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HET STRAFPROBLEEM (lIl)

Na het inleidend artikel over de straf van dr. F. ]. Tolsma en het artikel van
de heer L. Tll1'ksma, socioloog en pedagoog, over de betekenis van de straf
in de gezinssituatie, volgt nu het artikel van mei. mr. dr. Hudig, kinderrechter
te Rotterdam, over de straf in het kinderrecht. Na mei. Hudig zullen nog de
heer C. ]. F. van Veen, docent aan het Centraal Opleidingsinstituut voor het
gevangeniswezen en de criminoloog prof. dr. G. Th. Kempe, in het kader
van deze artikelenserie over de straf aan het woord komen.

straffen in het kinderrecht

In artikel 9 van het Wetboek van Strafrecht staat welke de straffen zijn die aan
minderjarigen onder 18 jaar kunnen worden opgelegd. Het zijn plaatsing in een tucht-
school (maximaal voor een jaar), geldboete en berisping: .
Bij minderjarigen die de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt kan eventueel het vol-
wassenen strafrecht worden toegepast (art. 39 septies). De tenuitvoerlegging van de
straffen tuchtschool en geldboete kan eventueel ook voorwaardelijk worden opge-
schort, op voorwaarde dat de schuldige gedurende een proeftijd zich niet opnieuw
aan een strafbaar feit zal schuldig maken, of zich niet op andere wijze zal misdragen.
Wanneer de kinderrechter een minderjarige schuldig bevindt aan een strafbaar feit,
dan behoeft hij in tegenstelling tot het volwassenen strafrecht, niet noodzakelijk een
straf op te leggen, hij kan ook een opvoedkundige maatregel toepassen. De maat-
regelen, waartussen hij kan kiezen zijn: temggave aan de ouders (art. 38) en ter-
beschikkingstelling van de regering (art. 39). De wetgever onderscheidt dus twee
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verschillende sancties op overtreding der strafwet: straffen en maatregelen. I) De
gedachte, die achter deze onderscheiding zit is niet erg duidelijk. Bij straf is gedacht
aan vergelding van schuld, aan 'mores leren' door onaangename gevolgen te ver-
binden aan de sh'afbare daad: aan afschrikking dus van het schuldige kind (speciale
preventie), maar ook van alle andere kinderen (generale preventie) door openlijk te
demonstreren dat 'de zonde gestraft' wordt. Bij de maatregel is niet zozeer gedacht
aan vergelding van schuld, maar aan het voorkomen van recidive door een opvoed-
kundige maatregel, niet gebaseerd op de mate van schuld, maar op de behoefte van
het kind aan leiding en vorming in de gegeven milieu"situatie. Theoretisch is er
dus een principieel verschil, dat samenhangt met het vraagstuk der strafrechtelijke
verantwoordelijkheid. Straf wordt opgelegd aan een minderjarige als hij strafrech-
telijk verantwoordelijk is te achten voor zijn daad, een maatregel volgt, wanneer men
hem de strafbare daad niet kan verwijten, omdat aan zijn opvoeding teveel ontbroken
heeft, of omdat hij de strafrechtelijke betekenis van de daad niet begrijpen kan.
Het huidige Nederlandse kinderstrafrecht kent geen leeftijdsgrens voor strafrech-
telijke verantwoordelijkheid. In het nieuwe ontwerp is de leeftijd van 12 jaar gesteld
als criterium. Aan kinderen beneden 12 jaar zou dus volgens dit ontwerp geen straf
kunnen worden opgelegd. De meeste landen kennen een dergelijke grens. In België
bij voorbeeld kunnen aan kinderen beneden 16 jaar alleen maatregelen worden op-
gelegd. Kinderstrafrecht kent men daar niet, alleen kindermaatregelenrecht. Voor
minderjarigen boven 16 jaar geldt het gewone strafrecht.
In Nederland biedt de leeftijd dus geen houvast voor het beoordelen of een straf
of maatregel moet worden opgelegd. De kinderrechter moet van geval tot geval
uitmaken of een kind strafrechtelijk verantwoordelijk is te achten, of de daad hem
strafrechtelijk toegerekend kan worden. In de wet is het verband russen strafrech-
telijke verantwoordelijkheid en de toepassing van straf of maatregel nergens te vin-
den. Uit de geschiedenis van de totstandkoming van de wet blijkt echter, dat de
onderscheiding straf - maatregel wel tegen deze achtergrond gezien moet worden.
Welke zin zou er anders aan gehecht moeten worden? Duidelijker is het strafrecht
voor volwassenen:
In art. 37 van de strafwet staat: 'Niet strafbaar is hij, die een feit begaat, dat hem
wegens gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke storing zijner geestvermogens niet kan
worden toegerekend.' Bij het bestaan van gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke
storing der geestvermogens is echter wel de maatregel van terbeschikkingstelling
van de regering mogelijk. (Deze terbeschikkingstelling is een andere dan die, welke
voor minderjarigen geldt. De regering doet de volwassen ter beschikking gestelden
verplegen in inrichtingen voor geestelijk gestoorden).

Wij kunnen er dus vanuit gaan:

Ie. dat de straf niet in de eerste plaats gezien moet worden als een opvoedkundige
maatregel, maar als vergelding van schuld.

2e. dat straffen volgens het kinderrecht ter sprake komt wanneer de jeugdige over-
treder van de strafwet verantwoordelijk gesteld kan worden voor zijn daad.

Wat blijkt hiervan nu in de praktijk?

Ad 1: Straffen niet identiek met opvoeden.
Dat geldboete gezien moet worden als vergelding van schuld is duidelijk: vergelden

1) Het ontwerp voor een nieuw kinderstrafrecht onderscheidt meer soorten straffen en meer
soorten maatregelen.
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= in geld omzetten. Er is een zekere evenredigheid tussen de grootte van de geld-
boete en de mate van schuld.
Bij verkeersovertredingen die de kantonrechter straft is dit het duidelijkst. (Wat
schuld precies betekent en of schuld te meten is laat ik verder buiten beschouwing,
dit is een hoofdstuk apart!)
Maar nu de tuchtschool! Deze is voor minderjarigen wat de gevangenis voor vol-
wassenen is. De vrijheidsbeneming wordt er echter wel degelijk dienstbaar gemaakt
aan de opvoeding. De tijd wordt niet gevuld met zinledige 'dwangarbeid', maar de
kinderen k~nnen er vakbekwaamheid opdoen, hun algemene ontwikkeling ver-
ruimen, er is gelegenheid voor sport- en ontspanning - alles echter binnen het
terrein van de tuchtschool. De maximumduur is één jaar, de minimumduur is één
maand. Men redeneerde bij het ontwerpen van deze wet, dat een korter verblijf geen
effect zou sorteren, dat dan van gunstige beïnvloeding geen sprake zou kunnen zijn.
\Vanneer een kind een langere uithuisplaatsing dan één jaar nodig zou hebben zou
een opvoedkundige maatregel nodig zijn. Want een verblijf van meer dan een jaar
in een tuchtschool werd schadelijk voor zijn opvoeding geacht. De begrippen straffen
en opvoeden lopen dus dooreen.
\Vanneer we het regime vergelijken van de tuchtschool en van een rijksopvoedings-
gesticht, dan ontloopt dit elkaar niet zoveel. Alleen in het opvoedingsgesticht zijn
meer mogelijkheden voor een gedifferentieerde aanpak. Gestraften in strafrechte-
lijke zin treft men echter in een ROG niet aan. Maar de kinderen beleven het ver-
blijf aldaar wel degelijk als straf! Zelfs als een nog groter straf, want de duur van
het verblijf is door de rechter niet tevóren bepaald. Ze gaan erheen met een onbe-
paald vonnis, voor een niet afzienbare periode, kunnen dus geen plannen maken
voor 'als ik weer vrij ben'. De justiciabelen noch hun ouders onderscheiden straf
en maatregel. Zij ervaren elke reactie op een strafbare handeling als straf en accep-
teren deze als die reactie naar hun gevoel 'verdiend' is. Een zekere evenredigheid
met de ernst van het feit, althans een relatie tussen feit en sanctie moet er dus zijn,
_opdat die sanctie of die nu straf of maatregel heet, als rechtvaardig wordt beleefd.
Wanneer een 14-jarige jongen ter zake van joyriding met een bromfiets wordt aan-
gehouden en voor de kinderrechter geleid, voor de eerste maal in zijn leven, dan
zullen deze jongen en zijn ouders het als hoogst onrechtvaardig beschouwen wan-
neer naar aanleiding hiervan de jongen ter beschikking van de regering zou worden
gesteld. Het zou nl. kunnen zijn, dat deze jongen uit een asociaal gezin kwam, reeds
andere symptomen van verwaarlozing had vertoond zoals zwerven, spijbelen, ter-
wijl van de ouders geen opvoedkundig inzicht te verwachten was. Gezien de per-
soonlijkheid van de jongen tegen de achtergrond van zijn milieu zou de maatregel
juist geacht kunnen worden, maar niet als sanctie op de joyriding.
Enerzijds wordt dus een opvoedkundige maatregel toch als straf gevoeld, wanneer
deze als sanctie op een strafbaar feit volgt, anderzijds zou het niet verantwoord zijn
een kind te straffen in juridische zin wanneer dit pedagogisch gezien onjuist zou
werken.

