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SECTIE RECLASSERING

van de conferentie

gehouden door de sectie Reclassering van (Humanitas'

in het Ooigaardshuis te Arnhem op 4 en 5 lIlei 1956

Openingsrede door de voorzitter van de sectie Reclassering IIIr. B. v. d. vVacrden

Namens het e.B. van Humanitas en het bestuur der Sectie Reclassering, heet ik u
allen luutelijk welkom.
Het verheugt ons dat enkele gasten gehoor hebben willen geven aan de uitnodiging

om deze conferentie geheel of ten dele bij te wonen. Het bestuur stelt het zeer op
prijs dat wij u, mI'. Tjaden hieÎ' als vertegenwoordiger van het ministerie van Justitie
mogen begroeten en evenzeer dat wij van de zijde van het Genootschap u, dl'. Mul-
ler, met de directeur en enkele andere functionarissen, aanwezig zien alsmede mede-
werkers van de Dr. F. S. Meyersver., waaronder ik wel in de eerste plaats u, dl'.
Kloek, mag begroeten - die zich bereid heeft verklaard straks een onderwerp ter
bespreking voor ons in te leiden - en de heer Van Blokland, sociologisch mede-
werker van het Inst. v. Praev. Geneeskunde.
\Vij zijn hier bijeen voor een studieconferentie en ik verheug mij er bijzonder

over, dat werkelijk uit het gehele land de leden van Humanitas, die reeds praktisch
aan het reclasserings\verk deelnemen of daarvoor belangstelling hebben, naar dit
mooie oord zijn gekomen.
De doelstelling van onze vereniging is om, uitgaande van een humanistische

levensbeschouwing, op zo verantwoord mogelijke wijze maatschappelijk werk te
verrichten voor degenen die in sociale nood verkeren, speciaal voor zover zij buiten-
kerkelijk zijn.
Het feit. dat met het Genootschap tot Heclassering overeenstemming kon worden

bereikt, om dit - voor zover onze arbeid reclasseringsbemoeiingen betreft - binnen
het raam van de organisatie en outillage van die vereniging, met haar net van af-
delingen en ambtenm'en over het gehele land, met haar ervaring en gevestigde
reputatie, te doen, is daarbij een groot' voordeel.
Daardoor was het mogelijk om ons, met relatief geringe organisatorische beslom-

meringen en financiële bekommeringen, aanstonds te werpen op de vorming van
groepen medewerkers, die in staat zijn een verantwoord stuk werk te verrichten, op
de verdieping en verbetering der methodiek en ons te bezinnen op de samenhang
van de toch altijd enigszins specialistische reclasseringsarbeid met het gehele maat-
schappelijke werk. De aanstelling van onze vriend Hutte tot ambtenaar in algemene
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dienst van het Genootschap, speciaal belast met de bevordering van medewerking
uit onze kring, heeft daarbij een belangrijke stuwkracht gegeven en ik mag op deze
plaats wel eens zeggen, dat de verwachtingen die het waarlijk niet pessimistische.
sectiebestuur bij de aanstelling van de heer Hutte koesterde, niet zijn beschaamd
maar overtroffen.

De andere zijde van onze werkzaamheid in het kader van het grotere genoot-
schapsgeheel is, dat gebleken is dat niet ieder afdelingsbeshmr van het Genootschap,
niet iedere nazorg-ambtenaar, zich een voor ons aanvaardbaar beeld heeft gevormd
welke cliënten in aanmerking komen om te worden toevertrouwd aan een mede-
werker uit Humanitas-kring (mits uiteraard de overigens voor die cliënt meest ge-
schikte raadsman in die kring beschikbaar is). Hoewel de loyale uitvoering der
samenwerking door het hoofdbestuur van het Genootschap en het feit dat in bijna
elk afdelingsbestuur een lid van Humanitas zitting heeft, een gunstig klimaat heeft
geschapen, stuiten wij hier en daar nog wel eens op de opvatting, dat de cliënt
reeds tot de Humanitas-sfeer zou moeten behoren of - een meer formeel criterium
- dat hij (hoewel thans buitenkerkelijk) niet gedoopt zou moeten zijn. Tegen deze
opvatting moeten wij stelling nemen. Zij vloeit, geloof ik, voort uit de gedachte, dat
het Humanitas en haar leden te doen zou zijn, om de cliënten te winnen voor,
althans te stuwen naar, een bepaalde levensbeschouwing. Een gedachte die Huma-
nitas ook bij sommige gemeentebesturen aanh'eft. Dit is niet het geval. Natuurlijk
benadert de humanist zijn medemens vanuit zijn eigen levenshouding, maar hij wil
- en kan ook volgens mij - niet meer dan de geestelijke en Zedelijke weerbaarheid
van de medemens versterken, niet meer dan hem, die tot nihilisme is vervallen of
dreigt te vervallen, weer vatbaar maken voor de zin van zijn leven en het leven. Hoe
de cliënt dit oplost, tot welke resultaten zijn bezinning leidt, is zijn eigen zaak en
als daartoe behoefte blijkt op te komen, zullen wij hem de weg wijzen naar een
geestelijk raadsman of zielszorger van welke richting ook. Onze taak is maatschap-
pelijke wederaanpassing, waarbij wij weten dat deze niet duurzaam mogelijk is
wanneer in onze samenleving geldende algemene zedelijke normen geen weerklank
vinden. Intussen houd ik mij overtuigd dat wij - zo hier als elders - de weer-
standen tegen de inschakeling van Humanitas in het maatschappelijk werk het beste
en het snelste zullen overwinnen door de kwaliteit van onze arbeid.

De eerste zorg van ons sectiebestuur en in het bijzonder van zijn secretaris, is dan
ook de werving, de selectie en de vorming voor hun taak van medewerkers voor het
reclasseringswerk. 'Wij geloven dat met het vormen van groepen, die regelmatig bij
elkaar komen met een gespreksleider, de goede weg is ingeslagen. Over het gehele
land zijn er nu ongeveer twintig van die groepen en een deel daarvan is het stadium
van de eerste instructie-bijeenkomsten gepasseerd, zodat de deelnemers met een
gerust hart aan het Genootschap konden worden aangeboden als volwaardige
reclasseerders, die dan ook vrijwel zonder uitzondering en meestal dankbaar als zo-
danig werden aanvaard.

Veel, te veel, k'Wam in deze periode van opbouw neer op de schouders van de
bezielende figuur bij dit alles, Hutte. Maar langzamerhand is het nu toch zover, dat
zich een kader gevormd heeft in de plaatselijke en regionale secties, dat het vanuit
een centraal punt opgezette werk, overneemt en voortzet. Dit kader is hier vandaag
aanwezig en wij hopen door deze conferentiestof een stimulans te geven voor
verdere bespreking in de eigen kringen van medewerkers.

De onderwerpen die daartoe op het programma staan, zijn, dunkt mij, belangrijk
genoeg. Aanstonds zullen wij een inleiding krijgen over de psychische achtergrond
der delicten en de inleider zal enkele vragen in ons midden leggen, die wij te zamen
zullen trachten te verwerken. Morgen komt het gezin van de delinquent ter sprake
en daarmede de verhouding van de reclassering tot andere vormen van maatschap-
pelijk werk. Daarbij hebben wij de indeling zo trachten te maken, dat er telkens
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gelegenheid is tot verpozing en onderling contact tussen de deelnemers. Ik wens
u allen dus een nuttig en tegelijk gezellig weekend en verklaar de vergadering daar-
mede geopend.

Na het uitspreken van zijá openingsrede gaf de voorzitter het woord aan dl'. .J. Kloek. Het
eerste gedeelte van de inleiding van dr. Kloek wordt hieronder woordelijk weergegeven.

De psychische achtergronden van delicte11
Dames en heren,
Ieder delict heeft, zoals elke andere daad, een achtergrond die mede door de psyche
van de delinquent wordt bepaald. Iemand pleegt een diefstal. Iemand vermoordt
zijn vrouw. Iemand pleegt ontucht met kinderen. Elk van deze daden heeft zijn
motief in het psychisch leven van de dader. Een man pleegt een diefstal, naar hij
zegt omdat hij zich in schulden heeft gestoken en geen uitweg meer ziet. Een man
vermoordt zijn vrouw, naar hij zegt omdat hij haar verdacht van een verhouding
met een andere man. Iemand pleegt ontucht met kinderen, naar hij zegt omdat hij
veel van kinderen houdt en de ervaring heeft geleerd dat zij op hun beurt zich tot
hem aangetrokken gevoelen, waarbij dan ongewilde intimiteiten ontstaan.

Wij kunnen ten aanzien van deze dingen stelling nemen op de wijze die ons wordt
ingegeven door wat wij noemen ons gezonde verstand. Dit is op zich zelf een uit-
muntend ding; in de omgang met ons zelf, met onze kinderen, onze vrienden, onze
eventuele ondergeschikten is er telkens weer aanleiding om te zeggen: gebruik toch
je gezonde verstand. Je begrijpt toch dat je, door te stelen, je zelf en je gezin nog
verder in de moeilijkheden werkt. Je begreep toch wel dat je door je vrouw te ver-
moorden, niets won en alleen maar ellende teweegbracht. Je begrijpt toch wel dat je,
door verkeerde spelletjes met kinderen te spelen, niet uit liefde maar uit egoïsme
handelt. - Zo kunnen we stelling nemen op de meest gewone, meest voor de hand
liggende wijze.

\Vij kunnen ook de heersende moraal hanteren. Simpel, arrogant: je weet heel
goed dat het niet mag - doe het dan ook niet. Of liefdevol, sympathiserend: diep
in je hart weet je toch wel dat je dit je medemens niet aan mag doen; wij zijn alle-
maal zwakke mensen, maar we moeten vechten tegen onze zwakheden; laat ik je
mogen helpen in een gevecht dat blijkbaar te zwaar voor je is.

Het beroep op het gezonde verstand, en het op gepaste wijze hanteren van de
geldende moraal, zijn twee krachtige wapenen in de strijd tegen datgene dat we,
in de meest algemene zin, a-socialiteit noemen. We gebruiken ze in de opvoeding
van onze kinderen; we zullen ze nooit kunnen missen.

Er zijn omstandigheden waarin het ons volkomen duidelijk is dat deze wapenen
ontoereikend zijn. B.V. als het evident is dat de man met wie we te maken hebben
onvoldocnde verstand hééft; als hij uitgesproken dom is, of debiel, of zelfs imbeciel.
Of ook, wanneer het een onbevooroordeeld mens van onze tijd evident lijkt dat de
man in k'Westie geen gezonde moraal hééft: b.V. omdat hij al van zijn kinderjaren af
telkens en telkens weer in conflict is gekomen met de heersende moraal. Dan zijn we
bereid aan te nemen dat er iets van ziekte in het spel is, van geestelijke onvolwaar-
digheid.

