatie-structuur. Daar gaat het echter nog niet eens
om, wat in deze passage opvalt, is dat in de Memorie van Toelichting enerzijds
een verlangen naar het werken in kleine organisatorische eenheden valt te signale-
ren, terwijl er anderzijds om redenen van doelmatigheid ook gepleit wordt voor
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grotere organisatorische eenheden. Hierbij rijst de vraag of de minister er in haar
rol van bevorderaarster van maatschappelijk opbouwwerk het niet een beetje aan de
de stok heeft met de minister in haar rol van subsidieverlener. De toekomst zal het
leren, want de minister zegt wel, dat zij van mening is dat het tijd is om te komen
tot een stuk wetgeving op het terrein van het maatschappelijk werk, maar zij ont-
veinst zich daarbij niet, dat de voorbereidingen ervan enige tijd zullen vergen. Eén
ding hebben we in de begroting van het Ministerie van Maatschappelijk Werk node
gemist nl. de mogelijkheid om voor de gezinsverzorging administratieve krachten
gesubsidieerd te krijgen. Vooral voor de wat grotere instellingen worden de admini-
stratieve problemen bijna onoverkomelijk.

STICHTING BEJAARDENTEHUIS HUMANITAS DEVENTER

In Deventer komt in oktober a.s. gereed het moderne verzorgingstehuis
voor bejaarden van de Stichting Bejaardentehuis Humanitas. Het biedt
plaats aan 244 bewoners, bezit een ziekenafdeling voor 32 patiënten, als-
mede ruime huisvestingscapaciteit voor intern vrouwelijk personeel.
Het bestuur roept thans sollicitanten op voor de functie van

directeur/directrice
De indienstneming zal zo spoedig mogelijk geschieden, opdat de be-
noemde het bestuur zal kunnen assisteren bij de inrichting en bezetting
van het tehuis en het werven van het personeel.

Vereist: bij voorkeur middelbare opleiding; voorts inzicht in en ken-
nis van maatschappelijk werk en van de problematiek van de be-
jaardenzorg. Gegadigden dienen bereid te zijn zich aan een psycho-
technisch onderzoek te onderwerpen.
Salaris: afhankelijk van leeftijd en ervaring van f 12.000,- tot
f 18.000,-.

Sollicitaties met bijvoeging van een recente pasfoto te richten aan mr. K.
Prummel, Rembrandtkade 49 te Deventer.

CLUBHUIS UTRECHT WEST
Van Heutszstraat 2a, Utrecht

vraagt i.V.m. huwelijk van de tegenwoordige leidster

leidster voor het meisjeswerk
Opleiding van Soc. Academie, Middeloo
Kinderbescherming B, en!of
praktijkervaring in het jeugdzorg- of inrichtingswerk.

Salaris afhankelijk van opleiding en ervaring.
Inlichtingen bij en sollicitaties aan de hoofdleider, de heer H. Hoog-
kamer, Prof. Hugo de Vrieslaan 62, Utrecht, tel. 33258 of 26319 (na
26 januari 71 23 19).
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BOEKBESPREKINGEN

geestelijke gezondheidszorg, structuur
en organisatie

nota, samengesteld in opdracht van het katholiek nationaal bureau voor geestelijke
gezondheidszorg, juni 1964 (gestencild).

Deze nota, waaraan o.a. is meegewerkt door dr. C. J. B. J. Trimbos, wil een bijdrage
leveren tot de (her)structurering van de geestelijke gezondheidszorg in Nederland.
In het voorwoord lezen wij o.a.:
'Kende de lichamelijke gezondheidszorg van oudsher haar lokale steunpunten bij de
huisartsen, in ziekenhuizen en klinieken, de geestelijke gezondheidszorg had niet de
beschikking over dergelijke maatschappelijke instituten.
Het gevolg is dat wij ons thans bevinden in een weinig overzichtelijke situatie: een
bont patroon van organisatorische uitgangspunten en structuren, een uitermate ge-
varieerde uitvoering in geografische begrenzingen, een moeilijk naspeurbaar labyrinth
van financieringswijzen, zeer verschillende verbindingen met gemeentelijke, provin-
ciale en rijksoverheid, een ingewikkelde structuur ten aanzien van de onderlinge samen-
.werking en communicatie.
Het chaotische patroon van de bestaande voorzieningen en de nog te verwachten
snelle groei geven alle aanleiding te vrezen dat de geestelijke gezondheidszorg in
een crisis zal geraken, welke zich zal uiten in ondoelmatigheid en formalisme. Een-
zelfde ontwikkeling deed en doet zich voor in andere sectoren van voorzieningen,
waarbij de zorg voor de mens centraal staat, bij voorbeeld het maatschappelijk werk.'