Ad 2: Straffen veronderstelt verwijtbaarheid.
Geldt dit niet tevens voor de opvoedkundige sanctie op een. strafwetovertreding?
Wanneer b.V. een 4-jarig boerenmeisje met lucifers speelt in de hooischuur ten
gevolge waarvan brand ontstaat en de hele boerderij afbrandt, dan maakt dit kind
zich schuldig aan brandstichting. Het zou absurd zijn dit kind daarvoor te straffen.
Dit is evident. Maar zou het even onjuist zijn om naar aanleiding van dit feit een
strafrechtelijke maatregel te nemen?
Het kan zijn, dat dit kind gevaar loopt, omdat de ouders de hele dag op het land
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werken en zich om de kleine niet bekommeren - dan is er zeker grond voor een
maatregel, maar niet voor een strafrechtelijke.
Wij komen tot. de conclusie, dat de praktijk geen onderscheid maakt tussen straf
en maatregel en dat er ook geen behoefte bestaat het theoretische onderscheid te
handhaven.

Het 'straf-vraagstuk is te ontleden in drie vragen:
1. Wat is het wezen van de straf.
2. Wat is het doel van de straf.
3. Welke vorm moet de straf hebben om het beoogde doel te bereiken.

Hierbij stel ik voorop, dat ik straf bedoel in juridische zin en dan speciaal in het
kinderrecht.
Het wezen van de straf is en blijft naar mijn mening vergelding van schuld. Zonder
schuld geen straf. Het begrip schuld zien we in de loop der tijden zich ontwikkelen
van schuld als simpel daderschap (ook een dier, ook een krankzinnige kan schuldig
zijn) tot psychologische schuld, schuld als verwijtbaarheid: Het feit moet toegerekend
kunnen worden wil er sprake van schuld zijn.
Het' doel van de straf is het handhaven van de rechtsorde: het voorkomen van
recidive, bij de dader en het nadrukkelijk stellen van de norm voor allen. Wanneer
een bepaald strafbaar feit nooit gestraft wordt, dan verliest deze regel haar kracht.
Het duidelijkst is dit te demonstreren aan verkeersvoorschritten: .wanneer nooit
proces-verbaal zou worden opgemaakt terzake van overtreding der maximumsnel-
heid dan zal op den duur niemand zich meer aan die regel houden. Hetzelfde geldt
m.m. voor overtreding van normen die meer in het rechtsbewustzijn geworteld zijn,
zij het in mindere mate: Wanneer nooit meer een dief gestraft zou worden, zou de
norm 'gij zult niet stelen' verslappen.
Welke vorm moet nu de straf hebben om dit doel te bereiken? Of zou ook met andere
middelen de rechtsorde kunnen worden gehandhaafd? Dit is de moeilijkste vraag
in het kinderstrafrecht. Wij moeten' goed in het oog houden, dat de overheid op-
treedt naar aanleiding van een daad, die de rechtsorde verstoort. Het is dus iets
anders dan straffen en opvoeden in een gezin. De overheid heeft eerst recht tot
ingrijpen wanneer de rechtsorde bedreigd wordt en niet, wanneer een kind in het
gezin lastig is en de 'huisorde' verstoort. De kinderrechter heeft, anders dan de
ouders, bij de beoordeling van een wandaad niet alleen rekening te houden met de
belangen van kind en gezin, maar ook met openbare orde. Dit laatste aspect is mede
bepalend voor de vorm van de maatregel.
Dit wordt door maatschappelijke werkers en andere deskundigen in de kinder-
bescherming zoals psychiaters en psychologen, wel eens vergeten. Wanneer zij na
onderzoek de rechter moeten voorlichten over een delinquent dan adviseren zij soms
tot veel ingrijpender maatregelen dan de rechter ooit zal nemen, soms tot lichtere,
omdat zij enkel het individuele belang van het kind op het oog hebben.
In het bovengeschetste geval van de jongen die zich aan joyriding schuldig maakte,
zou de maatschappelijk werker misschien wensen, dat de kinderrechter de jongen
voor langere tijd buiten het gezin, dat als opvoedingsmillieu niet deugde, zou plaatsen.
Het is echter niet de taak van de kinderrechter aan kinderen optimale opvoeding te
verschaffen, maar om asociaal gedrag te besh"ijden. Natuurlijk moet de kinder-
rechter onderzoeken wat de oorzaak van het wangedrag is, (of liever het complex
oorzakelijke factoren, want er is nooit één oorzaak aan te wijzen, altijd zijn er meer).
Zo zal hij de dief, die tot de daad kwam, omdat hij een weddenschap, dat hij dit
wel zou durven, wilde winnen, overigens een gezonde normale wat branieachtige
jongen, anders aanpakken dan het verwaarloosde zwervertje, dat nooit geleerd heef\
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zich aan enige norm te storen en kritiekloos zijn impulsen volgt. De maatregel moet
echter een begrijpelijk verband vertonen met het strafbare feit.
In het eerste geval zal een geldboete of verplichting tot schadevergoeding voldoende
zijn. In het laatste geval zal de rechter naast een soortgelijke maatregel een onder-
toezichtstelling uitspreken, met de bedoeling, dat de gezinsvoogd .ouders en kind
pedagogisch zal beïnvloeden, eventueel overtuigen van de noodzaak van een uit-
huisplaatsing. Dit laatste moet echter niet beschouwd worden als straf voor een
bepaald feit, maar als reactie op een ongewenste milieusituatie. Deze is ook in feite
de aanleiding, niet de strafbare handeling alleen. Een straf die als onrechtvaardig
gevoeld wordt, mist zijn effect. Justitia is niet meer geblinddoekt, zeker niet het
kinderrecht toepassende. Zij kijkt haar jeugdige delinquenten heel goed aan, let niet
alleen op de wandaad, die vergolden moet worden, maar niet minder op de dader,
zijn persoonlijkheid en zijn milieu.
De rechter heeft daarbij hulp nodig. Deskundigen moeten hem voorlichten over
psyche en sociale achtergrond van de delinquent. Eerst met deze kennis kan hij de
juiste maatregel bepalen, die zeker niet altijd straf zal zijn in engere zin.
'Recht' en 'straf' zijn begrippen, die onder de bevolking nauw verbonden leven. Maar
eigenlijk is het begrip straf te simplistisch voor wat wij ermee beogen: namelijk
handhaven van de rechtsorde.
De onderscheiding straf - opvoedkundige maatregel heeft nog slechts academische
betekenis. De kinderrechter streeft ernaar straf alleen toe te passen al~ hiervan
pedagogisch effect te verwachten is. Beter ware uitsluitend van maatregelen te
spreken, waarvan de straf een onderdeel kan zijn.
Met onze hedendaagse kennis van psychologie, psychiatrie, sociologie weten wij,
dat we niet met enkel straffen in de zin van een leed toevoegen het k{",aad kunnen
verhelpen en de dader kunnen helpen. Integendeel, in veel gevallen werkt straffen
zelfs averechts. We moeten individualiseren, van geval tot geval bekijken wat de
beste maatregel is en dan blijkt dat men de rechtsorde ook kan handhaven met heel
andere middelen dan de straf. 'Strafrecht' begint dus eigenlijk een verouderd begrip
te worden. Ieder weet uit ervaring, dat een goed pedagoog weinig straft. Zijn
geheim is, dat hij de kinderen begrijpt en aanvoelt hoe hij hen ook met andere, het

. kind aansprekende middelen, kan leiden tot het goede doen en het kwade nalateil.
De wetenschap kent nu ook, wat velen intuïtief reeds sinds eeuwen wisten. Het
geschreven recht, dat in zijn grondbeginselen nog eeuwen oud is, komt achteraan
en berust nog op principes die in de wetenschap van pedagogie en psychologie
reeds lang verlaten zijn.
Straffen is een van de vele vonnen van sancties, die wij bij het handhaven van
de rechtsorde nodig hebben. Gelukkig biedt het kinderrecht heel wat meer mogelijk-
heden dan het volwassenen strafrecht. Dat de kinderrechter weet te individualiseren
en slechts bij uitzondering gebruik maakt van b.v. onvoorwaardelijke tuchtschool-
straf, blijkt wel uit de cijfers van de statistiek: in 1955 werd deze slechts in 2,6 pct.
der gevallen opgelegd.
Moge het proces van rechtsverfijning voortgang vinden en niet gestuit worden door
bezuinigingsmaatregelen, die de kinderbescherming in het hart dreigen te treffen.