Merkwaardigerwijze valt het ons ook dan nog vaak bijzonder zwaar, te handelen
in overeenstemming met ons inzicht; daarvan geven we voortdurend blijk in ons
gewone dagelijkse leven. Wij weten b.V. van een of meer van onze kinderen heel
goed dat zij eigenlijk te veel op de tcnen moeten staan om de leerstof van een
bepaalde klas te kunnen verwerken; toch vervallen we telkens in onredelijkheden en
stellen we onze eisen te hoog. We weten heel goed b.V. van een van onze kinderen,
dat zijn stemmingsleven minder stabiel is dan we zouden wensen; desondanks vallen
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we het kind erom lastig op een wijze die we later weer betreuren. Natuurlijk is er
in dit stellen van eisen een positieve kant; wij doen ons best om latente mogelijk-
heden van dit leven tot ontwikkeling te brengen. Maar wie enige zelfkritiek bezit
kan maar al te vaak vaststellen, dat zijn pogingen averechts werken. Dat wij tegen
beter weten in zo vaak fouten maken - ook al zijn wij volwassenen, ook al kennen
wij ons zelf een zekere geestelijke rijpheid toe, ook al zijn wij pedagogen, psycholo-
gen, psychiaters - kan ons soms te denken geven.
Allerlei onredelijkheden worden maar al te vaak in naam van het gezond verstand

bedreven. Daarbij vergeten we maar al te gemakkelijk dat we een mensheid in
wording, in opmars zijn; dat de mens van heden over schijnbaar evidente zaken
anders oordeelt dan de mens van gisteren; dat, om een voorbeeld te noemen, de
mens v,m gisteren de medemens wie het ontbreekt aan g:=zond versiand en aan
gezonde moraal, aansprakelijk stelde voor onsociale daden alsof hij een gezond mens
was. In hoeverre is eigenlijk het gezond verstand, óns gezonde verstand, een be-
trouwbaar kompas bij de beoordeling van de medemens en in hoeverre mag de
hechtheid van onze moraal maatstaf zijn bij de beoordeling van de moraal die
anderen er op na houden? \Vanneer we deze vragen overbrengen op het terrein van
de criminaliteit, dan zijn we meteen midden in de problemen waar we vandaag met
elkaar over spreken willen.
Men kan de problemen benaderen van vele kanten; u zult het een psychiater wel

willen vergeven; dat hij de psychiatrische situatie tot uitgangspunt kiest. Er is een
tijd geweest waarin het gezonde verstand, het algemeen geldende oordeel, een
geesteszieke beschouwde als een slecht mens; een tragisch mens welis\vaar, slacht-
offer van een boze geest, maar daarom niet minder: slecht. V/;lIlneer deze tijd zijn
einde heeft gevonden kan niemand zeggen, om de eenvoudige reden dat het einde
van een bepaalde geesteshouding niet valt op enig tijdstip, maar zich uitstrekt over
tientallen jaren, zelfs over eeuwen. Vele mensen van heden, ook ontwikkelde mensen,
staan nog altijd met één been in de middeleeuwen, hetgeen o.a. daarin tot uitdruk.
king komt dat zij moeilijk anders dan denigrerend over geesteszieken spreken
kunnen.
\Vat de geneeskunde betreft: zij heeft in haar beste vertegenwoordigers natuurlijk-

door de eeuwen heen wel bebrrepen, dat men geestelijk afwijkenden als zieken moet
zien, ook al wekken hun gedragingen in eerste instantie de indruk dat zij extreem
a-sociale mensen zijn. Dat men dit begreep, betekent niet dat men in staat was zijn
handelen te brengen in overeenstemming met zijn begrip: eeuwenlang werden krank-
zinnigen behandeld als extreem a-sociale elementen, en volstrekt niet als zieken.
Het gezonde verstand zei wellicht dat dit zeer betreurenswaardig was, maar het zei
met evenveel klem dat het niet anders kón.
In de geneeskunde rijpt pas tegen het einde van de 18e eeuw het besef dat de

behandeling van geesteszieken een andere kan zijn: het gezond verstand van enkelen
oordeelt op dit punt, omstreeks 1800, anders dan dat van de meeste anderen. De
verwezenlijking van de nieuwere ideeën gelukt, met ups en downs, zeer langzaam;
eigenlijk maken wij nu pas de tijd mee waarin, in geciviliseerde landen, de verwezen-
lijking van wat men nodig oordeelde ook mogelijk blijkt.
Parallel aan het inzicht dat geestesziekte ziekte is, als ziekte behandeld dient te

worden, voltrekt zich, in de 1ge eeuw, een diepergaande bestudering van geestes-
ziekte; en wel, in overeenstemming met de geestelijke grondsl~gen van deze eeuw,
in het allernauwste verband met de natuurwetenschappen, vooral de fysica en de
chemie. Men slaagt erin een zekere ordening te scheppen in de baaierd van abnor-
male verschijnselen; men schematiseert en catalogiseert, men komt tot een zekere
indeling. Omstreeks 1900, 1910, is deze indeling tot een zekere afsluiting gekomen;
dan bezit de geneeskunde een voorlopig schema waarin elp- ziekteverschijnselen van
het geestesleven hun plaats hebben gekregen.
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Ik geef u, zeer schematisch en schools, enkele hoofdlijnen van dit schema.

1. Verstandeli;ke ver11logens. Een mens kan reeds in cle eerste kinderjaren blijk
geven van ecn gebrekkigc ontwikkeling van zijn verstandeiijke vermogens. Ecn
enkelc maal kan men cle oorzaak daarvan aanwijzcn: het hersenweefsel heeft ge-
leden door ecn bijzoncler moeilijke geboorte, door een ontstekingsproces in de eerste
levensmaanden. Meestal kan men de oorzaak niet aanwijzcn; cn waar dat nict kan,
is de 1ge eeuw er merkwaardig snel bij om te mcncn: wat wij niet zicn met onze
vcrfijnde microscopen en vaststellen met onze nauwkeurige methoden van onder-
zoek, dat is er ook niet. En dan is er altijd deze uitweg: dit ziektebeeld ligt ver-
ankerd in de constitutie, is dus in wezen al aanwezig op het momcnt waarop de
mannelijke cn vrouwelijke geslachtscellen elkaar ontmoeten. En dan is het nog
maar één stap naar de conclusie: deze afwijking berust op erfelijke onvolkomen-
hedcn. In hoeverrc deze conclusie van de 19c eeuw voor ons nog geldighcid heeft,
zullcn wij straks nader bezien.

2. Stelll11lingsleven. De psychiatrie van de 1ge eeuw komt op dit gebied tot een
veel duidelijker omschrijving van ziektebeelden. Er zijn mensen die gewoonlijk een
betrekkelijk gelijkmatige stemming hebben maar die, zonder duidelijke oorzaak, ver-
vallen in perioden van zwaannocdigheid, met diepe schuldgevoelens, neiging om
alles erbij te laten zitten, neiging zich zelf van het leven te beroven. Of, omgekeerd,
tot perioden van ongemotiveerde uitgelatenheid, luchthartigheid. Niet zeldcn ziet
men bij één en dezelfde persoon een afwisseling van melancholische en maniacale
fasen; soms in zodanige mate dat het ziekelijke er duimendik bovenop ligt, maar
soms alleen zo dat' we er wrevelig van worden cn zeggcn: wees ecns wat minder
a-sociaal, gebruik eens je gezonde verstand.

3. lIet driftleven. De 1ge eeuw is de eeuw van Darwin, de eeuw die cle verwant-
schap van de mens met het dier duidelijker heeft gezien dan enige eeuw tevoren. Na
Darwin gaat men, op ecn exactere wijzc dan voorhecn, begrijpen dat de mens een
dubbelwezen is, waarin dierlijke ch'iftcn strijd voercn met de rede die de mens tot
mcns maakt; en de psyehiatric gaat exacter formuleren op welke wijzcn en langs welke
wegen de mens zich soms telkcns weer meer laat leiden door zijn driften dan door
zijn rede. Bij sommigen vindt de drift om te bezitten, om te vernielcn, om geslach-
telijk genot te verkrijgen onvoldoende tegenwicht in het redelijke overwegen om-
trent datgene dat ons gezamenlijk bestaan veilig en waardevol maakt.

Hoe komen deze mensen zo? Het is zeer wel mogelijk dat hun afwijking een stof-
felijke basis heeft: ernstige schedelletsels, acute en chronische ziekteprocessen van
het centrale zenuwstelsel, gezwellcn, en, op oudere leeftijd, afbraakprocessen, doen
niet zelden dergelijke Ziektebeelden zien. ivleestal echter vindt de 1ge eeuw geen
stoffelijke basis: en ook hier zien we dan weer hoe een bepaalde geestesgesteldheid
gemakkelijk grijpt naar een schijnbaar plausibele verklaring. vVmll1eer we nl. zien
hoeveel van die driftmatige, onevcnwiehtige mcnsen afkomstig zijn uit fanlilies waar
overeenkomstige trekken aan de orde van de dag zijn, dan dringt inderdaad wel heel
sterk de conclusie zich op: we hebben hier te maken met erfelijke afwijkingen.
lvlilieufactoren mogen daarbij ook ecn rol spelen, in die zin, dat ouders die meer
door hun driften dan door hun verstand geleid worden gecn ideale opvoeders zijn;
het noodlottige mcngelmoes van verwaarlozing en verwenning kan mee zijn ver-
nietigende werking doen gelden. Maar dat dit laatste van beslissende .betekenis is,
ontkent de 1ge eeuw. Immers, als men ecn kind, dat tot de jaren des onderscheids
gekomen is, uit het milieu wegneemt cn onder uitnemende leiding plaatst, dan blijkt
maar al te vaak het effect van die leiding ten enenmale onvoldoende. De erfelijke
factor is evident. Zo denkt de 1ge eeuw, en zo denken heden ten dage nog velen.
Een fijnzinnig observator als Arthur van Sehendel doet ons in zijn boek 'Een Hol-
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lands drama' een jongen kennen, die niet het rechte spoor weet te houden, ook al
lijdt hij zelf diep onder zijn tekort; alle pogingen van een rechtgeaarde oom die hem
opvoedt, en alle pogingen later van het reclitgeaarde meisje dat van hem houdt, zijn
tot mislukking gedoemd. Op de achtergrond is er de figuur van de vroeggestorven
vader, die niet deugde. De jongen draagt, van het ogenblik af waarop hij verwekt
werd, zijn noodlot in zich om - zo althans ziet Arthur van Schendel het.

Ik geef u, nu verder volkomen schematisch, nog enige andere punten van het
schema:

4. Epilepsie: de pathologische prikkelbaarheid.
5. Schizofrellie: het pathologische al/tisme.
6. De ollderdom met zijll afbraakpl'Ocessell.
(Op deze dingen kom ik straks terug.)
7. Nel/rosell.

Het spreekt vanzelf, dat de Olü\vikkeling van de psychiatrie in de 1ge eeuw ertoe
leidde dat de beoordeling van 's mensen daden mede beoordeeld moest worden door
de nauwkeuriger kennis van zijn pathologie; vooral de beoordeling van die daden,
waarmee hij inbreuk maakte op de maatschappelijke orde. Laten we dit maar weer
even toelichten aan de hand van de voorbeelden waarvan wij zijn uitgegaan.

Iemand pleegt een diefstal, naar hij zegt omdat hij schulden heeft gemaakt. De
oorzaak op de achtergrond kan zijn dat deze man met het hem toebedeelde verstand
onmogelijk kans heeft gezien om, in de maatschappij waarin hij leven moet, de
touwtjes aan elkaar vast te knopen. Iemand vermoordt zijn vrouw, 'naar hij zegt omdat
hij haar verdacht van een verhouding met een andere man. De oorzaak op de
achtergrond kan gelegen zijn in een ziekelijke achterdocht, of een Ziekelijke zwaar-
moedigheid. Iemand pleegt ontucht met kinderen: de diepere oorzaak kan zijn dat
hij, op grond van een organische afwijking, of op grond van die factoren die de
I ge eeuw als erfelijk determineert, een zo ernstige discongruentie heeft tussen
driftleven en redelijk inzicht, dat hij zich onder de omstandigheden waarin hij leven
moet, onmogelijk aan een algemeen aanvaarde gedragscode kan houden.