De inleiding verschaft ons o.a. een schematisch overzicht van de vele soorten instel-
lingen op en rond het gebied van de geestelijke gezondheidszorg.
Als uitgangspunt voor de nota wordt o.a. genomen, de behoefte aan een goede coör-
dinatie en integratie van de verschillende voorzieningen die zich met de zorg voor de
mens en zijn noden bezighouden: met name van het maatschappelijk werk, de licha-
melijke gezondheidszorg en de geestelijke gezondheidszorg.
Enkele uitgangspunten voor een beleid inzake de ambulante geestelijke gezondheids-
zorg worden geformuleerd, o.a.:
- Zowel de overheid als de particuliere personen en instellingen dragen verantwoor-
delijkheid voor de aanwezigheid van een adequate geestelijke gezondheidszorg.
- De uitvoering van de ambulante geestelijke gezondheidszorg dient regionaal ge-
organiseerd te worden. Het belangrijkste argument voor regionale organisatie is de
zo dringend noodzakelijke aansluiting bij de lokale gemeenschap waarin het werk
wordt uitgevoerd.
- Aan de behoeften van de verschillende bevolkingsgroepen om in de uitvoering van
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de zorg rekening te houden met de levensbeschouwelijke dimensie dient zo goed
mogelijk te worden voldaan. Dit behoeft niet te betekenen dat de organisatie, van
welke de zorg uitgaat, op levensbeschouwelijke basis gefundeerd moet zijn (al zal dit
- in aansluiting aan de bestaande maatschappelijke structuur - in sommige gevallen
de meest praktische gang van zaken zijn).
Indien echter regionale omstandigheden (zoals bij voorbeeld een gevarieerde en ver-
spreid wonende bevolking, een grote levensbeschouwelijke differentiatie) het uit een
oogpunt van adequate en efficiënte hulpverlening gewenst maken dat de regionale
organisatie algemeen (niet specifiek levensbeschouwelijk) van opzet is, dan dient hier-
aan de voorkeur te worden gegeven.
- Van rijkswege dient toezicht plaats te vinden (inspectie) op de uitvoering van de
zorg, met name met betrekking tot de kwaliteit van het werk en de nakoming der
subsidievoorwaarden. Dit toezichthoudende orgaan dient geen beslissende bevoegd-
heden op beleidsniveau te bezitten.
- De overheid dient te zorgen voor een sluitend en de continuïteit garanderend sub-
sidie-systeem.
De nota behelst o.a. een voorstel tot het oprichten van Hegionale Instituten voor
Geestelijke Gezondheidszorg (HIGG), omvattende:
1) Sociaal-psychiatrische dienst. (Mogelijkheid tot voorzorg, tot begeleiding tijdens
opname en tot nazorg moet aanwezig zijn.) 2) Jeugd-psychiatrische dienst. 3) Me-
disch-opvoedkundig bureau. 4) Bureau voor huwelijks-, levens- en gezinsmoeilijk-
heden. 5) Medisch-maatschappelijk consultatiebureau voor alcoholisme. 6) Instituut
voor medische psycho-therapie. 7) Sociaal-pedagogische dienst.
De genoemde voorzieningen behoren intern onderscheiden te blijven werken met
eigen teams en methodieken, eigen stafbesprekingen, spreekuren en dergelijke. Juist
bij een verdere differentiatie is hechte coördinatie in het verband van het HIGG
noodzakelijk. Hierbij kan gedacht worden aan de participatie van dezelfde des-
kundigen aan het werk van verschillende diensten. Hier liggen bovendien mogelijk-
heden tot aanstelling van full-time specialisten in dienst van het HIGG.
Vanuit het HIGG moeten consulenten en adviseurs beschikbaar zijn ten dienste van
de diverse instellingen.
De regionale instituten dienen, aldus de nota, per provincie samen te werken en door
een nationaal orgaan te worden gecoördineerd.
Zolang de samenwerking op landelijk niveau voornamelijk geschiedt op basis van de
levensbeschouwing moeten de verschillende 'zuillen' elkaar weer in federatief ver-
band treffen.
Al met al een nota waarvan wij menen dat de samenstellers er in zijn geslaagd een
nieuwe impuls te geven aan de bezinning betreffende een aantal structurele vraag-
stukken op het zo belangrijke gebied van de geestelijke gezondheidszorg.
Een belangrijk aspect, waarop de nota nog niet of nauwelijks ingaat, zal daarbij nog
de aandacht vragen: sommige diensten en bureaus staan organisatorisch 'met één been'
in de sector geestelijke gezondheidszorg, met het andere been in b.V. de kinder-
bescherming of het maatschappelijk werk, zeker wanneer andere ministeries dan
'Volksgezondheid' bij het subsidiebeleid betrokken zijn.
Het betreft o.a. de bureaus voor levens- en gezinsmoeilijkheden.
Hoe zullen deze zich organisatorisch gedragen bij de eventuele oprichting van zo'n
regionaal instituut?
De vragen zijn interessant genoeg voor verdere gedachten wisseling.