J. C. HUDIG
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babies en kleuters in deze tijd

boekbespreking

Onder de titel 'Babies en kleuters in deze tijd', verscheen bij de uitgeverij de Tijd-
stroom' te Lochem, een werk van de Amerikaanse auteurs dr. Arnold Gesell en dr
Frances Ilg.
De titel van de oorspronkelijke uitgave luidde:
'Infant and child in the culture of today.'
Voor Nederland werd het boek op uitstekende wijze bewerkt door de Nederlandse
kinderpsychiater: mevrouw O. van Andel-Ripke.
Het boek is een resultaat van een jarenlange ervaring met normale, vrijwel normale
en moeilijke kinderen, welke ervaring werd getoetst aan de resultaten van een onder-
zoek dat plaats vond onder auspicien van de kinderkliniek van de Yale University.
Met medewerking van ouders werden thuis, op consultatiebureaus voor zuigelingen
in het kleuterdagverblijf van de Yale Clinic kinderen uit gezinnen van zeer uiteen-
lopende sociale milieus bestudeerd. De observaties waren vooral gericht op de ont-
wikkeling der kinderen, op grond waarvan Gesell en zijn medewerkers kwamen tot
het opstellen van enige paedagogische richtlijnen.
Het groeiproces VOlTIltwel een zeer centraal thema van het boek: niet alleen wordt de
ontwikkeling op alle mogelijke gebieden, zoals motoriek, aanpassing~vermogen aan
de sociale omgeving etc. beschreven voor kinderen van verschillende leeftijd: maar
ook wordt er zeer nadrukkelijk op gewezen hoe belangrijk het is dat door de om-
geving rekening gehouden wordt met de ontwikkelingsfase waarin het kind verkeert.
Zeer bewust doet Gesell een keuze uit verschillende beschouwingswijzen die men
ten aanzien van theorie en praktijk der kinderverzorging en -opvoeding kan onder-
scheiden: de autoritaire beschouwingswijze, het liberalisme 'en de ontwikkelings-
filosofie. Hij kiest de laatste die het midden houdt tussen de beide anderen: enerzijds
de autoritaire opvatting die naar zijn mening samenhangt met het sociologische prin-
cipe: 'behaviorisme,' dat groot vertrouwen heeft in macht en invloed van de omgeving
en derhalve weinig ruimte laat voor ontplooiing van inhaerente ontwikkelingsten-
denzen, en anderzijds de liberalistische opvatting, met het laissez faire principe, dat,
overgebracht van de economische politiek op d~ pedagogiek wil zeggen dat het
kind een vrijwel volledige vrijheid van handelen moet hebben. Naar de mening van
GeselI staat een ontwikkelingsfilosofie wantrouwend tegenover beide. Zij gaat uit
van de aard en de behoeften van het kind en heeft vooral begrip voor de betrekke-
lijkheid van groei en rijping. In een democratische gemeenschap kan en moet dit de
enig mogelijke benaderingswijze zijn.
Ieder_ weldenkend mens zal gaarne instemmen met dit uitgangspunt vàn GeselI, en
toch zullen zich tal van praktische moeilijkheden kunnen voordoen wanneer het erom
gaat het zojuist weergegeven theoretisch beginsel in toepassing te brengen. Niet
ieder is het aangeboren, inzicht te hebben in het stadium van groei en rijping waarin
het kind zich bevindt, en het zal zeker gevaren met zich meebrengen wanneer men
dan te veel als norm beschouwt de gedragingen die Gesell beschrijft als behorend bij
een bepaalde leeftijdsfase. Weliswaar waarschuwt Gesell voortdurend tegen dit ge-
vaar, en herhaalt hij steeds nadrukkelijk dat de 'gedragsprofilen' niet als algemeen
geldende maatstaven mogen worden gehanteerd, maar toch wekt de formulering van
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deze geclragsprofilen voortdurend de suggestie op als zouden we met normen te
maken hebben.
Houdt men er echter rekening mee dat afwijkingen van de door Gesell geschetste
gedragspatronen geenszins op 'abnormaliteiten' behoeven te wijzen, dan zal men
met zeer veel genoegen dit boek lezen en er bovendien richtlijnen aan kunnen ont-
lenen voor de observatie van kinderlijk gedrag en voor de oplossing van enige prak-
tische opvoedingsproblemen. Daarom wordt het dan ook van harte aanbevolen voor
allen die werkzaam zijn op het gebied van de opvoeding, zowel ouders als ~ociale
werkers, onderwijzers etc.
De prijs van de vertaling is: ingenaaid f 13.50 en gebonden f 15.90.

A. M; Ploeger Schaapman.

een deur gaat open

boekbespreking

Mr. A. H. J. Timmer-Quispel; handleiding voor gezinsvoogden en patroons,
uitgegeven voor het Nederlands Verbond der Verenigingen Pro Juventute;
uitgeverij 'De Driehoek'; f 2,50; 120 p. (boekbespreking).

In beknopte stijl geeft het boekje een totaalindruk van de werksituatie van gezins-
voogd en patroon.
De betekenis van dit toezichtwerk wordt duidelijk gemaakt en de toezichthouder
krijgt een gevarieerd beeld van zijn plaats en taak aan de hand van de verschillende
moeilijkheden van het kind en/of diens gezin. Vaak voorkomende minder gunstige
gezinssituaties worden geschetst met betrekking tot bepaalde gedragsmoeilijkheden
van kinderen en andere mogelijke oorzaken worden aangegeven.
Op de werkwijze van de toezichthouder wordt breed ingegaan, nadat algemene op-
merkingen en aanwijzingen over diens positie en manier van optreden zijn gemaakt.
Verder worden de bedoeling en mogelijkheden van de te h'effen maatregelen (obser-
vatie en uithuisplaatsing) beschreven.
Een aantal rechtstermen worden in een apart hoofdstuk verklaard. Eveneens de
positie van enige instanties op dit werkterrein (kinderrechter, ver. Pro Juventute,
kinderpolitie, Raad v. d. Kinderbescherming).
Verder wordt erop gewezen hoe bepaalde contacten de toezichthouder tot steun
kunnen zijn (Ver. v. Gezinsvoogdij en patronage, kinderrechter, I.V.-V.O.-kampen en
internaten, med. opvoedk. bul'. e.a.).
Omtrent de verplichte periodieke rapportage wordt duidelijk gemaakt wat deze alzo
moet inhouden. .
De schrijfster wijst er in haar inleiding op, dat de toezichthouder niet mag ver-
wachten in het boekje richtlijnen te vinden voor het oplossen van concrete moeilijk-
heden bij zijn werk. 'Daarvoor is ieder geval en iedere situatie té zeer verschillend.'
Het boekje beoogt slechts enig inzicht te' geven in de algemene gang van zaken, be-
paalde moeilijke punten nader toe te lichten e~ aanwijzingen te geven, die het oon-
tact met kind en gezin zullen kunnen vergemakkelijken.
Het komt ons voor, dat deze opzet van de schrijfster is geslaagd. Adspirant-gezins-
voogden en patroons zullen ter algemene oriëntering goed doen deze handleiding
te lezen. C. UITENBOGAARD
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REPATRIËRING UIT INDONESIË

een onderzoek (11)

Blijkt volgens het rapport, waarover WIJ 111 het vorige nummer van Humanitas
schreven, dat de instrumentele aanpassing bij de onderzochte groep van gerepa-
trieerden over het algemeen vlot is verlopen, in het niet-materiële vlak ligt alles
moeilijker.
Het informele contact met de leden van de Nederlandse samenleving is naar ver-
houding gering, zelfs bij de gerepatrieerden die in Nederland geboren en getogen
zijn. De participatie in de werksfeer is wel groot, maar beperkt zich in hoofdzaak
tot het verrichten van arbeid. Deelname aan vakorganisaties en aan personeels-
verenigingen komt niet veel voor. Er is weinig belangstelling voor het politieke
leven, althans men neemt er niet aan deel. Ook de integratie in levensbeschouwelijk
opzicht schept problemen. Op dit laatste willen wij wat uitvoeriger ingaan, waarbij
wij hoofdzakelijk citeren uit de hoofdstukken van het rapport, die de kerkelijke
integratie behandelen. De belangstellende lezer kan uit deze hoofdstukken veel
belangwekkende gegevens verzamelen, die een steun kunnen zijn bij de omgang
met gerepah'ieerden.
Het heeft in onze kringen nogal eens verbazing gewekt, dat er onder de gerepa-
trieerden, te oordelen naar de officiële registi-atiegegevens, zo weinig buitenker-
lijkheid voorkomt.
Bewuste buitenkerkelijkheid komt wel voor, maar vrijwel uitsluitend bij de groep,
die in het rapport de migratie-categorie r wordt genoemd, dat zijn in hoofdzaak
'uitgezonden krachten'. Zij zijn voor het merendeel in ons land opgegroeid en men
mag bij hen dan ook een gelijksoortige houding tegenover de levensbeschouwelijke
mogelijkheden verwachten als bij de bevolking van Nederland.
De overigen, dus merendeels de fndische Nederlanders, vullen bij de registratie
op de vraag naar de godsdienst, welke wordt beleden, vrijwel allen in r.-k. of
protestant, ook al heeft men nog nooit een voet in de kerk gezet.
Rapporteurs wijzen in dit verband op de historisch bepaalde relatie tussen christen-
zijn en Europeaan-zijn. Cultureel gesproken nam de Indische Nederlander een
tussenpositie in, maar door zich christen te noemen, schaarde hij zich duidelijk
aan de kant van de Europeanen ").
Voor de protestanten dient nog het volgende in het oog te worden gehouden. Ten
gevolge van een besluit van koning \Villem I rekende men tot leden van de pro-