Dit zijn een paar zeer willekeurig geconstrueerde voorbeelden uit een ongelimiteerd
aantal mogelijkheden. Ze geven al direct aanleiding tot een tweetal vragen:
1. Kan men het motief dat de man zelf opgeeft in zulke duidelijk pathologische

gevallen ook maar enigermate zien als het wezenlijke motief?
2. Als dat in een aantal gevallen niet kan, in welke gevallen weten we dan zeker

dat het wel kan? M.a.w. kennen we duidelijk de grens van de pathologie?
vVaIlI1eer is een mens zó dom, zó labiel van stemming, zó drift matig, dat we
moeten zeggen: hier zijn de grenzen van het normale bereikt?

Op deze vragen moeten wij straks met een aantal voorbeelden terugkomen. Mis-
schien is bij u reeds de yraag gerezen: 'waarom deze bespreking op grond van de
psychiatrische indeling uit de 1ge eeuw.' Het antwoord hierop is dat in de 20e eeuw
alles zóveel ingewikkelder is geworclen, dat een indeling voor dit doel niet meer
bruikbaar is.

*
Na het eerste gedeelte van de inleiding dat in het voorafgaande woordelijk is

weergegeven, illustreerde dl'. Kloek aan de hand van een serie praktische voor-
beelden van 'voorkomende delicten dat de subjectieve motieven tot het plegen van
de daad, die door de gestoorde delinquent worden opgegeven, zelden samenvallen
met de door de psychiater, tijdens het psychiatrisch onderzoek, opgespoorde oor-
zaken en achtergronden. Oorzaken en achtergronden die vaak tot ver in de jeugd
teruggaan. Vaak is de pathologie van het geval duidelijk, zonder dat op één duide-
lijke afwijking kan worden gewezen. Er blijken soms grotere en kleinere afwijkin-
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gen op allerlei gebieden, die dan in hun geheel samen die achtergrond vormen van
waaruit, op een bepaald tijdstip, het delict gepleegd wordt. Dr. Kloek noemde een
voorbeeld waarbij ten slotte een conglomeraat van oorzaken was aan te wijzen,
terwijl het door de delinquent opgegeven motief daar totaal buiten bleef.

Freud, aldus dr. Kloek, heeft het gehele psychische beeld uit de 1ge eeuw
ondersteboven gegooid. Bij voorbeeld: de meeste mensen zouden vrij spoedig uit-
geschreven zijn over hun eigen leven, indien hU!l dat gevraagd werd te doen, terwijl
we tegenwoordig toch weten, dat er zich in een mens juist bijzonder veel afspeelt op
psychisch terrein. Een mens is zich dat echter voor een groot gedeelte niet bewust.
Een mens ziet zich zelf bovendien graag als een afgerond geheel met een typische
'geselecteerde' zelfkennis.

Freud heeft aangetoond dat die 'geselecteerde' beschouwingswijze niet het juiste
beeld geeft van een mens. Juist in de (voor eigen waarnemingen) lege plekken
zitten de momenten die een mensenleven later structuur geven. Van de eerste
levensjaren weet men zelf niets en is daarom geneigd ze onbelangrijk te achten.
Volgens Freud zijn het juist deze (zeer vage) belevenissen die bepalend zijn voor
veel wat later gebeurt. Alles wat een kind in de eerste levensjaren te kort komt
(b.v. een onvolledige groei naar de moederfiguur, later naar de vaderfiguur) vindt
men later terug in de persoonlijkheid en o.m. heel vaak in de persoonlijkheid van
onze patiënten en cliënten.

Door de kennis die we thans hebben, leven we in ecn periode die veel meer
evolutionair is dan we zelf soms beseffen. Juist in de bestudering van de criminaliteit
komt dit het best tot uiting.

Dr. Kloek heeft zijn gehoor met zijn inleiding die hiermede geëindigd was, zeer
geboeid. Aan de opmerkelijke aandacht en de geboeide applaus loze stilte na afloop
was te merken met hoeveel interesse de gehele zaal de lezing gevolgd had. Ook
op de volgende dag sprak mcnigeen zijn grote voldoening uit over deze inzet van
dit studieweekend.

Dr. Kloek gaf aan het eind van zijn lezing ecn aantal vraagstellingen ter over-
denking door de deelnemers en ten behoeve van de discussie op de avondvergade-
ring. Hieronder volgen zijn vragen:

1. Als het motief dat de man zelf opgecft, en de motieven die de onbevoor-
oordeelde beoordelaar waarneemt, niet de wezenlijke motieven zijn in tal
van gevallen, hoe is dan een beoordeling mogelijk? Betckent dit dat de
psychiater de cnige tot oordelen bevoegde is en dat iedereen moet trachten
zich zoveel mogelijk psychiatrisch inzicht eigen le maken?
Is het m.a.w. nodig dat icdereen die helpt in het reclasseringswerk, zich
telkens weer tot de psychiater moet wendcn als tot de bron van alle wijs-
heid?
Zo ja, hoe dan als die psychiater teleurstelt - geen interesse toont - er
niet inzit énz.

Een vraag die dr. Kloek beslist uit de discussie zou willen weren was: de ver-
houding van psychiater cn psycholoog. Dit is nl. ecn vraag die in de eigen
kring nog onvoldoende tot klaarheid is gebracht.

Verslag van de disCl/ssie op 5 111eides avonds
Door de deelname van een forum, samcngesteld uit mej. J. C. Arentsen (medewerkster
Dr. Meyersver.) en de heren mr. B. v. d. \Vaerden (voorz.), G. P. van Blokland
(socioloog) en J. G. van der Spek (recl. ambt.), werd bereikt dat er een klankbord
voor de opmerkingen en vragen uit de zaal aanwezig was, waarbij door deze des-
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kundigen de nodige toelichting op de door de dcelnemers in de zaal aan te snijden
vraagstukken cn, zo nodig, antwoord op ecn aantal vragen zou kunncn worden
gegeven. Dr. Kloek zou in een samcnvatting tevens wat problemen uit de discussie
betrekken.

De volgende problemen cn vraagstukken werden door de deelnemers, tijdcns de
discussie-avond naar voren gebracht, soms in de vorm van een vraag, soms als ecn
mcningsvorm of stellingname.

a. Als iemand na een vervolging wegens een bepaald misdrijf - waarvan de
de pathologie wel vaststaat - veroordeeld wordt en de betrokkene doet,
na de veroordeling een bekcntenis, waaruit blijkt dat zijn misdrijf ernstiger
is dan het in het vonnis genoemde misdrijf, moet de houding van de cliënt
dan door de reclasseringsmedewerker als zuiver op sluwheid berustcncl
gezien worden die cle reclasseringsmogelijkheden beïnvloedt, cn zo nee,
hoe moet men een dergelijke houding dan bezien?

b. \Velke verwachting kan een reclasseringsmedewerker hebben van een moeI-
lijke recidivist die voortdurend leiding nodig heeft, maar die zelfstandig
vermocdelijk nimmer boven zijn vroegere niveau uit zal komen.

c. Verdient hct aanbeveling om te trachten de delinquent inzicht bij te bren-
gen aangaande cle diepere achtergronden van zijn delict en zo ja, in hoe-
verre moet dit in samenwerking met een deskundige geschieden cn kunnen
reclasseringsmedewerkers de kennis van de achtergronden door de psychia-
ter ontdekt, nuttig aamvenden in het reclasseringsplan?

d. Hct is voor reclasseringsmedewerkers steeds een probleem inzicht te krijgen
in de vraag of het al dan niet nodig is de delinquent in contact te brengen,
(Jf contact te doen houden, met de psychiater. Bovendien menen sommige
aanwezigen dat met het vertrouwen dat de reclassent in de contacthouder
stelt soms veel meer bereikt kan worden dan in een met wcerstand geladen
contact met de psychiater.
Er bestond grote eenstemmigheid onder de deelnemers over de noodzaak tot
contactmogelijkheid 'en samenwerking tussen psychiater en reclasserings-
medewerker. De contacthouder kan feiten ontdekken die als materiaal voor
de psychiater van groot belang zijn. Anderzijds werd het gevaar van en de
afkeer voor de psychiater 'in witte jas', waarbij het contact van mens tot mens
niet tot zijn recht komt, duidelijk gevoeld, aangezien clan, ondanks aile
wetenschappelijke kennis, niets wordt bereikt. Een andere vraag is: kan een
psychisch geschoolde leek hulp bieden? Er zijn nu eenmaal te weinig
psychiaters!

e. Het bleek dat het begrip normbesef en de betrekkelijkheid ervan voor enige
werkers een probleem opleverde. En: wat wil het begrip a-sociaal nu eigen-
lijk zeggen.

f. De tegenzin van een cliënt tegen contact met de psychiater is vaak zo groot,
dat de medicus inderdaad moet zeggen weinig voor hem te kunnen doen
en clan blijft er, volgens een der deelnemers, niets anders over dan het
intuïtieve psychologische inzicht van de contacthoucler. En dat 'heeft hij'
of dat 'heeft hij niet'. Zonder een productieve intuïtie is dan weinig te begin-
nen.
Aan de andere kant moet het mogelijk zijn dat een contacthouder een cliënt,
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die tekencn van een bepaalde onrust geeft, die het oplopcn van spanning
releveert, naar de psychiater verwijst. Is dit juist?

g. Aan dl'. Kloek werd gevraagd waarom hij zozecr de frcudiaanse psycho-
logie naar vorcn haalde, terwijl toch bekcnd is dat !)atiënten in sommige
gevallen beter bcnaderd kunncn worden volgens de nsvcholo,l!;ie van Adler
of Jung. - - . -

h. Er zijn toezichthouders wie het niet gelukt een cliënt te doen praten, terwijl
zij heel goed weten dat dit 'pratcn' esscntieel is voor het welslagen van het
contact. \Vat kan een contacthouder het best doen als hij voelt dat het
contact mislukt.

i. In de praktijk stelt, bij dubbele toezichten, het contact met de Dr. Mevers-
vereniging soms teleur. Het blijft wel eens bij een enkel telefoontje.

j. Hoe staan de deskundigen tegenover de impuls van een toezichthouder zieh
maar eens welbewust in een spanningssituatie met de cliënt te begevcn.
Spreken over het 'delict' ,achtte men in beginsel onjuist.

k. Het is moeilijk de psychiater als adviseur-in-laatste-instantie te bescholl\ven,
als deze de cliënt niet of onvoldoende kent en daarbij ook nog de toezicht-
houder naar zijn communicatiemogelijkheden cn eigenschaJ)pen moet be-
oordelen. Als de psychiater zegt: 'hier is niets aan te doen, wegens een
storing in de gewetens functie, dan wordt het voor de contacthouder toch
wel erg moeilijk.