P. A.
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revalidatie

de weg naar zelfstandigheid voor gehandicapten door c. d. moulijn en drs. r. keizer
c.s. onder auspiciën van de nederlandse centr~le vereniging voor gebrekkigenzorg.
uitg. de toorts, haarlem (300 blz., f 24,50).

Dit boek is tot stand gekomen door medewerking van een groep op het gebied van
de revalidatie van de gehandicapte mens deskundige specialisten.
'Zij verrichten hun werk in het revalidatie-veld op verschillende sectoren en ge-
inspireerd door verschillende levensovertuigingen. Niettemin zijn zij verbonden door
hun belangstelling voor de zorgen en noden, de weerstanden, maar ook de moeilijk-
heden waarmee onze gehandicapte medemens klaar moet zien te komen,' aldus de
inleiding van het boek.
Omdat dit boek een duidelijk overzicht geeft van de huidige stand van zaken
bij de revalidatie van de gehandicapte mens, krijgt men ecn goed inzicht in het wezen
en de aard van de problemen, die zich hierbij voordoen. Allerlei facetten van deze
uitgebreide en soms nog niet onderzochte materie worden van verschillende kanten
belicht.
Het boek is samengestcld uit een reeks artikelen, die door één of meer van boven-
genoemde auteurs zijn geschreven:
Inleiding - 1. Medische facetten van de revalidatie - 2. Hcvalidatie en buitengewoon
onderwijs - 3. De arbeidsvoorzieningen - 4. De bijdrage van het maatschappelijk werk
in de revalidatie - 5. Psychologie van zintuigelijk en lichamelijk gehandicapten - G. Psy-
chologische aspecten van enkele onderscheiden handicaps - 7. Hevalidatie van blin-
den - 8. ltevalidatie en techniek - 9. De organisatie van de revalidatie in Nederland.
Dit boek is geschreven voor hen die uit hoofde van hun functie bij de revalidatie
van de gehandicapte medemens betrokken zijn, als ook voor hen die hierin geïnteres-
seerd zijn en mee willen leven met een bevolkingsgroep, waarvan wij steeds meer
leden in ons midden zullen zien verschijnen.

boekje 'de gedetineerde en wij'

Onlangs is een boekje van de pers gekomen, getiteld: 'De gedetineerde en wij',
een voorlichtingsgeschrift over gevangeniswezen en reclassering. Het is uitgegeven
onder gezamenlijke verantwoordelijkheid van 'Humanitas' en het Nederlands
Genootschap tot Reclassering, terwijl de andere met het Genootschap samenwer-
kende groepen, te weten de Sectie Reclassering van de Generale Diaconie Raad
van de Ned. Hervormde Kerk en de Stichting Joods Maatschappelijk \Verk, deze
uitgave met hun instemming ondersteunen.
Deze publicatie, die in de eerste plaats bedoeld is als wegwijzer, steun en richtliin
voor het werk van de vrijwillige reclasseringsbezoekers aan de gedetineerde mede-
mens in gevangenissen en huizen van bewaring, is geschreven door de landelijke
functionaris van Humanisten voor het reclasseringswerk, P. E. Hutte. Vermoedelijk
zal het boekje dat een voortreffelijk voorlichtingsgeschrift blijkt te zijn ook zijn
weg vinden naar vele geïnteresseerde buitenstaandes, voor wie het tegen kostprijs
(f 1,50), veThoogd met portokosten, bij het Centraal Bureau van Humanitas, J. W.
Brouwerssh'aat 16 te Amsterdam, verkrijgbaaT is.
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15 dg Mallorca v.a. f 350.-
15 dg Joegoslavië v.a. f 300.-
10 dg Oostenrijk v.a. f 274.-

TREINREIS
10/17 dg Costa Brava

v.a. f 310.-
Vraag ons gratis programma

DE HAAS
REISBUREAU N.V.

Postbus 39. Kerkewijk 87-93
VEENENDAAL

Tel. 08385-2845 (3 lijnen)
LID. NED. REISKAMER

DE HAAS
REISBUREAU N.V.
doet U een tip aan de
hand voor een onver-
getelijke vakantie:
een twaalf-daagse tou-
ri ngcarreis naar de al-
tijd zonnige

\::> ~ ~<1

~t>
~D""V <1~
Compleet verzorgd,
prima hotels èn toch
slechts v.a. f 260.-
Verlenging 7 dg. f 100;-
Vraag onze rijk-geïllustreer-
de. gratis catalogus aan.
waarin deze èn tal van andere
schitterende reizen staan
vermeld.

DE HAAS
REISBUREAU N.V.

Postb. 39, Kerkewijk 87-93
VEENENDAAL

Tel. 08385-2845 (3 lijnen)
LID NED. REISKAMER
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