*) Hierbij zij opgemerkt. dat het woord Europeaan in Indonesië veel werd gebruikt. De bevolking: werd
hoofdzakelijk ingedeeld in Inlanders, Vreemde O(}~terlingen en Europeanen. De Ned'erlandse school heette
officieel 'Europese schoor ter onderscheiding van de 'inlandse school'.
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testantse kerk alle in Nederlands-Indië woonachtige Protestanten, zolang zij niet
vrijwillig en duidelijk verklaarden, er niet toe te willen behoren. Daardoor beschou-
wen velen - dus ook als zij geen lidmaat zijn - de Indische Kerk toch enigszins in
het vage als het lichaam, dat een zeker recht op hen kan laten gelden (Kraemer).
Voor wie echter wel meelevend is, heeft de kerk vaak een heel andere betekenis en
functie dan voor de gelovigen in ons land. Vermoedelijk zien zij in de kerk minder
een gemeenschap van gelovigen, dan wel een gemeenschap, waar men bij hoort,
die houvast geeft en waarbij het gemeenschappelijk geloof als samenbundelend
element op de tweede plaats lijkt te komen.
Men verwacht als mede-christen hier met open armen te worden ontvangen en
belangstelling te krijgen op de wijze, zoals 'dat vaak in emigratielanden als Canada
en Amerika gebeurt.
De kerk heeft in Nederland een veel straffer organisatie opgebouwd, op moeten
bouwen in het belang van de administratieve overzichtelijkheid.
Van de kerk wordt echter door de gerepatrieerden een reëel-menselijke tegemoet-
komendheid verwacht. En als men dan' botst tegen de institutionele sfeer in die
kerk, dan zal men maar al te snel gereed staan met kritiek op de kerk in haar
geheel.
\Vaar dit gemis aan menselijke benadering wordt gevoeld - uiteraard mag hier
niet worden gegeneraliseerd- werkt een aanslag in de kerkelijke belasting, die men
in Indonesië-niet gewend was, als een koude douche. Het plaatsen geld in de kerk
wordt vreemd gevonden en stereotiep vergeleken met het kopen van een bio-
scoopkaartje.
Over het algemeen wil men vasthouden aan de grotere mate van vrijheid, die men
in Indonesië gewend was en aan een meer ongedwongen omgang met andersden-
kenden, dan in ons land voorkomt.
Een vrouwelijke geïnterviewde die het in de Hervormde Kerk tot actieve deelname
had gebracht, vertelde verontwaardigd, hoe de dominee een keer had gepreekt over
het niet-heilig zijn van Maria: 'dat was toch een afkamming van andermans geloof.'
Een katholiek gerepatrieerde, die huisbezoek kreeg van een geestelijke, vond het niet
prettig, dat de priester hem een vermaning gaf 'zij moeten ons laten zoals we zijn.'
Een aansporing om kerkelijke plichten naar behoren te vervullen wordt vaak als
dwang gevoeld: 'in Indië kwamen de geestelijken bij je thuis om over je leven te
praten: hier lijkt het wel of je als kleine kinderen wordt beschouwd en gedwongen
met dreigementen als: 'je gaat naar de hel als je niet naar de kerk gaat,' 'Ik laat me
dwingen, ik was in Indië een vrij leven gewend.'
Een r.-k. gezinshoofd, dat een opmerking kreeg van een geestelijke, omdat hij
zijn kinderen op een openbare school had geplaatst, zei fel: 'maar ze moeten me
niet in mijn vrijheid beperken.'
Als uitzonderingsgeval wordt in het rapport een gezin aangehaald 'kerkelijk en
sociaal dermate goed geü1tegreerd, dat één van de gezinsleden naar voren bracht,
dat zij zich soms bij de andere gerepatrieerden niet thuis voelen.' Daarnaast ver-
meldden rapporteurs, dat de gerepatrieerden dit gezin dan ook als vreemd beschou-
wen, ja zelfs is het contact met een familielid, dat tot dan toe zeer hecht was losser
geworden.

, I
Tot slot vermelden wij nog, cIat het aantal gemengde huwelijken in Indonesië veel
groter was dan wij in Nederland gewend zijn, wat volgens de opstellers van het
hoofdstuk over de Kerkelijke integratie van de katholieke gerepatrieerden o.a. als
oorzaak heeft, dat Indonesië een missigebied was. Ten gevolge van de dispensaties,
waarbij de macht van cIe kerk in de missiegebieden om bepaalde huwelijken te ont-
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binden aan priesters is gedelegeerd, is meer vrijheid gegeven bij de gemengde
huwelijken en bij de verkering van andersdenkenden.
Als wij voorts nog in aanmerking nemen, dat het zich rekenen tot de protestantse
kerk lang niet altijd impliceerde, dat men ook gedoopt was en nog minder dat men
belijdenis had gedaan, dan wordt het duidelijk, dat het aantal gevallen in de con-
tract-pensions aan Humanitas toegewezen op grond van de registratie-gegevens,
verhoudingsgewijs zoveel kleiner is dan het aantal gevallen, dat zich bij Humanitas
meldt uit de sector van de vrij gehuisvesten.

I. Sluijter
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ZORG VOOR DE OUDERE MENS

de nachtegaal in rotterdam

'Het vraagstuk van de bejaardenhuisvesting heeft vele facetten, zoals de sociale, de
psychologische, de economische en de financiële zijde. De laatstgenoemde is zonder
meer concreet en dwingend; de arideren laten meer speling toe en de meningen hier-
over kunnen ver uiteen liggen. Bij dit ontwerp, waarvan een beschrijving volgt, is
ernaar gestreefd, aan een zo ruim mogelijke groep bejaarden een waarlijk "tehuis"
te bieden.'
Dit zijn de woorde~, die de heer J. C. Bolten, arch. b.n.a. als een 'ter inleiding' heeft
geschreven in zijn rapport over het bejaardencentrum 'De Nachtegaal', dat te Rotter-
dam in aanbouw is en snel zijn voltooiing nadert. Dit rapport is nog niet gepubliceerd,
maar wij hebben toch toestemming gekregen om een aantal gegevens aan het ge-
willige papier van ons kaderblad toe t~ vertrouwen.