I. Het is bekend, dat heel vaak twee psychiatcrs over één geval twee geheel
verschillende meningen hebben. Men vraagt zich af of een leek, met enige
psychologische kennis, deze kennis wel gebruiken mag. J\len is van mening
dat het verstandiger is de contacthouder op de hoogte te brengen van de
therapie, maar dan niet om hem uitvoerder van de psychiater te maken,
maar om hem inzicht te geven in dc grote gevaren die de niet-deskundige
loopt als hij te veel psychologisch hooi op zijn vork neemt.
Voor een contacthouder is het nodig dat hij gevorderd is met zijn eigen
problematiek en daardoor in staat is zijn werk in de sfeer van zuiver
menselijk contact te verrichten. De vraag waar het nu om gaat is: Heeft
deze contacthouder zelf niet van tijd tot tijd contact nodig met de psychiater
voor zich zelf, om de eigen houding te zuiveren na veelvuldig contact met
delinquenten? In de zin dus van supervisie.

m. Hoe omschrijft en verduidelijkt men het begrip 'geestelijk gestoord'. \Vaar,
kan men aannemen, begint dit begrip van toepassing te zijn? Is met 'therapie'
iets te bereiken bij delinquenten?

Van de zijde van het 'forum' kwamen de volgende puntsgewijze aangegeven
reacties en enkele antwoorden op hetgeen door de deelnemers naar voren werd ge-
bracht. De discussie had meer het karakter van woord en wederwoord dan van
vraag en antwoord, terwijl enkele malen bleek dat de meningsvorming in de zaal
volkomen beaamd werd door de groep deskundigen, zodat daaraan niets toegevoegd
behoefde te worden. De voorzitter dirigeerde iedere opmerking of vraag naar de ge-
eigende deskundige en rondde de discussie af door de belangrijkste nuances van de
stof naar voren te brengen.
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a. Bekentenissen achteraf vormen altijd ecn moeilijk te verwerken probleem.
Inderdaad is er soms sprake van sluw overleg, maar dat is niet het alles
overheersende element. Men moet in het oog houden dat reclassering alleen
mogelijk is op basis van een volledige bekentenis. Vooml bij zedendelicten
is een bekentenis van groot belang: de delinquent bekent t.o. zijn omgeving
maar vooral t.O. zich zelf. (J. v. d. Spek.)

b. In moeilijke gevallen moet men juist trachten te weten tc komen: \vat wil
de cliënt van ons' en het is van belang te weten of de levenswijze van de
cliënt tegenwoordig gelijk is of niet aan zijn vroegere levenswijze. Dat een
moeilijke cliënt vaak uit is op het loskrijgen van voordeeltjes, moet men niet
te tragisch nemen. Het blijft de moeilijke en vaak weinig spectaculaire taak
van de contacthouder ecn reclassenten-gezin sociaal op peil te houdcn.
(Zr. Arentsen.)
'Laten we nu als reclasseerder vooral beginnen met niets te verwachten.'
'Laten we allereerst opmerken cn herkennen.' De cliënt moet zien dat wij
begrip hebben voor zijn situatie en zal ons dan niet zicn als een verlengstuk
van wat geweest is, van de justitie. Want het is onze opgave (het ging hier
om een in lJCspreking zijnd geval, t(;(Jarvan de concrete hijzonderheden hier
niet in extenso hellOeven te worden verméld) te bewerken dat de cliënt zich
durft doen gelden, vooral in gevallen waar het een cliënt betrcft die juist
altijd onvoldoende tot gelding is gekomen. \Nat er dan gebeurt, zien wc wel.
In moeilijke gevallen is supervisie nodig. (1'. E. Hutte.)

c .. De kcnnis der achtergronden van het delict kan soms nuttig worden aan-
gewcnd bij beroepskeuze cn herscholing.

d. cn f. Het toczicht is allereerst gericht op de maatschappelijke kant. Het
spreekt evenwel vanzelf dat het zeer moeilijk is te bereiken dat een druk-
bezette psychiater en een contacthouder elkaar met enkele inlichtingen
- zonder tijdrovend verkennen van bedoelingen cn interpretaties - be-
grijpen, zoals collega's elkaar snel begrijpen. Het is daarom zaak-niet met
kleinigheden de psychiater op te zoeken. Het goed luisteren naar de cliënt
schept op zich zelf al vertrouwen, waardoor de contacthouder veel verneemt
van de cliënt dat van waarde is. De contacthouder moet bij hct trekken
van conclusies welen wanneer deze op het terrein komen waar de 'weten-
schap' moet worden te hulp geroepen. Een contacthouder leert op den duur
driftbuien of andere tekenen van onrust bij de cliënt te interpreteren als het
onveilig sein. Het blijft echter moeilijk te bereiken dat een psychiater de
contacthouder direct 'verstaat' in geval van een incidenteel contact. (Zr.
Arentsen.)

Uit het ter sprake gebrachte blijkt wel, dat het juist is in toenemende mate
te gaan werken met deskundigen die overleg plegen met contacthouders
die raad nodig hebben; en te komen tot het kweken van medewerkers voor
speciale en probleemgevallcn: het zoeken van mensen dus die door routine
en intuïtie geschikt blijken voor speciale taken. Het is niet de bedoeling me-
dewerkers te 'scholen', maar ze te 'oriënteren'. De ambtenaar helpt de con-
tacthouder het 'onveilige sein' tijdig te constateren. Het vraagstuk vlln psy-
chologische steun aan m.w.'s speelt zich ook in (reclasserings) ambtenaars-
kringen af. Een goede oriëntering van de contact!Jouder op psychologisch
gebied ell een samenspraak met de ambtenaar lijkt een stap in de goede
richting. (J. v. d. Spek)



Er is nog altijd een zeer verheugend cijfer van geslaagde loezichtell. (Mr.
B. v. d. Waerden.)

e. Elke samenleving valt uitéén in een groot aantal sub-culturen met eigen
normen. \Vij zeggen wel eens te snel van iemand: 'geen normen'. De ander
heeft wel vaak nonnen, maar normen die wii niet kennen of niet zien. Hoe
verder iemand, sociaal gesproken, van een delinqunent afstaat, hoe moei-
lijker het is een relatie op te bouwen. Het is duidelijk dat de psychiater,
in zijn 'sub-cultuur' gezien, in vele gevallen verder van de cliënt afstaat
dan de contacthouder. Hoe dichter de contacthouder normatief (en volgens
zijn eigen sub-cultuur) bij de cliënt staat, hoe beter de kansen van de
relatie zijn.
Afgezien van alle persoonlijke redenen van het gestrand zijn wil a-sociaal
eigenlijk zeggen: ergens de boot hebben gemist, niet aangepast zijn. Soms
kunnen bepaalde mensen in geen enkel opzicht het juiste contact vinden
met het algemeen sociaal patroon van de eigen sub-cultuur of met een
sub-cultuur waar ze als nieuwelingen inkomen (vgl. het grote aantal delin-
quenten onder de eerste generatie -van emigrantenfamilies -in Amerika). Men
doet goed te beseffen dat een bepaalde relatie met een contacthouder
krampachtig wordt ervaren als het énige communicatiemiddel met een
andere wereld. Met dit contact wordt de contacthouder zelf ook weer be-
trokken in een andere wereld waarin de kans op isolement voor hem ook
groter is. De contacthouder heeft dus, net als de cliënt, een extra-contact
nodig met de eigen wereld, d.W.Z.: er moet supervisie mogelijk zijn. Er
dient veelvnldig contact te zijn met de collegae en beroepskrachten. Het
reclasseringswerk eist veel inspanning. :\Ten kan op een bepaald moment
aan het eind van zijn krachten zijn en dan is het zelfs mogelijk dat een reclas-
. seringsmedewerker 'vakantie' (van toezichten) nodig heeft. (G. J. van 13I0k-

, land.)

f. In het algemeen is de beroepskracht bij de reclassering in zijn functie als
intermediair onontbeerlijk. Er moeten regelmatig team-besprekingen worden
gehouden. Er is een grens aan .ieders terrein en die leert men het beste
kennen in team-besprekingen. Een speciale medewerkers-selectie voor
moeilijker gevallen beperkt het aantal problemen, dat onder dit punt ge-
noemd wordt, tot het minimum. (J. v. d. Spek.)

g. Het is juist dat de psychologie van Adler en Jung in sommige gevallen de
voorkeur verdient bij de behandeling van een patiënt, doch nergens vinden
we de diepe penetratie in het psychologisch denken als bij Freud.
Het zou een dwaze wereld zijn waar ieder mens een cliënt van de psychiater
zou zijn, maar het staat vast dat de psychologie de laatste jaren, zeker
onder invloed van Freud, het algemene denken gaat doordringen. Het zou
te ver voeren dit te illustreren door dieper in te gaan op wat zich voordoet
op het gebied van seksuele verhoudingen. (Dr. Kloek.)

h. Men moet er bij de toewijzing van een geval rekening mee houden dat een
juiste aansluiting wordt verkregen tussen cliënt en contacthouder. ,Vfen
moet dus tevoren goed bekend zijn met de achtergronden en iemand kiezen
van wie men mag aannemen dat hij de verhouding zal weten te hanteren.
B.V. bewust en met overleg kiezen uit toevertrouwing van een cliënt: a. alleen
aan een contacthouder, b. alleen aan een therapeut, c. aan een leek met
supervisie en d. aan een leek met psychiatrische hulp. Met een verantwoorde
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selectie van medewerkers voorkomt men veel vergissingen. (Mr. B. v. d.
Waerdcn.)

I. Het gebrek aan tijcl van de psychiaters, waarcloor het contact met reclasse-
ringsmeclewerkers in cle knel komt, worclt volmqnclig toegegeven.

j. Het is in het algemeen voor een contacthoucler zeer ongewenst met cle
cliënt cliepgaand over het clelict te spreken, het hoeft ook niet en het is
voor de reclassering niet direct een vereiste. (Zr. Arentsen.)

Uit cle diseussies, die in het voorafgaande gecleelte naar de belangrijkste bespre-
kingspunten zijn weergegeven, bleek, clat cle meeste medewerkers samenwerking
met en steun van cle psychiater zeer op prijs stellen, maar clat men er aan de anclere
kant niet voor voelt overal cle psychiater bij te halen, en daar lang niet altijd grote
resultaten van meent te kunnen verwachten.

De voorzitter sloot hierna cle discussie, om het woord te geven aan dr. Kloek voor
zijn slotbeschouwing (waarin tevens commcntaar was verwerkt over cle door de deel-
nemers te bercle gebrachte problemen (zie onder e t.m. m).

DI' Kloek zei met nadruk dat hij tijdens zijn middaglezing met opzet de indeling
van de 1ge eeuw had genomen voor het rubriceren van de abnormale verschijnselen.
Er was in die eeuw zeer veel beweging in de geneeskunde, vooral in de psychiatrie,
en de sterftecijfers daalden snel. ,."ien had destijds cvenwel één belangrijk feit over
het hoofdgezien. Men bestudeerde het zieke orgaan, de cel, maar niet de relaties
tussen cellen mensen en organen. Men had geen oog voor hetgeen mis was in de
menselijke relaties. Deze visie paste dan ook heel goed in de wetenschappelijke opvat-
tingen van de 1ge eeuw. Een bepaalde geesteshouding, aldus dr. Kloek, sterft niet
zo gauw uit en zodoende staan tegenwoordig ook nog velen geestelijk met één been
in de vorige eeuwen zien de mens niet als een totaliteit. De kentering in deze
instelling kwam voor een deel in de nieuwe psychiatrie tot uiting. Freml bracht het
begrip en Adler cle verruiming daarvan.

Door te wijzen op verborgen bronnen in de mens en in het openstellen voor alles
wat er in de mcns aan krachten leeft, tooncle Freud aan dat er als verschijningsvorni
van een mens iets te voorschijn komt dat niet materieel verklaard kan worclen. 1',,[en
is gaan zien dat niet alleen cle driften bepalend zijn voor veel wat in de mens te
voorschijn komt, maar dat ook de liefde van mens tot mens (moederfiguur) een enorme
rol speelt. Een kind zonder moederliefde blijft ver beneden peil, verkommert en
kan zelfs geestelijk dood gaan. Dit nu had men in de vorige eeuw nimmer vermoed.

