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MAATSCHAPPELIJK WERK

kleine dialoog over het case-work

Wij hebben aan enkele zeer deskundige leden van onze vereniging ge-
vraagd ons zonder het gebruik van moeilijke woorden eens duidelijk te
willen maken wat Social Casework nu eigenlijk is.
Na een enkele voorbespreking schreef mej. Cox het antwoord op originele
wijze. U vindt het hieronder.

o Nou moet je me toch eens vertellen wat social case-work is.

o Moet ik dat doen? Er worden zoveel tijdschriftartikelen over geschreven en als je
wilt kan ik je ook wel een paar boeken opgeven, die werkelijk heel goed zijn ...

o Schei toch uit, daar heb ik immers geen tijd voor, en dat niet alleen ... Ik heb me
wel eens aan enkele artikelen gewaagd, maar die maken me niet wijzer. Case-work
in zus-verband of in zo-verband, principes, doeleindel~, uitgangspunten, case-work en
therapie, case-work in zielzorg, eerlijk gezegd duizelt het me.
Jij bent maatschappelijk werker en dan kun je me toch wel in begrijpelijke taal zeggen
wat het is. Het interesseert me nl. wel.

o Ik wil het wel proberen.
Case-work is .

o Wacht even ; bespaar me definities, want daar kijk ik altijd wat vreemd tegen
aan: er staat vreselijk veel in, maar ze zeggen me zo weinig. En zeg ook niet, "om het
goed te begrijpen moet je het zelf gedaan hebben", want daarmee ben ik al vaker
afgescheept.

o Je slaat me wel alle uitwijkmogelijkheden uit de handen. Maar vooruit maar, eigen-
lijk vind ik het zelf zo'n belangrijke en boeiende zaak, dat ik het wel wil proberen.
Ik kan me wel voorstellen, dat het je duizelt. Dat komt - geloof ik - omdat het case-
work van zoveel kanten bekeken wordt. Denk je maar eens in, dat je aan een stromen-
de rivier staat naast iemand, die je van dat plekje uit, iets over dat water staat te
vertellen. Ik ben er van overtuigd dat je dan iets anders zult horen dan van iemand
die veel verder op staat waar het water bijv. dieper is of de bocht groter, of van weer
een ander die bij een van de uitlopers staat.
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o Nou vooruit maar, laten we dan maar in een vliegtuig stappen, misschien krijgen
we dan een beter overzicht.

o Accoord, daar gaan we dan. Case-work is een methode, een wijze van werken, die
gebruikt wordt in het maatschappelijk werk om mensen in sociale .moeilijkheden te
helpen.

o Kun je dan alleen maar mensen in sociale moeilijkheden helpen met dat case-work?

o Dat zeg ik helemaal niet en bovendien loop je vooruit, en als ik het je duidelijk moet
maken, moet je me ook even de tijd geven.

o Ik dacht dat maatschappelijke werkers altijd bij het tempo van de client moesten
aansluiten.

o Jij bent m'n dient niet, dat is één, en verder is er verschil tussen aansluiten bij het
tempo van de dient en je door hem de wildernis in laten slepen. Ik kom terug op
methode. Dat is iets anders dan een maniertje. Het is een wijze van werken. En daarin
ligt opgesloten, dat alles wat nodig is om te werken systematisch geordend is. Je kunt
ook zeggen dat het onoverzichtelijke min of meer schematisch overzichtelijk gemaakt
is.

o Nu val ik je toch even in de rede, want ik zou wel willen weten, wat er dan ge-
ordend moet worden - ik bedoel dit dus t.a.v. case-work. Waarvoor het nodig is en of
het niet een geweldig dorre boel wordt.

o Ik hoop dat ik al je vragen tegelijk kan onthouden. Eerst die vraag waar het nu
goed voor is:
Voor mij is het altijd enorm verhelderend geweest wat Mary Richmond - één van
Amerika's pioniersters op dit gebied"... in het begin van de twintiger jaren geschreven
heeft in haar boekje "Wat is social case-work?"

o .Hé, bestond het toen al?