Het bejaardencenh.um 'De Nachtegaal' ligt aan de noordrand van de groengordel in
Rotterdam-Zuid. Het wordt gevormd door 136 woningen en een verzorgingstehuis en
neemt een oppervlakte van rond 29000 vierkante meters in beslag. Van deze opper-
vlakte wordt ca. 5500 vierkante meters ingenomen door de bebouwing; ca. 4400
vierkante meters door de woningen en HSO vierkante meters door het tehuis. De
resterende vierkante meters zijn bestemd voor wegen, beplanting, gazons en een
groot plein vóór het verzorgingshuis. De woningen zijn - en nu volgen wij het
rapport - op twee verschillende wijzen gegroepeerd, nl. als zgn. open hoven, waarbij
de woningen gedeeltelijk langs een verkeersweg en gedeeltelijk in het groen liggen, en
als kleine blokken, open in de ruimte. langs de straat of langs een woonpad.
De woningen worden onderscheiden in verschillende typen. Zo noemt het rapport
een bungalowtype en een galerijtype. Het bungalowtype wordt weer onderscheiden
in een A- en een B-type. De naam bungalowtype. geeft reeds duidelijk aan, welk
soort woningen hier wordt bedoeld: op zich zelf staande woningen, die een zoge-
naamd 'overtuintje' met een schuur hebben. Het type A bezit een slaapkamer meer
dan het type B. Ook de naam 'galerijtype' behoeft geen verdere toelichting. Het zijn
woningen, welke twee aan twee boven elkaar zijn gebouwd. Hier worden onder-
scheiden de driebedswoningen voor echtparen met één inwonende, de tweebeds-
woningen voor echtparen zonder kinderen of twee samenwonenden en de woningen
voor alleenstaanden. '
In het verzorgingshuis zullen bejaarden op sociale of medische indicatie worden op-
genomen. Het tehuis bevat 135 bedden, verdeeld over 12 wooneenheden voor
twee personen, 88 wooneenheden voor één persoon, 6 vertrekken voor zieken, een
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wooneenheid voor een directrice en 8 kamers voor personeel. In het verzorgingstehuis
zijn een groot aantal voorzieningen getroffen. In de kelder zijn ruimten voor proviand,
op de begane grond is voldoende keuken oppervlakte om hier de benodigde ruimte
overeenkomstig een deskundig advies in te richten. De maaltijden kunnen in een
gemeenschappelijke eetzaal worden gebruikt, maar ook op de kamers. De gemeen-
schappelijke eetzaal is ruim genoeg om alle bewonres aan vierpersoonstafeltjes plaats
te verlenen. Buiten tegen de eetzaal is een terras geprojecteerd. De eetzaal Kan ook
worden gebruikt als conversatiezaal, terwijl deze zaal tevens dienstbaar kan worden
gemaakt voor film, toneel, zang, lezingen, concerten, enz. Voor de recreatie van de
bewoners zijn tevens op elke verdieping conversatieruimten ontworpen.
Op de eerste verdieping komt een ziekenafdeling met twee kamers - elke kamer
bevat vier bedden - twee kamers met elk twee bedden, twee isoleerkamers met elk
één bed voor niet-chronische patiënten, een zusterkamer,een serre, een badkamer,
twee toiletgroepen, een spoelruimte, een linnenkamer, een dokterskamer en een
wachtkamer.
Tot zover een aantal bijzonderheden over dit complex. Een volledige beschrijving
zou meer ruimte in beslag nemen dan wellicht in dit blad kan worden toegestaan. De
vraag blijft echter te beantwoorden, waarom juist aan dit complex in ons blad aan-
dacht wordt geschonken.
Een voor de hand liggende reden is, dat de belangstelling in onze kringen voor de
zorg voor de oudere mens zeer groot is. Daar komt echter bij, dat onze vereniging
zeer nauw bij 'De Nachtegaal' is betrokken. Het gemeentebestuur van Rotterdam, dat
de opdracht tot de bouw van het project heeft gegeven, heeft de Stichting voor Gere-
formeerd Maatschappelijk Werk, het Interparochieel Sociaal-Charitatief Centrum
van Rottèrdam, de Stichting voor Kerkelijk Sociale Arbeid der Hervormde Gemeente
van Rotterdam en Humanitas uitgenodigd zitting te nemen in de beheerscommissie
van het bejaardencentrum naast de directeuren van een aantal gemeentelijke diensten
en twee leden van de gemeenteraad. vVij menen, dat het gemeentebestuur met deze
formatie van de beheerscommissie -'- straks om te vormen tot een bestuur van de
Stichting 'De Nachtegaal' - een bijzonder gelukkige greep heeft gedaan.
¥.7anneer deze aflevering van ons kaderblad verschijnt zullen de eerste opgeleverde
woningen van 'De Nachtegaal' reeds door bejaarden worden bewoond. Het verzor-
gingstehuis komt in het voorjaar van 1959 gereed. L. J. DIJKERS

bejaardenwerk in groningen

Heeds vanaf 1950 heeft de afdeling Groningen het contact gelegd met een aantal
bejaarden, door, ter gelegenheid van Kerstmis, een kerstpakket te verstrekken en een
waardebon, welke naar eigen smaak kon worden besteed.
De eerste moeilijkheid die bij dit werk te overwinnen was, was het opsporen en
verzamelen van de adressen van de bejaarden die voor contact met Humanitas in
aanmerking zouden komen. Men loste deze moeilijkheid op door aan de verschillende
vakbonden en aan de Gemeentelijke Dienst voor. Sociale Zaken de adressen te vragen
van die bejaarden, die het financieel moeilijk hadden en die niet bij een Kerk waren
aangesloten of die daarvan op enigerlei wijze hulp ontvingen.
Zo kreeg de afdeling in de loop der tijd de beschikking over de namen en adressen
van een 200-tal bejaarden, die elk jaar met een kerstpakket werden verrast. Bij het
bezoek aan deze bejaarden kreeg men echter het gevoel dat er naast de problemen
van materiële aard, ook wel andere noden bestonden, inhaerent aan het oud-zijn, zoals
eenzaamheid en gebrekkigheid, waarvoor meer en andere h~lp nodig zou zijn.
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In dit verband werd besloten een eenvoudige enquête onder deze bejaarden te hou-
den, ten einde een duidelijker beeld te krijgen van de omstandigheden waaronder de
bejaarden leven en welke behoeften er zijn. Door dit onderzoek kreeg men een
zeker inzicht in de huisvestings- en gezondheidstoestand van deze groep, die door ons
werd bezocht. Bij de enquête werd aan de betrokkenen tevens de vraag voorgelegd
of men een geregeld huisbezoek op prijs zou stellen en of er belangstelling bestond
voor het deelnemen aan een uitstapje, waarvan de kosten grotendeels voor eigen
rekening zouden komen.
Het resultaat was dat 52 bejaarden zich opgaven voor het uitstapje, terwijl 38 bejaar-
den mededeelden een geregeld huisbezoek wel op prijs te stellen. Tevens kwamen er
uit deze enquête enkele gevallen naar voren, waarvoor het gewenst bleek de sectie
gezinsverzorging van de afdeling in te schakelen. In dit laatste werd voorzien, voor
zover dit mogelijk was. '
Nadat de sectie bejaardenzorg door dit onderzoekje enigszins een béeld gekregen had
van de bestaande behoeften, bestond de volgende stap hierin, dat een aantal vrijwil-
ligers aangetrokken werd, die zich wilden belasten met het huisbezoek of met het
innen van het maandelijkse spaargeld voor het maken van een uitstapje.
In verband met het aantrekken van deze vrijwilligers werd enige malen een oproep
geplaatst in 'Humanistisch Contact', terwijl tevens een aantal leden, die voor dit werk
geschikt leken, persoonlijk werden benaderd. Het resultaat van deze activiteiten is
dat de sectie bejaardenzorg te Groningen nu beschikt over een groep van 23 enthou-
siaste vrijwilligers, die vrij regelmatig bij de bejaarden op bezoek gaan.
Dit huisbezoek is ongeveer begin januari begonnen en deze zomer zullen we voor het
eerst een uitstapje maken, waarbij de keus gevallen is op een mooie streek in de
provincie Groningen.
Van de diensten van deze vrijwillige medewerkers werd tevens gebruik gemaakt om
het paasfeest van de bejaarden dit jaar een wat feestelijk tintje te geven door het
maken van een aantal bloemstukjes die door de bezoekers ter gelegenheid van het
paasfeest bij de bejaarden werden thuisbezorgd. Door de vrijwilligers werd dit werk
met veel animo verricht, terwijl de bejaarden zich zeer verheugd toonden over deze
paasverrassing.
Maandelijks vindt nu een bijeenkomst plaats van deze vrijwilligers voor het in stand
houden van het onderling contact en het uitwisselen van de opgedane ervaringen.
Er zijn nu plannen om binnenkort met deze vrijwilligers verschillende vormen van
handenarbeid te gaan beoefenen, opdat zij deze aan de bejaarden, die dit wensen,
kunnen doorgeven.
Aldus is in de afdeling Groningen uit de bescheiden opzet een meer intensief bejaar-
denwerk gegroeid, waardoor dit onderdeel van het maatschappelijk werk ook meer
tot zijn recht kon komen. Ongetwijfeld liggen er nog meer mogelijkheden, doch we
zijn er ons van bewust dat deze slechts langzaam tot ontwikkeling moeten komen.

S. MEYER
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BOEKBESPREKING

de lange gevangenisstraf

door dr. R. Rijksen, K. H. Niekerk, prof. dr. mr. P. 'A. H. Baan en prof. mr.
W. P. J. Pompe, met een woord vooraf van mr. E. A. M. Lamers. Uitg. Van
Goreurn, Assen. Prijs f 4,50. '