Als men, aldus dr. Kloek, vanuit dit inzicht de 7 opgegeven punten in het (1ge-
eeuwse) schema uit de lezing van hedenmiddag gaat bezien, begrijpt u dat men
tot onverwaehte conclusies moet komen over het belang van menselijke relaties. Een
werkelijk 'menselijke' ontmoeting geneest cle zieke mens wel niet, maar kan de basis
scheppen tot een verbetering lcaarvall me/l versteld stoat.

Epileptici, die een heel moeilijke patiënten soort vormen, veranderen in gunstige
zin, als zij merken dat ze benaclerd worden als medemens (zij zijn immers net als
wij kincl, zoon of vader geweest). Het gaat bij dit heilzame menselijke contact niet
om cle verhouding psychiater-cliënt maar om de ontmoeting tussen twee mensen
zonder meer. Een chirurgisch aangelegde medicus die in feite alleen maar zou
wachten op de dood van zijn patiënt om de hersenen te kunnen bekijken en de man
die alleen uit zou zijn op wetenschappelijke roem, bereiken het contact van mens
tot mens (en de uitwerking ervan) niet. Er ka/l dan ook geen menselijk contact
ontstaan.

De ))svchiatrie heeft een uitmuntende luistertechniek ontwikkeld. Het ware
'Iuistere-n: bij contact tussen mensen is ongelooflijk schaars. (Het dier hoort alléén cle
stem van een ancler dier als het eigen belang erbij betrokken is!)
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Verwijzend naar de 's middags 'besproken gevallen uit de praktijk, zei dr. Kloek,
dat, hoe moeilijk ze ook voor de psychiater zijn, ze dat voor de reclassering niet zijn.
De man die gestolen heeft op een wijze dat de pathologie voor de psychiater

duidelijk is, hunkert in feite naar iemand die naar hem wil luisteren en naar hem
wil blijven luisteren. Voor hem is alleen wat menselijkheid nodig en vaak zal met
het geven van liefde heel wat te bereiken zijn.
Ook de man die een moord gepleegd heeft, die een outcast is, is te helpen als er

werkelijk iemandllaast hem staat. Daar heeft hij behoefte aan.
De man die van zijn jongste jaren af nimmer iets heeft bereikt, ook een outcast is,

geen meisje heeft kunnen krijgen, seksueel ontspoord is, heeft de grootste b el,lOel'te
aan menselijke warmte en steun.
Dr. Kloek had in de zaal vandaag de woorden: 'luisteren en niets verwachten'

gehoord. Hij zei het daar volkomen mee eens te zijn. Dr. Kloek waarschuwde tegen
het werken met fragmentarische psychologische kennis, maar achtte het wel mogelijk
voor reclasseringsmeclewerkers om met psychologische kennis wat vaster in de stof
te staan. Een feit is dat de psychiaters het te druk hebben en dat er niet zoveel
terecht komt van gemakkelijke hulpverkrijging van die zijde voor reclasseerders.
Tegenwoordig, vervolgde dr. Kloek, hoort men veel over: 'sociogenese': 'De menselijke
samenleving maakt de mensen ziek.' Maar denkt u nu niet dat de materialistisch be-
paalde geneeskunde uit de 1ge eeuw dood is. Het komt zeer vaak voor dat 'psycho-
somatisch' aandoende gevallen toch volkomen door een niet naar de psychische
richting georiënteerde arts genezen worden door middel van een duidelijke materiële
diagnose van: 'daar zit het', w'aarbij deze arts achteraf volkomen gelijk blijkt te
hebben. vVe worden in deze richting de laatste tijd zelfs gesteund door onze nieuwste
kennis der chemie en fysica (atomen).
Dr. Kloek raadde de reclasseringsmedcwerkers af te veel in te gaan op de specie Ie

achtergronden van de gevallen: 'U moet wel weten hoe het in zijn werk gaat, hoe
de terugval op vroegere mechanismen verloopt, maar laat 11 het daarhij.' Dr. Kloek
wees vervolgens op de counselmethoden, de 'acceptance-school' van Rogers.
Het is voor cliënten een enorme belevenis wanneer ze iemand ontmoeten die

naast ze gaat stamJ. Dit, aldus dr. Kloek, beweegt uw cliënt zeer! Hij kent dit
immers niet en heeft dat vaak nimmer gekend.

De wijze waarop dl'. Kloek zijn gehoor tot aandachtig luisteren wist te brengen deed aJ,;
vanzelf de wens opkomen dat als de rcclasseringsmcdewerkers met dezelfde aandacht naar
hun cliënten zouden kunnen luisteren, het succes en het nut van dit studieweekend reeds
volledig zouden zijn.

De' nu volgende slotopmerkingen van dr. Kloek, die regelrecht op de praktijk van
het contact waren gericht, boeiden de luisteraars, hoorbaar-in-stilte. Deze opmer-
kingen gaven tevens nog de nodige ophelderingen over een aantal op de middag-
vergadering gestelde vragen.
I.v.m. de opmerking tijdens de discussie over de vrees voor de \vitte jas', zei dr.

Kloek voor deze cliënten steeds, en welbewust, zijn witte jas af te leggelJ. Iedere
cliënt verwacht de hulp van eell mens.
Bedenkt u wel, aldus dr. Kloek, dat verwijzen van een cliënt naar de psychiater

een stuk dressuur inhoudt! (Zie vraag onder f.)
Naar aanleiding van een vraag uit de zaal of de contacthouder zich soms niet eens

wél in een spanning-situatie met zijn cliënt moet begeven, zei dr. Kloek, dat men
met de 'acceptance'-methode niet iedere cliënt krijgt. Soms is dressuur het enige
maar, zei dr. Kloek: 'vergeet 11 dat direct weer!' (Hieruit blijkt wel dat dit onderwerp
voor onze medewerkers open. blijft - want de vraag blijft bestaan. Het was ieder
volkomen duidelijk wat dr. Kloek met dit 'vergeten" bedoelde, maar men zal er over
blijven denken en er dus later weer over willen spreken.)
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Het is volgens dI. Kloek geen denkbeeldig gevaar dat een contacthouder emotioneel
verstrikt kan raken in zijn contacten. \Varme gevoelens geven een band die vol ge-
varen kan zijn. Dat gevaar ligt nl. dáárin dat de cliënt functies in de contacthouder
projecteert die hem niet toekomen (b.v. de moeder of vaderfiguur). In zulk een geval

• is contact met een deskundige die de reclasseringsmedewerker de achtergrond van
de ervaringen uitlegt, van veel nut en waarde.
Het gevaar is groter voor de medewerker die door de moeilijkheden van de cliënt

tracht heen te peuteren dan voor de man die werkelijk naast zijn cliënt gaat staan.
Het is niet wel mogelijk, zei dI. Kloyk, te zeggen wat een geestelijk gestoorde

cliënt is. Als sprekend voorbeeld noemde dI. Kloek het ouderdomsv€1rschijnsel, ader-
verkalking. Een bejaarde man blijkt b.V. in hoge mate aan deze kwaal te lijden
zonder dat hij van enige ernstige geestelijke stoornis blijk geeft. Plotseling gaat zijn
vrouw dood en het is volkomen mis, terwijl het verkalkingsproces van de ene op de
andere dag natuurlijk niet verschilde.
Naar aanleiding van een van de laatste vragen zei dI. Kloek ten slotte dat met

psychische therapie wel degelijk veel bereikt kan worden.
Hiermee besloot dI. Kloek zijn aandachtg aangehoorde samenvatting waarna de

voorzitter, met een hartelijk dankwoord aan de spreker, de vergadering sloot.

j3ijeet1kol11SI Op b meI

In de ochtendvergadering hield de heer N. F. A. de Graan, adj. directeur van het
Centraal Bureau, een inleiding met als onderwerp:

Onze verhouding tot het gezin van de reclassent

De heer De Graan wees allereerst op het tweeledig spanningsveld waarin de re-
classent zich bevindt, enerzijds de verhouding van de reclassent (delinquent) tot zijn
contacthouder en anderzijds zijn verhouding tot zijn gezin of familie. Niet het gezin
in engere zin, ook niet de gehele familie, maar het typische huiselijke milieu waarin
hij zijn wortels heeft. Ook de alleenstaande heeft vaak nog een huiselijk milieu (kost-
huis), dat dan iJl de plaats treedt voor de primaire groep die het gezin in het algemeen
vormt.
Onze cliënt kan dus, aldus de heer De Graan, vader, moeder, strafrechtelijk meer-

derjarig kind, kostganger of inwonend familielid zijn.
Ons interesseert deze gezinsrelatie omdat zij invloed heeft op het gedrag van onze

cliënt.
Achter zijn gezin staan weer andere gemeenschappen waar het verbinding mee

heeft, het huis, de wijk, de stad, het dorp, de buurt of streek enz.
Deze verbindingen, alsmede de sociale laag, de kennissenkring en de verbindingen

uit beroep of bedrijf, drukken hun stempel op de gezinsgroep en beïnvloeden deze.
De heer De Graan verduidelijkte deze situatie door zich de cliënt geplaatst te

denkei1 in drie levenssferen voorgesteld als concentrische cirkels: de individuele sfeer
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in het middelpunt, daaromheen de sfeer van het gezin, en daaromheen weer de sfeer
van de gemeenschap, die in een aantal nauwere en wijdere sectoren kan worden
onderverdeeld, eventueel met inbegrip van Kerk en Staat.

De invloeden van en de opvattingen in de hiervoor geschetste levenssferen zijn
niet statisch, maar zijn voortdurend aan veranderingen onderhevig. Daardoor kenllé~n
wij tegenwoordig een andere gezinsvorm dan er duizend jaar geleden bestcmd (of 2.5
jaar geleden).

Het gezin heeft tegenwoordig een andere functie dan vroeger, beter gezegd andere
functies. Er komen functies bij, er gaan functies af en functies veranderen in de loop
der tijden.

Een alles overkoepélende functie van het gezin is die van bemiddclaar tussC,î
individu en gemeenschap. .

In normale omstandigheden is het gezin de kleinste groep waartoe het individu
behoort. De inzichten van de moderne psychologie leren ons dat de bestaansbasis
die het individu (en vooral het jonge kind) in het gezinsleven vindt, van elementair
belang is. In het gezin krijgt hij (het) zijn opvoeding en leert het waarden, zeden en
normen kennen die later zijn leven beheersen.

Op dit punt sloot de inleiding van de heer De Graan aan op de psychiatrische
leiding van dr. Kloek, omdat beide inleiders duidelijk tot uiting brachten van welke
enorme betekenis voor het verdere leven, de ervaring in de eerste levensjaren is. En
die eerste levensjaren zijn als het ware 'het gezin'.

In de liefdestoewijding van de ouders vindt het kind de beloning voor het
reguleren van zijn driften terwijl die liefde tevens de veiligheid biedt voor zijn onge-
stoorde ontplooiing en tegemoet komt aan zijn behoeften in de affectieve sfeer.

Niet alleen voor kinderen, maar ook voor volwassenen kunnen conflicten en
spanningen in het dagelijkse milieu storingen veroorzaken in de aanpassing op ander
terrein. De 'compensatie voor een tekort hier kan dan zijn uitweg vinden in a-sociale
handelingen elders, waarbij de psychisch labielen het meest bedreigd worden.