o Ja, en haar onderzoek en studie dateert zelfs van enige jaren daarvoor. Ze vertelt
dan in dat boekje, dat er natuurlijk allang individueel maatschappelijk werk is gedaan,
maar dat men nog maar sinds kort tot het formuleren van de methode kwam.
Zo geeft ze als motivering voor de zin van een methode, op een ander terrein, het
voorbeeld van een doof en blind meisje, dat in pl.m. 1840 onder de hoede komt van een
pedagoog. Deze pedagoog probeert niet alleen op allerlei manieren te helpen haar
geest te ontwikkelen via haar handen en haar gevoel, maar hij noteerde systematisch
welke manieren hij gebruikte en wat de resultaten waren.
Zo iets is een begin; wanneer nu stelselmatig een groot aantal manieren genoteerd
worden, dan kun je langzamerhand er uit lichten welke elementen van handelen, gezien
de resultaten, essentieel zijn. Nou, dat is in een notedop wat case-work is. Zo is men
ook begonnen. Men heeft duizenden gevallen op deze wijze systematisch nagegaan
en a.h.w. herleid tot een methode van werken, die getoetst is op zijn resultaten, en
die voortdurend getoetst moet blijven! Een methode is dus nodig, omdat je zodoende
het vallen en opstaan van de maatschappelijke werker kunt beperken, omdat hij nu
gebruik kan maken van de enorme ervaring van zovele voorgaande maatschappelijke
werkers .

• Wat vroeg je ook al nog meer?

o Wát er nu <geordend' moest worden.

o Die vraag neem ikinaar wat ruimer. Niet alleen wat geordend moest worden is
van belang, maar vooral in welke systematiek dit teruggebracht is. Wat genoteerd,
getoetst en geordend moest worden is alles wat tijdens het contact tussen maatschap-
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pelijk werker en cliënt gebeurt. Dus niet alleen wat de ander zegt en doet, maar ook
wat de werker zegt en doet en dit in wisselwerking ten opzichte van elkaar.
Nu ~un je dit terugbrengen tot een aantal hoofdelementen.
In de eerste plaats heeft men gemerkt dat mensen het best geholpen kunnen worden
door iemand van wie zij het gevoel hebben dat die hen begrijpt, in wie ze vertrouwen
stellen.
In de tweede plaats blijkt dat mensen het meest effectief geholpen worden als ze
zelf mee verantwoordelijk blijven in die hulpverlening. Dus eigenlijk 'werken mét'
en niet 'zorgen voor'. Verder dat de maatschappelijk werker, die dus leiding geeft
aan dat hulpproces, aansluit bij de mogelijkheden van de hulpzoekende in zijn situatie
en omgeving.
Ik geloof dat dit wel de voornaamste punten zijn, al kan het best zo zijn, dat ik toch
nog wat vergeten heb.
o Dit lijkt me wel duidelijk, zo ingewikkeld is het niet.
o Dat is het ook niet als je het zo bekijkt. Maar er over praten is wel wat anders dan
het toepassen!
Denk je in, dat je allerlei mensen, die je niet 'eigen zijn', moet begrijpen, dat je hun
mogelijkheden zo verantwoord mogelijk moet schatten en dat je leiding moet geven
aan een hulpproces waarin je zelf ten dienste staat van die ander.
Dat vraagt naast allerlei praktische en theoretische kennis het vermogen om je zelf
te gebruiken als een goed instrument. Sommigen spreken in dit verband zelfs van
een kunst. Daarom hoeft het geen dorre boel te worden zoals je daarstraks meende.
\Vant het gaat er niet om, dat de cliënten in het systeem worden 'ingelijfd', maar om
het systeem te gebruiken als richtsnoer in die ongelooflijk rijk genuanceerde en ge-
varieerde maar daardoor vaak onoverzichtelijke werkelijkheid.
o Maar na dat hele verhaal van je vraag ik me toch af of je allecn mensen kunt
helpen als je die methode onder de knie hebt.
• Ach, doe niet zo dwaas. Stel je voor, dat helpen het monopolie zou zijn van beroeps-
krachten in het maatschappelijk werk - om van alle andere beroepen zoals dat van
artsen, verpleegsters, advocaten enz., die toch ook helpen, maar te zwijgen. Ik meen
het echt als ik zeg, dat, als dát waar zou zijn, de wereld met recht aan vlijt ten onder
zou gaan.
o Dank je, dat zal ik onthouden. Kunnen we clan zeggen dat de moeilijke gevallen
voor de 'vlijtigen' zijn?
o Nee, dat is nu weer zo'n conclusie -die je echt niet mag trekken. Dacht je niet,
dat elke deskundige in welk beroep ook makkelijk én moeilijk werk heeft? Nog af-
gezien van de vraag, wanneer een 'geval' makkelijk of moeilijk is. Ik geloof dat je wat
jouw vraag betreft eigenlijk van een andere onderscheiding uit moet gaan. Maar dat
zou ons nu echt te ver voeren.
o Goed, nog één vraag. Hoe zie je dan de verhouding maatschappelijk werk en
case-work? Ik dacht, dat men daar zo langzamerhand hetzelfde mee bedoelde. Maar
als ik je goed begrepen heb, dan gaat dat toch niet op.
• Ik ben niet van plan om in de valstrik te lopen van de vraag wat maatschappelijk
werk is. Voor zover ik kan zien vind ik case-work en maatschappelijk werk twee ver-
schillende grootheden, die in nauwe verhouding tot elkaar staan, maar niet vergelijk-
baar zijn. Ingewikkeld gezegd, geloof ik dat case-work zich verhoudt tot maatschap-
pelijk werk als didactiek tot onderwijs.
oHm, over die zin moet ik nog eens nadenken.
o Doe dat, ik ga nu naar huis. Is het je overigens een beetje duidelijker geworden?