Naast Hoefnagels' 'De rapportage van de maatschappelijke werker' is in de serie
'Criminologische Studiën', publikaties van het criminologisch en strafrechterlijk in-
stituut aan de Rijksuniversiteit te Utrecht, een werk verschenen, dat andermaal uit-
munt door een heldere en duidelijke betoogtrant en dat tevens van belang is voor een
ieder die te maken heeft met of belang stelt in de problemen van mensen die zijn
gedetineerd of die gedetineerd zijn geweest.
In nog geen 100 bladzijden komen vier auteurs aan het \:-,oord, stuk voor stuk bij
uitstek bevoegd om binnen het kader van de titel 'De lange gevangenisstraf' hun
geluid te laten horen. In zekere zin zijn er vijf auteurs, want het voorwoord van de
directeur-generaal van het gevangeniswezen is een - zij het kort - artikel op zich
zelf, waarin hij enkele principiële vragen aanroert m.b.t. het onderhavig onderwerp.
Onder een lange gevangenisstraf wordt in dit boek verstaan een gevangenisstraf van
vijf jaar of langer en zulks op historische gronden. Dr. Rijksen rekent in het eerste
artikel voor ons uit, dat, gezien het grote aantal mensen dat jaarlijks voor de rechter
komt, het aantal langgestraften slechts gering is. 'Van elke duizend mensen die tot
geheel of gedeeltelijk onvoorwaardelijke gevangenisstraf veroordeeld worden, krijgen
er slechts 2 à 4 vijf jaar of meer.' Het onderwerp is daarmee er niet minder belangrijk
om. Niet alleen dat deze straf zeer ingrijpend is, doch de lange gevangenisstraf stelt
ons voor problemen die zich ook bij korter gestraften voordoen, zij het wellicht niet
in zulk een geïntensiveerde vorm. Heilzaam is de relativerende opmerking, waar-
mee dr. Rijksen zijn bijdrage begint. Daarin wordt gewaarschuwd de gevangenis-
straf niet te snel als het enig mogelijke antwoord te zien op het verschijnsel mis-
dadigheid. Verder vindt de lezer in dit gedeelte een uitstekend overzicht van de
huidige situatie en derzelver groei.
De sociaal ambtenaar van de gevangenis te Leeuwarden, K. H. Niekerk, doet iets,
wat veel te weinig wordt gedaan. Hij laat door weergave van passages uit de corres-
pondentie of door letterlijke weergave van gesprekken de gedetineerde zelf aan
het woord. Deze stukken vormen wel een zeer boeiend deel van het boek. Leest u
b.v. eens op pag. 41 wat een gedetineerde opmerkt t.a.v., het reclasseringsbezoek.
Het is zeer behartenswaardig. We vergissen ons zo gauw in het beeld dat we denken
dat de ander van ons heeft. Toch is het in ons werk nodig dat wij zó openstaan voor
de ander dat we daar iets van kunnen bevroeden. Pas dan heeft de tot stand gekomen
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relatie de mogelijkheid zich te ontwikkelen tot iets waar beide partijen wat aan
hebben.
Ook uit de voordracht van prof. Baan klinkt duidelijk de stem van de gedetineerden
door. Een jaar gevangenisstraf rekent hij al tot de 'zware' sb'affen. Het is maar hoe
je het beleeft. Bijzonder de moeite waard zijn de bladzijden die hij wijdt aan zijn
theorie over de contactstoornis. Vanuit zijn rijke ervaring beschrijft hij zijn in-
drukken over het gevaar voor psychische misvorming gedurende de detentie. Met
grote levendigheid wordt de situatie waarin zich de gevangene bevindt geschilderd,
de rof van de gevangEmisfunctionaris, de reclasseringsambtenaar en rapporterende
psychiater wordt daarbij niet vergeten. Laten we inderdaad toch niet vergeten, dat
het gevaar niet denkbeeldig is dat ook in het meest g~nstige geval de gedetineerde
zich voelt als 'a creature almost human'. Dit gevoel werpt een nauwelijks te over
komen belemmering op voor het ontstaan van een normaal medemenselijk contact.
Bepaald klemmend wordt prof. Pompe's blik in de toekomst, wanneer hij het pro-
bleem beschrijft dat ontstaat wanneer bij de juiste behandeling de lang- of levens-
langgestrafte gevangene 'genezen' is, maar zijn ontslagdatum nog jaren ver is
verwijderd. Prof. Pompe stelt voor een gunstiger v.i. regeling, hij overweegt de voor:
delen van kortere maximumduur der gevangenisstraf. Maar hoe dan ook, de (lange)
gevangenisstraf zal naast voorbereiding op de vrijheid ook 'op zich zelf waarde
moeten hebben'.
De teneur van dit geschrift heeft wel een heel andere kleur dan dat indertijd de
voorstanders en invoerders van de gevangenisstraf ooit voor mogelijk zouden hebben
kunnen houden. We zijn sceptisch geworden. We proberen de realiteit te zien. Ook
uit dit geschrift blijkt hoe wij t.a.v. de beantwoording van de vraag, hoe de gElVan-
genisstraf te maken tot iets waardevols voor diegene die hem moet ondergaan,
eigenlijk in een impasse verkeren. Het boek 'De Lange Gevangenisstraf' geeft hierop
ook geen antwoord, het raakt het thema slechts in algemene zin aan. Dit is jammer,
maar ergens tekenend voor de situatie. Het is, zoals prof. Baan opmerkt: 'we weten
nog niet zoveel'. Laat dit ons tot bescheidenheid stemmen en laat dit ons helpen
bij ons werk in het kader van reclasseringsbezoek en nazorg niet al te snel overtuigd
te raken van de juistheid van onze eigen visie op de man en de plaats waarin hij
staat, resp. stond. C. J. F. VAN VEEN

reclassering in onze samenleving

Bij Van Loghum en Slaterus te Arnhem is van de hand van de Ub"echtse hoogleraar
prof. dl'. G. Th. Kempe verschenen het belangwekkende boek 'Reclassering in onze
samenleving' (f 11,90 geb.). Dit boek is voor iedereen die met reclassering, straf-
rechtspraak of gevangeniswezen te maken heeft, bijzonder lezenswaardig omdat het
geen lijvig, moeilijk leerboek van een hoogleraar is, maar een stelselmatig opgezette,
direct vanuit de dagelijkse praktijk van het werk, met grote vaart en scherpe helder-
heid geschreven serie beschouwingen over het reclasseringswerk.
Prof. Kempe geeft in het eerste gedeelte van zijn boek een uitermate boeiende in-
leiding over de historische groei van het werk, waardoor de lezer meeleeft met de
pioniers van het begin van de negentiende eeuw. De wording en vorming in de
breedte en de diepte kan op de voet worden gevolgd, om ten slotte te belanden bij
een helder overzicht van het organisatorische kader van heden, waarin de plaats en
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functies van toezichthouders, reclasseringsbezoekers, instellingen, raden en het
departement van Justitie nader worden omschreven.
In het tweede deel van het boek worden de praktijk en haar problemen op een knappe
en zeer veelzijdige wijze geanalyseerd. Het omvangrijke voorlichtingswerk, de zorg
voor en om de gedetineerde in het huis van bewaring of in de gevangenis en de
nazorg, de eigenlijke reclassering in de vrije maatschappij, gaan voor ons leven. \Vij
zien het samenspel tussen rechterlijke macht en reclassering en de ontwikkeling van
het voorlichtingsrapport van een pakhuis van feitelijke gegevens tot een beeldend
rapport, waarin de figuur van de verdachte leeft en waarin reeds richtlijnen voor de
realisering van betrokken es reclassering worden gegeven. Het hoofdstuk over de
penitentiaire zorg schildert de positie van de gedetineerde, toont aan wat deze ge-
detineerde van node heeft en geeft verder een overzicht van wat gevangenisfunctio-
narissen, psychiaters en reclasseringsbezoekers de gedetineerde kunnen bieden. Ook
in het hoofdstuk over de nazorg zien wij de verwachtingen van de reclassent, de
mogelijkheden van de reclassering en het, steeds weer boeiende avontuur van de
nazorgrelaties, waarbij t.a.v. de inschakeling van de vrijwillige medewerker vele
behartigenswaardige dingen worden gezegd. Aan bijzondere categorieën reclassenten
zoals alcoholisten, psychisch gestoorden en prostituées wordt bijzondere aandacht
besteed.
,Het tweede gedeelte van Kempes boek geeft een uitstekend overzicht van het reclas-
seringswerk, waarbij de lezer de vele activiteiten van het \verk kan volgen als een
logisch geheel en een dynamisch proces, waarbij zeer veel in beweging is. Nergens
wordt het overzicht een grote opsomming, daar de schrijver kennelijk put uit zijn
eigen rijke ervaring, die hem in staat stelt de vele facetten van het werk, de soms
stormachtige ontwikkeling en vooruitgang, maar ook de nog bestaande tekort-
komingen op heldere, boeiende wijze te beschrijven.
Het derde deel van het boek is, zoals prof. Kempe zelf schrijft, 'een poging het
reclasseringswerk dieper te peilen en wel in aard en wezen, zin en gehalte van de
verschillende intermenselijke relaties, zoals deze gevormd worden bij de menigvul-
dige contacten, die de voorlichter, de sociaal ambtenaar en de nazorger leggen met
hen, die aan hen worden toevertrouwd'. Deze poging, de eerder aangesneden en op
de concrete praktijk gerichte onderwerpen, nog eens door te lichten in een bezinning
op het essentiële van het werk, nl. de relatie van mens tot mens, zoals deze ontstaat
in onze contacten met reclassenten, mag bijzonder geslaagd worden geheten. De
sociaal-psychologische problemen van de relatie reclasseerder- reclassent worden
door prof. Kempe niet van zijn studeerkamer uit aan ons voorgelegd; integendeel, de
schrijver neemt ons mee en slaagt erin ons deel te laten nemen in de ontmoeting met
onze medemensen, die een gegeven ogenblik in hun leven, meestal door een groot
complex van factoren tot een of andere vorm van criminaliteit zijn gekomen.
Met de schrijver ontdekken wij, dat de kennis omtrent onze medemens nooit een
objectieve, volledige kennis kan zijn, maar dat wij in het persoonlijk contact, mee-
levend met de ander, wel een beeld kunnen krijgen van de dynamische levensgang
van die ander, die wij leren begrijpen uit de wijze, waarop hij zich in zijn verschil-
lende levenssituaties realiseert en zich aan ons openbaart.