Het sectiebestuur had tevoren, ter overdenking, aan alle deelnemers van deze
conferentie een aantal vraagpunten in circulairevorm toegezonden, opgesteld door
de heer Graan. Deze vraagpunten, waarop zijn inleiding aansloot, volgen hieronder.

1. De mens in het algemeen en dus ook de reclassent waarvoor de contacthouder
(toezichthouder) verantwoordelijkheid draagt, neemt deel aan het leven van ver-
schillende groepen zoals de buurt waarin hij leeft, de arbeidsgroep, de dorpsgemeen-
schap, enz.
Een belangrijke groep waarin hij leeft is het gezin, hetzij als lid van het ouderlijk
gezin, hetzij als echtgenoot en vader. Kunnen de verhoudingen in dit gezin van
invloed zijn op het levensgedrag van onze reclassent en zo ja, welke zouden dan
die invloeden kunnen zijn?

2. \Velke betekenis heeft het gezin voor de mens in hct algemeen en dus ook voor de
reclassent? \Velke elementaire behoeften van de mens worden door het leven in
gezinsverband bevredigd?

3. Als het gezinsleven inderdaad een belangrijke rol speelt in het leven van de mens,
kan het dan op de weg liggen van de contacthouder om zijn aandacht te geven aan
het gezin van de reclassent indien hem blijkt dat van het gezin bepaalde invloeden
uitgaan, die de ontwikkeling van de reclassent in minder goede zin beïnvloeden?
Of heéft de contact houder zich uitsluitend te bepalen tot zijn contact met de
reclassen t?

4. Is het in het algemeen mogelijk de reclassent te begrijpen en aan te voelen zonder
dat men kennis heeft genomen van de achtergronden van zijn bestaan, van de ver-

59



houdingen (relaties) die er in zijn gezin zijn, van de banden die er liggen tussen
hem en het gezin?
Heeft de contac.:thouder niet steeds tot taak zich op de hoogte te stellen van de
levensomstandigheden van zijn reclassent, inclusief het gezin waarin deze leeft?

5. Heeft de contacthouder het recht om zich met het gezin van de reclassent te
bemoeien, zonder dat uitdrukkelijk is gebleken dat deze daarmede instemt?

6. Bestaat niet het gevaar van te grote bemoeizucht van de contac.:thonder als hij zijn
aandacht ook gaat geven aan het gezin van de rcclassent?

7. \Vat is de beste wijze om het gezin van de reclassent te benaderen indien dit nodig
blijkt, zo, dat geen weerstanden opgewekt worden in de reclassent en bij diens
gezinsgenoten?

8. Bij het contact met de reclassent en zijn gezin kan blijken dat er allerlei moeilijk-
heden in het gezin liggen, die geen rechtstrceks verband honden met het gedrag
van de reclassent, doch die van meer algemeen belang zijn.
Ligt het op de weg van de contacthouder hieraan iets te doen? Moet de contact-
houder dit zelf doen of doet hij beter dit over te dragen aan andere personen, b.v.
aan andere seeties van Humanitas? Mag hij dit doen buiten de betrokkene om?
Verdient het hier aanbeveling overleg te plegen met de genootschapsambtenaar?

Het antwoord op het eerste deel van de eerste vraag, achtte de heer De Graan
niet moeilijk. Het is volmondig ja. De beantwoording van het tweede deel is ge-
compliceerder. vVelke zijn die invloeden in het gezin? De heer De Graan meende
dat we, als wc de invloeden van het milieu op het gedrag van de reclassent willen
onderzoeken, we in de allereerste plaats de eigen geaardheid van de mens en de spe-
ciale unieke geaardheid van de situatie in het gezin in het oog moeten houden. Spreker
legde grote nadruk op de woorden 'unieke geaardheid', omdat hier direct de
moeilijkheid voor de beoordelaar in het oog springt. Psychologie en sociologie leren
ons algemene grondregels over het gezin, die een leek, als hij ze leert kennen, ge-
makkelijk verleiden kunnen tot schematiseren en de 'unieke geaardheid' der verhou-
dingen verdraagt die schematisering juist niet. Onze algemene wetenschappelijke
kennis zij aus slechts de grondslag voor de beoordeling van het specifieke.

Achtereenvolgens behandelde spreker de veelheid van functies van het gezin in
vroeger tijden en gaf daarbij voorbeelden (zonder pretentie van volledigheid) van de
produkUeve functie, de consulllptieve functie, de voortplantingsfunctie, de opvoed-
kundige functie, de religieuze functie de creatieve functie, de culturele functie, ell

ten slotte de voor reclasseringsmensen zo veelzeggende affectieve functie van het
gezin in zijn sociale oorsprong.

Het bijzondere van de ontwikkeling van het gezin van weleer tot het gezin van
heden is het verschijilsel van het functie-oerlies in het gezin.

Enkele functies heeft het gezin tot op heden behouden, waardoor ze relatief be-
langrijker voor het leven van de enkeling zijn geworden, andere functies zijn geleide-
lijk door de maatschappij overgenomen.

De opvoedkundige functie is gehandhaafd gebleven voor wat de eerste kinderjaren
betreft. Op latere leeftijd nemen tegenwoordig school en andere zgn. derde milieus
een groot deel van deze functie over.

De godsdienstige functie voltrekt zich nu grotendeels buitenshuis evenals de ont-
spannings- en culturele functies. •

Om een voorbeeld van functiewijziging te noemen: het eten in restaurants brengt
een geheel ander beeld in de sfeer van de consulllptieve functie.

De 1JI"0duktieve functie is bijna geheel verloren gegaan.
Het relatief zoveel belangrijker worden van de (tegenwoordig) resterende functies

60



van het gezin, vooral de functies die aan de behoefte naar liefde en erkenning van
kind en volwassenen tegemoetkomen, het verminderen van de kans op uitwijkmoge-
lijkheden in menselijke contacten op andere leden van' het zeer grote vroegere gezin
(familie), heeft tot gevolg dat iedere storing in de relaties ernstige maatschappelijke
gevolgen kan hebben en zelfs aan18iding kan geven tot misdrijven, zoals wij dat in
onze praktijk zo vaak zien.

De heer De Graan illustreerde met een praktijk-voorbeeld, hoe het missen van een
enkele menselijke aansluiting in een modern klein gezin alle leden ervan in maat-
schappelijke moeilijkheden kan brengen.

Sprekend over vraag 2 zei de heer De Graan dat begrip voor en kennis van de
gezinssituatie noodzakelijk is om de cliënt in zijn totaliteit te begrijpen. De heer De
Graan achtte het daarom van groot belang dat de contacthouder inzage kan krijgen
in het voorlichtingsrapport-indien dat opgemaakt is, ondanks bepaalde bezwaren die
daaraan verbonden zijn, om gewapend met deze kennis, het gezin van de reclassent
te ontmoeten. Het kan in sommige gevallen ongewenst zijn voor de reclasseringsmede-
werker contact te zoeken met het eigen milieu van de cliënt. Heeft hij b.v. de ontspo-
ring die tot het toezicht leidde voor zijn milieu verzwegen, dan is de reclasserings-
medewerker zelfs een uitwijkpost voor hem buiten zijn familie. Dan is contact met het
gezin zelfs ongewenst. De slotconclusie t.a.v. deze vraag van de heer De Graan was:
een zo goed mogelijke kennis verkrijgen over het gezin; daarbij op voorzichtige en
zeer discrete wijze te werk gaan; pas met het gezin kennis maken als men zeker is dat
het op prijs gesteld wordt en ... begrijpen dat in bepaalde gevallen distantie t.o.v.
het gezin juist de enige goede houding is.

Op vraag 5 gaf spreker, terecht, geen definitief antwoord; wel een aantal aan-
wijzingen, waarvan de voornaamste was dat men de cliënt, hoewel hij een delict
gepleegd heeft, toch als een volwaardig mens aanvaardt met zijn recht op privacy die
'ieder toekomt. Alle pogingen om een noodzakelijk geacht contact met het gezin tot
stand te brengen, dienen van dit principe uit te gaan, hetgeen er dus op neerkomt dat
een grote wissel wordt getrokken op de tact en het invoelvermogen van de contact-
houder. Soms komt het toeval te hulp, soms zijn er sterke subjectieve bezwaren bij
de cliënt te overwinnen; bezwaren die ook weer weg zullen vallen door een juiste
aanpak, de aanpak die in dit ,werk zo belangrijk is. Anticiperend op de opmerking dat
dit wel een idealistische visie is, zei de heer De Graan al bij voorbaat: 'dit werk dient
ook door idealisme te worden gedragen.'

In de vragen 6, 7 en 8 liggcn de knooppuntcn verborgen van het verdere contact
met het gezin.

Hebt u, aldus de heer De Graan, eenmaal contact met het gezin, laat uw gedrag
dan vooral altijd bescheiden zijn. Bemoei u zo weinig mogelijk met de mensen uit
eigcn initiatief. Dit wordt ;:;eldengeapprecieerd.

'Men zal alleen met u praten als mcn weet dat men u volkomcn kan vertrouwcn en
naar buitcn over hun aangelegenheden zwijgt.' Heeft de contacthouder eenmaal een
vertrouwenspositie, dan zal het vaak blijken dat hij - voor hij het weet - op het
terrein van het algemeen maatschappelijk werk is aangeland.

En op dergelijke knooppunten van uw contact kunt u, aldus de heer De Graan,
uitermate belangrijk werk doen.

In de gezinncn van de reclassenten liggcn vaak ernstige moeilijkheden. De con-
taethouder kan door het vertrouwen dat hij geniet, het gesprek over die moeilijkheden
voercn cn de bereidheid bevorderen daarvoor hulp van buitcnaf te aanvaarden. (Iets
wat u nimmer buiten de betrokkenen om mag bewerkstelligen.)

De heer De Graan wees hierbij op de-goede aansluitingcn binnen onze vereniging
op het kinderbeschermingswerk, de gezinsverzorging en het algemeen maatschappe-
lijk werk. .
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Bij de bevordering van bemoeienis of hulp door derden gaf de heer De Graan de
contacthouders de raad dit steeds in overleg met de reclasseringsambtenaren te doen.
Tussentijuse besprekingen met de ambtenaar bevorderen in het algemeen een goed
verloop van het contact: Zou de contacthouder bij voorbeeld, in overleg met de
ouuers, kinderen naar een 1\'10£ sturen, dan is het verstandig dit met de genootschaps-
ambtenaar te overleggen. Naast toewijding is in dit werk ook kennis van zaken nodig
en die vindt men bij de reclasseringsambtenaar.
Aan het einde van zijn inleiding zei de heer De Graan, zich volkomen bewust te

zijn slechts hier en daar enkele grepen te hebben gedaan. Het doel van deze inleiding
was de reclasseringsmedewerkers te confronteren tot de vele mogelijkheden tot ver-
dieping zowel als van verbreding van het reclasseringswerk.
\Vij komen, zo eindigde de heer De Graan, de laatste tijd steeds meer tot nadere

analyse van het gezinsleven en van de onderlinge relaties van de gezinsleden, die
elkaar wederzijds beïnvloeden. 'Als u hierdoor tot verder denken over dit onderwerp
wordt gebracht, dan ben ik naar mijn gevoel geslaagd.'