E. M. C.
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conferentie voor gewestelijke kaderleden

op 19november 1960

Ongeveer zestig, bij bestuur en werk van Humanitas-gewesten betrokken, vrijwillige-
en beroepsmedewerkers zijn in Utrecht bijeengekomen met als beprekingsonderwerp:
Samenwerkingsorganen in de provincie, de vertegenwoordigingen van Humanitas
daarin en de problemen die zich daarbij voordoen, met speciale aandacht voor de
opbouworganen.
De conferentie stond onder leiding van de landelijke voorzitter, mI'. dl'. J. in 't Veld,
en was schriftelijk voorbereid door mejuffrouw L. Hijmans. Er is een verslag in voor-
bereiding dat naar alle deelnemers en belangstellenden zal worden toegezonden.
Dit versiag zal zó worden samengesteld dat het, samen met de reeds toegezonden
vergaderingsstukken die veel documentatiemateriaal bevatten, nog geruime tijd van
waarde kan blijven voor medewerkers die een taak hebben of zullen krijgen in het
raam van het gewestelijk beleid van Humanitas en betrokken zijn bij zijn provinciale
vertegenwoordigingen.
De conferentle verliep zeer geanimeerd. Er werd besloten de besprekingen over het
onderwerp in het voorjam voort te zetten en er werd vastgesteld dat het gewenst is
dat het gewestelijk kader vaker met hoofdbestuur en centrale staf bijeenkomt.

Bij de Stichting \'OOi' maatschappelijke en culturele zorg ten behoeve van de
bewoners van woonwagenkampen in Groningen 'De Grote Trek' wordt ge-
vraagd een

maatschappelijk werker (mnl. of vr.)

in het bezit van het diploma van een der erkende scholen \'001' maatschappelijk
werk.

In 'De Grote Trek' werken samen het n.K. Soc. Chr. Centrum, de Stichting
Gel', Soc, Zorg, de Hen', Stichting \'oor 1:erkelijk Soc. Arb" de Stichting Cult.
Zorg Trekkende Be\'olking en de Gem, Soc, Dienst.

Voor de arbeid staat een nieuw recreatiegebouw ter beschikking. Het streven
is er op gericht binnenkort zo mogelijk tot aanstelling van een tweede kracht
over te gaan.

De salariëring geschiedt overeenkomstig de richtlijnen van het }'linisterie van
i\laatschappelijk 'vVerk (max. f Î.2:31,- inclusief de bekende verhogingen).

Sollicitaties gaarne ZO spoedig mogelijk aan de secretaris van 'De Grote Trek',
Korreweg 2Î, Groningen.
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KINDERBESCHERMING

jaarverslag 1959 van de stichting

kindel'tehuizen van 'humanitas'

van het bestuur

Het Stichtingsbestuur kwam in 1959 regelmatig, totaal 9 keer, bijeen in vergadering.
In de samenstelling van het Bestuur kwam in dit jaar geen verandering; per 31 decem-
ber 1959 was ckze derhalve als volgt:

Mr. M. Knap, voorzitter; mevr. mr. A. A. Grocn-Korthor, secretaressc/pcnning-
meesteresse.
Leden: C. 1\1. Swiebel, vice-voorzitter; mej. E. Kamphuis SlIermondt; mevr. E. Vrinci-
van Praag.

In het verslagjaar werd het Bestuur geconfronteerd met verschillcnde klemmende
problemen, waarvoor een oplossing dicnde gevonden te wordcn.