Het weten omtrent onze medemens is dus geen kwestie van techniek, al zal met name
de voorlichtingsambtenaar zijn taak ook theoretisch en technisch moeten kunnen be-
heersen, maar een kennis van hart tot hart, een in nauw contact geboren weten om-
trent een medemens die beleefd wordt als iemand die ons nastaat en ons vertrouwd
is. Kempe doet ons niet alleen de tot criminaliteit gekomen medemens zien als een
mens die begrepen moet woi-den, door ons met de voorlichtingsambtenaar op pad te
sturen, hij ontsluit ook voor ons de poorten van de strafgestichten, waarin hij ons in
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contact brengt met de van zijn vrijheid beroofde mens die leeft in een volkomen
onnatuurlijk milieu. Deze onnatuurlijke toestand brengt voor de gedetineerde meesml
gevoelens van wantrouwen en isolement met zich, gevoelens die de reclasserings-
bezoeker, de geestelijk verzorger of de sociaal'ambtenaar moeten herkennen, willen
zijde gevangene op de juiste manier kunnen benaderen. De beschouwing van Kempe
op dit punt zijn van onschatbare waarde voor allen die de weg willen vinden naar hun
gedetineerde medemens, om hem in zijn moeilijke situatie tot steun en hulp te zijn.
Nadat de lezer met een zekere beklemming de sfeer van de strafgestichten heeft ver-
laten, confronteert Kempe hem met de reclassent die door de nazorg wordt opge-
vangen. De nazorg is het bekendste aspect van het grote geheel van reclasserings-
bemoeiingen, daar deze nazorg reeds lang verweven is met onze Nederlandse samen-
leving. Kempe volgend zien wij de verschillende vormen waarin de nazorg in het
verleden werd beoefend tot wij uitmonden in onze eigen tijd. Al lezend wordt het
ons duidelijk dat wij als nazorgambtenaar, psychiater of vrijwillige toezichthouder de
reclassent als ~ens moeten aanvaarden in zijn totaliteit, met eerbied voor zijn rechten
en zijn eigen verantwoordelijkheid. Slechts in een sfeer van vertrouwen durft de
reclassent zich te geven zoals hij is, met zijn verwachtingen en teleurstellingen, met
zijn dagelijkse zorgen en zijn diepere menselijke noden, met zijn behoefte aan hulp
en zijn weerstanden tegen de bemoeiingen van de ander. Kempe betrekt ons in het
samenspel van reclasseerder en reclassent, waarbij de zelfwerkzaamheid van deze
laatste wordt geactiveerd om grotere ontplooiing en betere aanpassing mogelijk te
maken en een onvrije, afhankelijkheidssituatie te vermijden.
Voortdurend gegeven werkelijke belangstelling en genegenheid van reclasseerders
met zelfkennis, zelfinzicht en zelfkritiek helpen het-welzijn van de reclassent en daar-
mede in wisselwerking het welzijn van de samenleving bevorderen.
Men zou wensen dat iedere vrijwillige medewerker kennis nam van Kempes be-
schouwingen over bijstand en advies aan reclassenten; ambtelijke medewerkers
mogen deze beschouwingen eenvoudig niet missen.
Na gedachten over organisatie, opleiding, scholing en vorming van beroepskrachten
in het vierde deel van zijn boek, besluit Kempe 'Reclassering en samenleving' met
een magistraal hoofdstuk over 'het weten omtrent de mens'.
Als wij dit boek hebben gelezen en nog eens doorbladerend in zijn geheel overzien,
dan beseffen wij eerst goed dat wij hier te maken hebben met een zeer belangrijk
en waardevol werk, dat de mens centraal stelt. Wij worden geconfronteerd met de
vele aspecten van het reclasseringswerk, dat als een volksbelang wortelt in onze
samenleving, doch steeds weer opnieuw ontmoeten wij daarbij in verschillende situa-
ties, zowel de tot criminaliteit gekomen mens, als diegenen, die hem als rechter,
reclasseringsambtenaar, psychiater, gestichtsfunctionaris of vrijwillige medewerker
benaderen.
Wij mogen het misschien niet altijd in alle opzichten eens zijn met de schrijver -
deze zou de' laatste zijn die dit van ons zou verlangen - doch wij zullen erkennen
dat Kempe met zijn heldere stijl en wijde, soms vooruitziende blik weet te dwingen
tot meeleven en meedenken. Hierin ligt voor allen die direct of indirect met het
reclasseringswerk te maken hebben de onschatbare verdienste en blijvende betekenis
van dit veelomvattende boek.

Ph. H. van Ham-en

lal



eenheid en verscheidenheid der

sociale uitkeringsregelingen

Onder bovenstaande titel is bij de Uitgeversmaatschappij Van Lochem Slaterus te
Arnhem een lezenswaardig boek verschenen, dat voor de schrijver - de in de kringen
van het maatschappelijk werk niet onbekende mr. A. H. Heering - als proefschrift
heeft gediend voor het verkrijgen van de doctorsbul.
Heering, werkzaam op het ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid en
betrokken bij de uitvoering van een aantal sociale uitkeringsregelingen, heeft een
goed werk gedaan aard en wezen van deze sociale uitkeringsregelingen te analyseren.
Daarbij is hij begonnen de sociale uitkeringsregelingen te rubriceren in vier groepen,
te weten: sociale verzekering, openbare dienst, sociale bijstand en armenzorg.
In deze indeling verstaat hij onder sociale verzekering de regelingen, welke zijn
neergelegd in onze tegenwoordige sociale verzekeringswetten, zoals de ongevallen-
wetten, de Invaliditeitswet, de Ziektewet, de Kinderbijslagwet, de Werkloosheidswet
en de Algemene Ouderdomswet.
Onder openbare dienst vat hij samen die regelingen, welke aan degenen, die daar-
onder vallen ten laste van de algemene middelen een recht op uitkering geven zonder
dat door of voor hen premie is betáald. Deze vorm van sociale uitkeringsregeling doet
zich in ons land praktisch niet voor. Staatspensioen zou er onder gebracht kunnen
worden, terwijl ook de bijslagregelingen op de uitkeringen krachtens de ongevallen-
wetten en de Invaliditeitswet als zodanig kunnen worden aangemerkt.
Onder sociale bijstand verstaat de schrijver die groep van sociale uitkeringsregelin-
gen, welke degenen voor wie de regeling in het leven is geroepen wel een zekere
aanspraak, doch geen absoluut recht op uitkering geven en waarbij rekening wordt
gehouden met het inkomen dat de betrokkene uit anderen hoofde heeft. Als zodanig
kunnen onder meer worden genoemd de Sociale Voorzieningsregeling, de Sociaal-
Economische Voorziening voor Zelfstandigen, de Regeling Hulpverlening Oorlogs-
slachtoffers en de Voorziening voor Blinden. Onder armenzorg wordt ten slotte de
uitkering van overheidswege b.V. op grond van de Armenwet verstaan, waarbij geen
aanspraak op uitkering bestaat, waar een beperkte invloed aanwezig is van eigen
inkomsten en verhaal op alimentatieplichtigen tot de mogelijkheden hoort.
Uit de analyse van Heering blijkt, dat de eerste drie vormen van sociale uitkerings-
regelingen ieder een functie op het terrein van onze sociale voorzieningen vervullen,
welke moeilijk door een andere kan worden overgenomen. Voor de armenzorg
heeft hij echter geen goed woord over.
Bij het publiek bestaat blijkens de door Heering ingestelde enquête een zeer sterke
voorkeur voor regelingen krachtens de sociale verzekering. Dit is te verklaren uit de
omstandigheid, dat de sociale verzekeringsuitkeringen worden ervaren als een recht,
dat verworven is ten gevolge van premiebetaling en waaraan elk ondersteunings-
karakter is ontnomen. In dit verband doet de wijze waarop Heering afrekent met
het praatje dat de sociale verzekering de persoonlijke verantwoordelijkheid zou
ondermijnen, weldadig aan.
Heering wijst er zeer nadrukkelijk op, dat in de armenzorg bewust of onbewust nog
elementen doorspelen van de oude opvatting, dat de armoede uitsluitend en alleen
zou zijn te wijten aan de schuld van de betrokkene. Ook de sociale bijstand, waarin