DiSCl/ssic

In de discussie, dic op de inleiding van de heer De Graan volgde, nam de voorzitter het
initiatief door aan de deelnemers te vragen in hoeverre de reclasseringsmedewerkers het
gevoel hebben deel uit te maken van een groter geheel van maatschappelijk werk.
Door de deelnemers werden de heer De Graan enkele vragen en opmerkingen voorgelegd,

waarvan de belangrijkste hieronder volgen:

a. waar precies vindt men de grens tussen de kernfuncties in het gezin en de rand-
funeties en wat is de consequentie van functieverlies in deze laatste categorie;

b. een storing in de kernfuncties kan binnen het gezin ontstaan (seks. moeilijkheden),
maar ook daarbuiten, b.v. in de sfeer van de industrialisatie, wanneer een gedeelte
van. de kinderen in het eigen boerenbedrijf werkt en een ander gedeelte op een
fabriek;

e. waar moet men heen met delinquenten uit onvolledige gezinnen en nit milieus,
waar het enige gemeensehappelijke van de hnisgenoten is dat ze door dezelfde
deur in- en uitgaan;

d. men vraagt zieh af hoever men bij jeugdige delinquenten kan gaan met seksuele
voorliehting, om te voorkomen clat het verloofde meisje het slachtoffer wordt van
de sobere vooruitzichten die een jonge reclassent - ten minste het eerste jaar
heeft;

e. Banning wijst op gesloten gezinnen, die dermate (onopgemerkt) verkommeren en
in het negatieve versmoren door vastgelopen verhoudingen, dat de erkenning van
de mislukking de enige goede oplossing lijkt te zijn. Kan het wegvallen van cen
functie hicr .geen winst opleveren?;

f. wat is uw mening over het verschijnsel dat sommige gezinnen, die een uitstekend
nieuw huis in een jonge buurt gekregen hebben, terugvluchten naar hun binnen-
stadkrot.

De heer De Graan antwoordde op de gemaakte opmerkingen, daarbij door de heer IIutte
met één algemene opmerking geassisteerd. In het kort kwamen deze antwoorden en reacties
op het volgende neer:

Het is van groot belang dat wij ons van de functies van het gezin goed bewust
worden. Het dempt onze neiging een gezin met het eigen milieu te vergelijken. Het
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is niet altijd gewenst contact met het gezin van de delinquent te zoeken, zoals som-
migen menen. Het betrokken gezinslid is evenzeer 'naar buiten' geprojecteerd en het
gezin beïnvloedt dit óf in positieve óf in negatieve zin. Het gezin kan en moet in
bepaalde gevallen een onaangetaste terugvalmogelijkheid blijven voor iemand die daar
buiten in moeilijkheden is geraakt. Als in het gezin zelf begrip is voor deze functie,
betekent dat een grote winst (P. E. Hutte).

a. Er is een belangrijk onderscheid hlssen kernfuncties en nevenfuncties. De kern-
functies liggen in de emotionele, in de bindingssfeer. Het zich onbeperkt geaccep-
teerd voelen in het gezin, geeft de persoonlijkheid de nodige innerlijke zekerheid
die een voorwaarde is voor sociale aanpassing. In de intensivering van deze functies
in moderne gezinnen kan men niets dan winst zien. Gebrek aan uitwijkmogelijk-
heden op andere gezinsleden zoals in het historische grote gezin, kan men als verlies
beschouwen van compensatiemogelijkheden.
Als dus tegenwoordig storing in de kern functies van het gezin optreedt, is de
schade zeer ernstig.

b. Ook in geval van ploegendienst kunnen de kernfuneties van het gezin worden
aangetast. Soms gelukt de hergroepering van een gezin juist door het zoeken van
een andere betrekking van vader of van het kind.

e. In gevallen dat jonge mensen totaal zonder enige bindingen zijn in familie of gezin,
kan de oplossing alleen gezocht worden in de richting van een goed pleeggezin.
Ook in de nazorg van de krankzinnigenverpleging zoekt men het in deze richting.
De relaties die aldus ontstaan, moeten de cliënt gevoelens geven van ergens volledig
te zijn geaccepteerd ('een speld in een hooiberg,' merkte iemand in de zaal op,
helaas wel terecht).

d. Seksuele voorlichting is uiteraard een precair punt. Juist in verband met de achter-
grond van de betrokkenen. Men dient allereerst te peilen waar de cliënt ethisch
'thuis' is en hem dan vanuit dit inzicht benaderen. Beslissingen nemen de betrokke-
nen altijd zelf. U kunt mensen voor seksuele voorlichting verwijzen naar een bureau
dat deze voorlichting geeft. Raakt het probleem de gehele huwelijksverhouding,
dan is een bureau voor levens- en gezinsmoeilijkheden de aangewezen instantie.

e. Het woordje: tJerlies in functieverlies wordt niet gebruikt als waardebegrip. Het is
alleen de aanduiding voor het wegvallen van de funetie. En functieverlies is inder-
daad lang niet altijd achteruitgang. De meerdere openheid van gezinnen, die een
bepaald functieverlies met zich meebrengt, kan feitelijk winst brengen door meer
contact met de maatschappij.
Dr. Ponsioen heeft in 'Sociaal Kompas' van december gewezen op het uiterst
waardevolle gesloten gezin naast het innerlijk corrupte eveneens gesloten gezin.
Doch hij wees ook op het typische open gezin, waar iedereen maar in- en uitvliegt,
doch waar ieder gezinslid toch zijn hechte en vaste basis heeft, waar deze kernfunc-
tie dus volkomen tot zijn recht blijft komen. ~vlen moet natuurlijk in het oog houden
dat het open gezin een bepaald potentieel gevaar blijft lopen van aantasting der
kern functies.

f. De terugval naar het krot in de binnenstad wijst heel duidelijk op de invloed van de
(wijdere) band met de omgeving, de bumt. De krotwoning is in het voorbeeld niet
het belangrijkste. Dat is de sfeer in de bumt die men blijkbaar niet kon afstaan.
Het is juist deze binding die, met het krot als prijs, als het ware wordt teruggekocht.
De moderne woningbouw en huisvesting zijn nogal eens wat vlot over het vraagstuk
van de banden met de oude buurt heengelopen. Daarom is een bepaalde vorm
van maatschappelijk werk in nieuwe buurten een taak voor de organisaties die de
de aandacht waard is. Geen krotopruiming zonder tevens maatschappelijk werk.

~let deze korte discussie werd de lezing van de heer De Graan afgesloten en brak de
tijd aan voor de groepsdiscussies over een aantal praktijk-gevallen, die tevoren aan de
discussieleiders, van zes diseussiegr~pen, waren opgegeven in de vorm van een aantal
concrete vragen over problemen in situaties, zoals die in reelasseringswerk voorkomen. In
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6 groepen van 15 deelnemers werd gediscussicerd over één der opgegeven onderwerpen.
Iedere groep nam een andere vraagstelling voor zijn rekening. \Vie tijdens deze diseussies
eens even binnensloop in een der kamers, werd direct getroffen door de geanimeerde wijze
van gesprekvoeren. Deze groepsdiseussies voldoen aan een behoefte wegens de daar
heersende totaal andere sfeer dan die in de grote vergadering. I-lier kwam ook andere 'stof'
uit de deelnemers dan in de 'totale' discussies. I-Iier konden onze 'jonge' reclasseerders (de
ouden die reeds lang bij het Genootschap meewerkten niet te na gesproken) zieh uiten over
de eigen praktijk, waar natuurlijk direet assoeiaties mee gewekt werden. Hier ontstond een
woord en wederwoord dat verschilde van dat in de grotere groep. Van alle deelnemers kon
men na afloop vernemen dat deze discussies hun uitstekend bevallen waren.

De later in de grote zaal door rapporteurs gegeven samenvattingen van de diseussies in
de groepen, kwamen ncer op de conclusies die de groep over het opgegeven vraagstuk
bereikt had. Deze vaak bijzonder puntig geformuleerde en goed voorgednlgen conclusies
gaven evenwel nimmer de geanimeerde levendigheid weer waarmee de groep van gedaeh-
ten had gewisseld, terwijl daarin ook niet tot uiting kwam - niet tot uiting kon komen in
deze vorm - welke waarde deze groepsdiscussies voor de deelnemers hadden gehad; een
waarde die vooral lag in de mogelijkheid tot een spontaan gesprek over het werk, dat nu eens
gehouden werd met een kleine groep onbekende collegae uit cen andere dan de eigen
plaatselijke kring.

Aan de heer De Graan werd verzocht een resumé te geven van hetgeen door de rappor-
teurs uit de discussiegroepen in de volledige vergadering werd meegedeeld, opgesleld in
algemene eonclusies en dus ontdaan van de betrekking tot het in diseussie gegeven geval.

Deze conclusies vatte de heer De Graan als volgt samen:

a. Het is van belang in het algemeen zoveel mogelijk te weten van de achtergronden
van de cliënt, van zijn gezin en zijn gehele omgcving en b.V. in het bijzonder welke
kans op slagen zijn huwelijk na de hereniging biedt.

b. Naast vcrleden en toekomst dient men te onderzoeken hoe de concrete situatie
'op het moment' is.

c. Men stelle de positieüe aanknopingspunten voor contact en behandeling vast.

d. In de aanvang van het contact dient een reclasseringsplan te worden opgemaakt.
;\Ien stelle zich de lijn voor en de vaste knooppunten in het verloop van het contact
en men geve zich rekenschap van materiële tekortkomingen die voorziening be-
hoeven en die niet op geleidelijke rehabilitatie kunnen wachten.

c. dc taak van de contacthouder strekt zich uit tot zijn cliënt en tot zijn gezin, uit-
sluitend voor zover dit behoort tot de directe levenssisuatie van de cliënt als
reclassent.

f. Het is nodig dat een delinquent voor zijn ontslag uit de inrichting, zich reeds
oriënteert op de loekomst en contact krijgt met bereikbare elementen uit die toe-
komst.

g. Ter voorbereiding van de gezinshereniging na gevangenisstraf is een gesprek met 'de
delinquent en zijn (haar) echtgenoot(note) van veel belang.

h. In de methodiek van het contact moet volledig tot uiting komen dat de cliënt een
vrije persoonlijkheid is, die zelf zijn beslissingen dient te nemen en die daarom
ook in alle plannen van de contaethouder tot contact van zijn cliënt met derden
gekend moet worden.

i. Ouders van gehuwden en verre familielellen dienen zo weinig mogelijk in het
reclasseringscontact te warden betrokken.

j. De band die de contacthouder met zijn cliënt opbouwt is van essentieel belang.

k. De contaethouder respectere de 'privacy' van 2ijn cliënt. Hiervoor is intuïtie en a<in-
voelingsvermogen nodig.
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I. De taak van de contaethouder is ook het zelfvertrouwen van zijn cliënt te versterken,
zowel door middel van de persoonlijke verhouding als door (zo nodig) bijscholing.

m. In de houding tot en in het contact met de cliënt moet tot uiting komen dat men
hem accepteert zoals hij is. Moraliseren late men achterwege.

n. Het gesprek dient als het belangrijkste hulpmiddel te worden gezien van het cori-
tact, vooral het verhelderende gesprek. De juiste tijd daarvoor moet met aandacht
worden afgewacht. Het vinden van de juiste methode is een belangrijke zaak.

o. Een bepaalde ongunstige situatie die niet te veranderen is, dient aanvaard te wor-
den in die zin, dat men een modus vivendi tracht te vinden. Zulke oplossingen
eisen van de contacthouder veel vinding rijkheid en fantasie.