]. financiële situatie

Heeds in het jaarverslag over 1958 werd er melding van gemaakt, dat dc financiële
situatie van de Stichting zorgelijk was.
Meclio 1959 werd de financiële toestand onhoudbaar.
De Stichting leed een aanzienlijk verlies op de verpleging van kinderen, door de
Overheid geplaatst. Bij een stijgende kostprijs bleef de vergoeding per kind per dag
gelijk, nl. f 7,50.
'l'Taar in 'Ellinchem' ca. 6500 verpleegdagen voor rekening kwamcn van dc Hijks-
overheid en onze kostprijs in 1959 f 9,61 bedroeg, viel het tekort op deze categorie
verpleegden te becijferen op ca. f 14.000,-.
In oktober werd overleg gepleegd met het Hoofd van de Directie Kinderbescherming
van het Ministerie van Justitie. Dit overleg leidde ertoe, dat onze Stichting alsnog
een bijzondere financiële tegemoetkoming kreeg ovcr het jaar 1957 tcn bedrage van
.r 2.800,- en dat het onze Stichting werd toegcstaan met ingang van 1 januari 1958
voor kinderen, door de Overheid geplaatst, f 9,- per kind per dag in rekening te
brengen. .
Door deze bijzonder tegemoetkomende houding van het !vIinisterie was het mogelijk
de zorgwekkende financiële situatie te sancren. De finaneiëlc jaarstukkcn van de
Stichting geven daarvan wel een duidelijk beeld. Het bleek mogelijk een deel van de
verouderde inventaris van het Kinderhuis af te schrijven. Er kon enige reservering
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plaats vinden in een fonds voor bijzondere doeleinden, ~ede met het oog op bouw-
plannen. Een bescheiden kapitaal siert na jaren weer eens de balans.
Zonder andere gevers te kort te willen doen wil het Bestuur gaarne zijn erkentelijk-
heid uitspreken voor de bereidheid van de Stichting Steunfonds voor de Nederlandse
Kinderbescherming om het restant van een lening van f 8.000,-, nl. f 650,- om te
zetten in een schenking. .
Allen, die ons werk in 1959 financieel steunden, willen we graag ook op deze plaats
dank zeggen.
Ten slotte moge het Bestuur opmerken, dat alhoewel eind 1959 de financiële situatie
van onze Stichting een aanzienlijk beter beeld geeft, deze verbetering toch te zeer
een tijdelijk karakter heeft. .
De Stichting heeft niet de beschikking over eigen middelen en heeft ook onvoldoende
inkomsten uit giften om het werk op een hechter financiële basis te brcngen, hetgeen
het ontwerpen van een beleid op langere termijn uiteraard bemoeilijkt.
Aan het einde van het verslagjaar bereikte het Bestuur het verheugende bericht van
de Vereniging Humanitas, dat de Vereniging bereid is een Fonds te vormen ten be-
hoeve van het werk van de Stichting.
Hopelijk kan dit Fonds in toenemende mate gaan voorzien in de behoefte aan eigen
middelen en daardoor medewerken aan realisering van een ruimer werkgebied.

2. personeelssituatie
Het tekort aan geschoold en volwassen personeel deed zich ook in 1959 gevoelen.
Het bleek bijzonder moeilijk geschikte leiding te vinden voor de groep boven 14-jarige
jongens en meisjes, gezien de hoge eisen waaraan functionarissen voor deze groep
dienen te voldoen.
Zonder de opname van jongens en meisjes boven 14 jaar uit te sluiten, werd besloten
hun aantal te beperken en deze groep om te zetten in een groep jongens en meisjes
van 8-18 jaar. In de naaste toekomst zullen er derhalve in 'Ellinchem' 2 van deze
verticale groepen en 1 schooljongensgroep zijn.
De mededeling van de Nationale Federatie voor Kinderbescherming, dat de salaris-
commissie 'Haeck' aan een herziening van het salaris- en rechtspositie rapport is be-
gonnen, werd met instemming begroet.
Verbetering van de arbeidsvoorwaarden van het personeel, werkzaam in inrichtingen
en tehuizen moet een eerste vereiste geacht worden bij de bestrijding van het per-
soneelstekort.

3. woonruimte personeel

In het vorig verslag werd er melding van gemaakt, dat de huisvesting van gehuwde
personeelsleden aandacht vraagt. Voor één van onze personeelsleden kon, dank zij de
medewerking van de Gemeente Rheden een eigen woning in het dorp verkregen
worden.
De gemeente Rheden bleek bereid een pand aan de Stichting te verkopen voor
f 9.000,-. De gemeente bleek tevens bereid er een hypotheek op te vestigen van 90%.
Het pand was bestemd voor tijdelijke bewoning door het gezin van de directeur van
'Ellinchem'.
Het Gemeentebestuur van Hheden, dafbij voorkomende gelegenheden van zijn goede
gezindheid tel~ opzichte van het werk van onze Stichting blijk geeft, verdient onze
bijzondere erkentelijkheid. .