102



dit schuldelement ontbreekt, tast met zijn rekening houden met het eigen inkomen
van de betrokkene of zijn gezinsleden de eigenwaarde van degene die voor een
uitkering in aanmerking komt, aan.
De armenzorg zoals die thans nog in ons land bestaat, wil Heering doen ver-
dwijnen door het in het leven roepen van een nationale bijstandswet, welke de gel-
delijke hulp regelt ten behoeve van hen, die niet in hun levensonderhoud kunnen
voorzien en niet op een sociale verzekerings-, openbare dienst- of sociale bijstands-
regeling kunnen terugvallen. Hierbij introduceert Heering dus min of meer de ge-
dachte van het recht op ondersteuning ter waarborging van het noodzakelijk levens-
onderhoud, dat tot nu toe in ons land niet is aanvaard.
Bijzonder verfrissend is in het werk van Heering, dat naar zijn oordeel een duidelijke
scheidslijn getrokken moet worden tussen geldelijke hulp en maatschappelijk werk.
Het ene is geen hulpmiddel van het andere, noch omgekeerd. Ieder heeft zijn eigen
taak en methodiek. Bijzonder illustratief is zijn aanhaling uit het jaarverslag van de
National Assistance Board in Engeland over 1949, waarin nadmkkelijk wordt ge-
stelde, dat de mensen, die bijstand van de Board ontvangen, in het algemeen in
staat zijn om voor hun eigen zaken te zorgen en van ,andere mensen alleen verschillen
voor wat betreft het inkomen en hierbij wijst dit verslag dan op de honderdduizenden
bejaarden, die regelmatig uitkeringen ontvangen en waarin wordt geconcludeerd, dat
het maatschappelijk werk ten behoeve van een kleine minderheid, die niet haar eigen
zaak kan behartigen, aan andere instanties wordt overgelaten.
Wij onderschrijven het naar voren brengen van deze scheidslijn ten volle. Immers,
wij moeten voorkomen, dat, zoals het wel eens caricaturaal is uitgedmkt, achter
iedere burger een maatschappelijk werkster of werker staàt.
De conclusie van een en ander op het terrein van de departementale indeling ver-
meldt Heering niet, maar deze conclusie ligt toch wel voor de hand. Indien het
noodzakelijk is een ministerie van Maatschappelijk Werk te handhaven, behoren
alle uitkeringsregelingen welke thans nog onder dat ministerie ressorteren, daar
niet thuis en dienen zij te worden overgebracht naar het ministerie van Sociale
Zaken en Volksgezondheid.
Bovenstaande ,houdt uit de aard der zaak niet in, dat de organen, die de sociale uit-
keringsregelingen, welke die dan ook mogen zijn, uitvoeren, geen rekening behoeven
te houden met de maatschappelijke noden, welke ondanks en in een enkel geval
zelfs ten gevolge van de verstrekte uitkering, bij de betrokkenen bestaan. Samen-
werking op dit terrein met de organen van maatschappelijk werk zou zeer be-
vruchtend kunnen werken.

Het boekje van Heering heeft onder degenen, die werkzaam zijn op het sociale terrein,
nog niet de aandacht gekregen die het ongetwijfeld verdient. \Vij kunnen het aan
ons kader van harte aanbevelen, omdat het de problemen, welke met betrekking tot
de sociale uitkeringsregelingen zich veelvuldig voordoen, indringend en met perspec-
tief behandelt. Al zijn wij het eens met de scheidslijn die Heering heeft willen
trekken, toch is het zo, dat de maatschappelijk werkster of werker met de vraag-
stukken, welke de sociale uitkeringsregelingen oproepen, herhaaldelijk wordt ge-
confronteerd. Bovendien geeft het boekje de gelegenheid tot bezinning op de grond-
slag van ons eigen werk. Bij de vraagstukken; welke met betrekking tot de sociale
uitkeringsregelingen spelen, is het een goede gids. Daarbij nemen wij de enkele on-
nauwkeurigheid, die het met betrekking tot de sociale uitkering bevat, op de koop toe.
Een enkele opmerking echter willen wij ons wel veroorloven.
Wanneer Heering de ongevallenwetten kritisch bespreekt, bepleit hij de noodzake-
, lijkheid van medische revalidatie. Uit hetgeen hij hierover schrijft, blijkt, dat het
bijzonder goede werk, dat de Sociale Verzekeringsbank op het ogenblik verricht
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PERSBERICHT UIT BELGIE

nationaal congres van de vrijzinnige bewegingen
Humanisme en Ontvoogding van de mens

De personen en de verenigingen, die de vrijheid van gedachte en geweten voor hun
handelingen vooropstellen, moeten meer dan ooit hun krachten samenbundelen om
een humanisme, gefundeerd op rede en ervaring, te 'bevorderen.

In het kader van de Wereldtentoonstelling zal te Brussel een nationaal congres van
de Vrijzinnige bewegingen op vrijdag 26, zaterdag 27 en zondag 28 september 1958
gehouden worden in het Groot Auditorium van de Vrije Universiteit (Franklin D.
Rooseveltlaan 48, Brussel).

Het enige doel van dit congres bestaat er in een ruim overzicht te brengen van de
bijzonderste vraagstukken in verband met rationalisme en humanisme.

Enkele onderwerpen: Kan het rationalisme de basis vormen van een ethica? - Hu-
manisme en ontvoogding van de vrouw.- Het rationalisme en de angst. - Practisch
humanisme. - Het rationalisme op school en de lekenmoraal. - Het rationalisme en
de dubbelzinnigheden van het dogmatisme. - enz ...

Vervolg van pagina 103
in zijn Revalidatiecentrwn te Amsterdam, hem niet bekend is. Dit werk is te belang-
rijk om dit onwillekeurige verzuim te laten passeren. Desondanks is het boekje van
Heering een werkje, dat wij gaarne in handen zouden zien van iedereen, die zich
op het sociale terrein beweegt.

C. M. SWIEBEL

gemeenschapsorganisatie

door Murray G. Boss (f 11,90 geb.)

Dit werk is het eerste, dat systematisch de theorie uiteenzet, die aan de 'planning'
der gemeenschap ten behoeve van het sociale menselijke welzijn ten grondslag ligt,
en de beginselen behandelt die bij het inzicht in en het gebruik maken van het
proces der 'community organization' betrokken zijn. Maar dit niet alleen: de schrij-
ver analyseert bovendien de praktische toepassingen van deze theorie aan de hand
van vele interessante voorbeelden uit oost en west, ter illustratie van zijn theore-
tische beschouwingen. Terwijl dit boek aan de ene kant de lezer tot de ontdekking
brengt, dat de vele problemen die gemeenschapsorganisatie stelt, veel ingewikkelder
zijn dan men oppervlakkig zou denken, is het aan dè andere kant, dank zij een
zeer gedégen kennis, een scherpzinnigheid en een opmerkelijk psychologisch aan-
voelingsvermogen van de schrijver een uitnemende gids voor allen die deze pro-
blemen op een efficiënte wijze tot oplossing moeten trachten te brengen. Het boek
is dan ook van onmiddellijk belang voor sociologen, maatschappelijk werkers, ge.
meenschapsorganisaties en scholen en cursussen voor maatschappelijk werk ..

104



De uiteenzettingen zullen alle simultaan vertaald worden en gevolgd door een dis-
cussie.

De medewerking van vooraanstaande personaliteiten uit de wetenschappelijke en
universitaire kringen van Frankrijk, Nederland en België werd ons toegezegd.
Wij hebben de eer u uit te nodigen om aan deze werkzaamheden deel te nemen en
verzoeken u ons zo snel mogelijk uw toezegging te laten kennen.
Bij ontvangst van uw antwoord sturen we u een gedetailleerd programma.

Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking.

De Voorzitter van
l'Union Rationaliste de Belgique,

Léonce MARDENS

Met de meeste hoogachting.

De Voorzitter van
Het Humanistisch Verbond

Karel CUYPERS

BIJZONDERHEDEN INZAKE DE ORGANISATIE

Op het Centraal Bureau van Humanitas in Amsterdam, zijn nog een aantal circulaires
verkrijgbaar waarvan het voornaamste deel van de inhoud hierbij is afgedrukt. Zij
die belang stellen in dit congres kunnen bij het Centraal Bureau een circulaire aan-
vragen. Aan de circulaire is een aanmeldingsformulier gehecht, dat u kunt invullen
en naar het hieronder genoemde organisatieadres toezenden.
De deelname aan het congres is kosteloos. Iedere deelnemer zal in de gelegenheid
worden gesteld de lezingen en discussies in zijn eigen taal te volgen.

De congressisten en hun echtgenote ontvangen een vrije toegangskaart tot de ten-
toonstelling (Expo) en voor hun kinderen kaarten tegen verminderde prijs.

Aan de congressisten wordt een vermindering van 25%op de Belgische Spoorwegen
toegekend, die geldig is vijf dagen voor en vijf dagen na het congres.

De congressisten worden verzocht hun toezegging tot deelname te sturen naar het
Secretariaat van het Congres: Generaal Dossin de St. Georgeslaan 56, Brussel 5
(België) door middel van onderstaand formulier.

De congressisten, die een hotelkamer wensen te reserveren, worden verzocht zich in
verbinding te stellen met het secretariaat.

Het secretariaat der zittingen zal open zijn vanaf 26 september, Franklin D. Roose-
veltlaan 48, ;VrijeUniversiteit Brussel, te 15 h.




	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024