(De hierboven gegeven concInsies zijn niet bedoeld als wereldschokkende nieuwigh~dell.
doch men bedenke dat zij een objectief uittreksel vormen van conclusies, bereikt in bespre-
kingen van een aantal concrete gevallen. Zij zijn dns door deelnemers gemaakt van 'levende'
gespreksstof uit.)

Na de samenvatting van de heer De Graan vroeg de voorzitter aan de aanwezigen of
men de discussie-opgaven te summier had gevonden. Het antwoord hierop was, dat men
gaarne de gegevens over het opgegeven geval wat uitgebreider zou wensen, om niet in de
verleiding te komen er gegevens bij te fantaseren.

Voor de toekomst zal worden overwogen in hoeverre het 'rollenspel' voor ons bruikbaar
is in de scholing.

In zijn slotwoord deelde de voorzitter mede, dat men in de landelijke sectie de tijd ge-
komen achtte te overwegen vertegenwoordigers van goed werkende plaatselijke secties in
het landelijk sectiebestuur te betrekken.

Spreker constateerde met tevredenheid de grote vooruitgang van het medewerkerskorps
van Humanitas, hetgeen duidelijk tot uiting was gekomen in de diepgaande discussies.

Het enige dat niet 'uit de verf' gekomen was, aldus de heer v. d. vVaerden~ was het
antwoord op de vraag: 'voelt u als reclasseringsmedewerker van Humanitas, dat u bent
opgenomen in een vereniging voor maatschappelijk werk waar vele andere takken van maat-
schappelijk werk worden uitgevoerd?'

(In dit verslag wordt enige malen gewag gemaakt van de mogelijkheid voor reclassenten
de hulp van deskundigen op een ander terrein in te roepen. Die deskundige zal, als gevolg
van de organisatievorm van Humanitas, heel vaak in eigen kring aangetroffen kunnen
worden. Als de deelnemers tijdens de conferentie, wegens de grote hoeveelheid verwerkte
stof, niet aan het antwoord op de zojuist genoemde vraag zijn toegekomen, is het lezen
van dit verslag wellicht een goede aanleiding zich het dialectische voordeel van de organisa-
tievorm van onze vereniging nog eens goed te realiseren en, zo nodig, uit te iJuiten - Hed.)

Na nog even te hebben stilgestaan bij de uiterst waardevolle bijdrage van dr. Kloek
inzake de problemen in verband met onze houding tegenover de cliënt, sloot de voorzitter
de laatste zondag-bijeenkomst van deze geslaagde studieconferentie.

v. Sch.
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SEC TIE KIN DE RB E S eH E RM IN G

Uilbreidin9 van de seclie
Ki I1derbescherl11 i119

Op 1 mei jJ. heeft de heer J. Blom zijn
functie als secretaris van de sectie kinderbe-
scherming neergelegd en gevolg gegeven
aan zijn wens om meer ervaring op te doen
in de praktijk van het uitvoerend maat-
schappelijk werk. De heer Blom heeft
enige jaren deze uiterst moeilijke en veel-
omvattende taak vervuld en wij willen hem
hier dan ook gaarne dank zeggen voor het
vele dat hij voor Humanitas gedaan heeft.
Wij hopen hem te zijner tijd in ons midden
terug te zien.
Door de sterke groei van de werkzaam-

heden van de sectie kinderbescherming is
het noodzakelijk geworden de opbouw der
sectie nader onder de ogen te zien. Het ver-
richten van alle werkzaamheden ten behoeve

van deze sectie is een te omvangrijke taak
geworden voor één persoon, te meer daar de
verschillende soorten werk ook te uiteen-
lopende eisen aan de persoonlijkheid en
kwaliteiten van één functionaris stellen. Zo
is voor het voogdijwerk en het werk voor
de Stichting kinderhuizen naast een behoor-
'lijke kennis van de gezinsverpleging en de
gestichtspedagogiek ook een goed organi-
satievermogen noodzakelijk, terwijl voor het
gezinsvoogdijwerk in de afdelingen naast een
grondige algemene kennis van de kinder-
bescherming ook kennis van en ervaring in
het groepswerk vereist is.
Dit inzicht heeft het bestuur ertoe doen

besluiten in plaats van één secretaris voor
de sectie kinderbeschemling, een tweetal

PERSBERICHT

In het kader van het Negende Wereldcongres van de New Education Fellowship zullen
in de Stadsschouwburg te Utrecht de volgende plenaire zittingen worden gehouden. Deze
zijn - voor zover er plaats is - ook voor niet-deelnemers aan het congres toegankelijk.
27 juli: dr. John Bowlby, The Roots of Human Personality.
28 juli: dr. Annie Romein, \Vooden Shoes and other Things Dutch.
30 juli: dr. El KOllSSY, Remaking the School for Mental Health.
2 augustus: dr. Margaret Mead, Changing Education in a Changing Society.
3 augustus: dr. Rogel Gal, New Education - lts Present Course.
De plenaire avondzittingen vangen aan te 20.00 uur.
De prijs van losse kaarten voor één voordracht bedraagt f 2,50; voor de gehele serie van

5 voordrachten f 10,-.
Spoedige voorbestelling is met het oog op het beperkte aantal phatsen gewenst. Uit-

sluitend door overmaking van het verschuldigde bedrag op postgiro 2679 van de Rotter-
damsche Bank te Utrecht t.b.v. NEF-congres 1956.
De bestelde kaarten worden een week voor het begin van het congres aan de belang-

hebbenden toegezonden.
Vriendelijk verzoek op het giroformulier nauwkeurig te vermelden hoeveel toegangs-

bewijzen voor welke voordracht worden gewenst.
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medewerkers aan te stellen met verschillen-
de, gespecialiseerde opdrachten. De toch
reeds in de praktijk bestaande indeling in
werksoorten, zal nu iets meer geaccentueerd
worden, zodat men van subsecties kan spre-
ken, te weten de subsectie voogdijwerk met
de Stichting Kinderhuizen en de subsectie
gezinsvoogdij en patronaat. De leiding van
deze subsecties zal nu door de diverse des-
kundigen nog intensiever ter hand kunnen
worden genomen, hetgeen bij de groei van
het werk wel noodzakelijk wordt. Het aantal
voogdijpupillen is snel in aantal toegenomen,
er bestaan vergevorderde plannen voor een
tweede en zelfs voor een derde kinderhuis.
Het kinderbeschermingswerk in de afdelin ..
gen, te weten het gezinsvoogdij- en vrijpa-
tronaatswerk, vraagt steeds meer de aan-
dacht.
Voor het secretariaat van de voogdijafde-

ling en de Stichting Kinderhuizen zal nu
één secretaris worden aangesteld, terwijl

voor het gezinsvoogdij- en patronaatswerk,
dat zo geheel van karakter verschilt van het
overige werk, een aparte functionaris zal
worden aangetrokken.
In dit verband verwijzen wij u naar de

betreffende oproep voor sollicitanten in dit
blad.
Natuurlijk zal bij deze sterkere scheiding

in subsecties voor een doeltreffende inte-
gratie en coördinatie van al het sectiewerk
. moeten worden zorggedragen, hetgeen be-
reikt kan worden door een regelmatig over-
leg en contact tussen de diverse subsecties
onder voorzitterschap van een algemeen
voorzi tter.
Aldus hoopt het bestuur elk facet van het

kinderbeschermingswerk de meerdere aan-
dacht te kunnen geven die het in het hui-
dige stadium van ontwikkeling behoeft en
aldus nieuwe en verdere ontwikkelings-
mogelijkheden te scheppen.

N. d. G.

Het Nederlands Genootschap tot Reclassering, afdeling Rotterdam, en De Schrijf-
kamer zijn verhuisd van Schiekade 104 a, Rotterdam, naar 's-GraverulijkwalllO b,
Rotterdam C Il. Telefoon 56985.

HUMANITAS
Vereniging voor Maatschappelijk Werk op Humanistische Grondslag

vraagt voor haar afdeling Groningen

EEN M A A T S e HAP PEL IJ K W E H KST E H
belast met de uitvoering van het alg. maatseh. werk en de leiding van de gezins-
verzorging.
Opleiding en ervaring in het maatseh. werk vereist.
Salaris f 3600,- tot. f 5600,- per jaar plus 4 % vakantietoeslag.
Sollicitaties te richten aan het e.B., J. VV.Brouwersstraat 16, Amsterdam

HUMANITAS
Vereniging voor Maatschappelijk Werk op Humanistische Grondslag

vraagt voor haar afdeling Utrecht

EEN M.A A T S e H A I) PEL IJ K W E H KST E H
belast met de uitvoering van het alg. maatseh. werk en de leiding van de gezins-
verzorging.
Opleiding en ervaring in het maatsch. werk vereist.
Salaris f 3600,- tot f 5600,- per jaar plus 4 % vakantietoeslag.
Sollicitaties te richten aan het e.B., J. W. Brouwersstraat 16, Amsterdam.
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HUMANITAS

Vereniging ,voor Maatschappelijk Werk op Humanistische Grondslag
vraagt voor indiensttreding per 1 september a.s. voor haar sectie kinderbesch.

a. een FUNCTIONARIS belast met het secretariaat van de afdeling voogdi;werk
en van de Stichting Kindertehuizen.
Naast organisatorische en administratieve capaciteiten is voor deze functie
kennis van resp. belangstelling voor gezinsverpleging en gestichtspedagogiek
noodzakelijk.
Ervaring op deze gebieden en juridische of maatschappelijk werk-opleiding
strekt tot aanbeveling. '

b. een FUNCTIONARIS voor de ontwikkeling van het gezinsvoogdijwerk in de
afdelingen. Sollicitanten zullen in staat moeten zijn de afdelingsbesturen te
adviseren bij de opbouw van het gezinsvoogdijwerk en de scholing en voor-
lichting van vrijwilligers, zowel individueel als in groepsverband, ter hand te
nemen. Kennis van en ervaring in groepswerk strekt tot aanbeveling.
Opleiding en ervaring op het gebied van de Kinderbescherming, speciaal met
betrekking tot het gezinsvoogdijwerk is vereist.

Salarisgrenzen voor beide functies f 5000,- tot f 7000,-. Aanstelling boven het
minimum is mogelijk. Vakantietoeslag 4 %.
Sollicitaties te richten aan het Centraal Bureau, J. W. Brouwersstraat 16, Amster-
dam.

Algemene ouderdomswet
door C. M. Swiebel, alg. secretaris
van de Sociale Verzekeringsraad

Een losbladige uitgave, bevattende de
tekst van de wet, uitvoeringsvoor-
schriften, toelichting, jurisprudentie
en uitvoerige registers.
De tekst van het door de Tweede

Kamer der Staten-Generaal aanvaarde
ontwerp van wet, voorzien van margi-
nale aantekeningen, is thans reeds
verkrijgbaar:

in blauwe plastic ringband .. f 4,50
in eenvoudige omslag . . . . .. ,,1,90

Prijs der aanvullingen: 4 cent per
bedrukte pagina.

Vermande Zonen, Uitgevers, IJmui-
den.

Ook verkrijgbaar via de boekhandel.

UNIFORM-KLEDING
een

'/JanCJlll1f1llRJl
fabrikaat

Bijna ••.•n halve eeuw

vakmanschap. . .. Uw garantie

Verkoopkantoor:

Ie HELMERSSTRAAT 167/169
AMSTERDAM. W.

Tel. 84089
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