4. uitbreiding werkzaamheden en restauratie 'ellinchem'

Twee onderwerpen kwamen in de voorgaande jaren herhaaldelijk in het Bestuur ter
ter sprake, nl. hoe en wanneer kunnen de werkzaamheden van de Stichting worden
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Kinderrechters
Raden voor de Kinderbescherming
Ouders
Gemeentelijke Diensten
Voogdijvereniging Humanitas
Andere Verenigingen

(.

uitgebreid en wanneer zullen wij erin slagen middelen te vinden om het pand
'Ellinchem' eens grondig te restaureren.
Aan het einde van het verslagjaar bood, zoals boven vermeld, de gemeente Rheden
een pand aan onze stichting te koop aan. Kort daarna werd de Stichting een pand ter
overname aangeboden, direct naast het Kinderhuis.
Naar aanleiding van deze aanbiedingen en in verband met de dringende noodzaak
om 'Ellinchem' op te knappen, besloot het Bestuur aan het Ministerie van Justitie te
verzoeken om voor de aankoop van beide panden en ten behoeve van de restauratie
van 'Ellinchem' een bouwsubsidie te verstrekken. Na indiening van dit verzoek vond
met vertegenwoordigers van het ministerie van Justitie en een vertegenwoordiger van
de Rijksgebouwendienst een bespreking plaats, die het Bestuur de indruk gaf, dat het
verzoek in welwillende overweging was genomen.
Indien het Ministerie van Justitie een bouwsubsidie verstrekt, dan ligt het onder meer
in het voornemen van het Bestuur om één der panden te bestemmen tot directie-
woning en het andere pand te bestemmen tot een dependance van 'Ellinchem', ge-
schikt voor de opname van 13 kinderen.

algemeen

Uit het bovenstaande moge blijken, dat in 1959 een jaar van uitersten was; halver-
wege vroeg het bestuur zich af of voortzetting van de werkzaamheden van de Stich-
ting, financieel gezien, mogelijk en verantwoord was; aan het einde van het jaar werd
de aandàcht geabsorbeerd door plannen tot vernieuwing en uitbreiding.

statuten

Tot wijzigingen van de statuten kon ook in 1959 nog niet worden overgegaan.

van het kinderhuis 'ellinchem'

bezetting

In 1959 was de gemiddelde bezetting 34,9 kinderen per dag (1958: 34,8; 1957: 34,6;
1956: 33).
Het aanbod van kinderen was voldoende. Personeelsonderbezetting was voor een
klein deel schuld aan de nog iets te hoge onderbezetting met kinderen.
De ervaring leert echter ook, dat voor een doorgangshuis als'Ellinchem', waar de
bezetting regelmatig wisselt, gerekend dient te worden op een onderbezetting van
circa 8%.
Het totaal aantal verpleegdagen bedroeg 12.748, verdeeld over 57 kinderen.
De verdeling over de verschillende categoriën plaatsende instellingen was als volgt:

aantal kinderen aantal verpleegdagen
24 52692)

7 1267
1 246
6 1519
7 1270

12 3177

Totaal 12748

1) 2 dubbeltellingen.
2) Het aantal kinderen onder toezicht van gezinsvoogden(essen) van Humanitas-

afdelingen, bedroeg in deze categorie:
13 kinderen - 2792 verpleegdagen.
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,,
De contacten met de gezinsvoogdijafdelingen
arrondissementen nemen dus toe.
Op 1 januari 1959 waren in 'Ellinchem'
opgenomen werden

Er vertrokken

van Humanitas in de verschillende

35 kinderen
20
55 kinderen
20

Op 31 december aanwezig (1959) 35 kinderen
De kinderen, die uit 'Ellinchem' vertrokken, gingen naar:
Ouderlijk huis 9
Pleeggezin 3
Interne betrekking 3
Andere inrichting 4
Ziekenhuis 1

20

balans van het kinderhuis 'ellinchem'

Kas en Giro .
Vorderingen en vooruitbetaald
Vastgelegde middelen:
Gebouw 'Ellinchem'
Inventaris idem .

Salarissen minus ziekengeld .
Sociale lasten en personeelskosten
Reiskosten
Voeding personeel .
Opleiding en diversen

f 1.291,95
" 49.391,22

f 111.034,-
5.200,-

" 116.234,-

f 166.917,17

staat van baten en lasten over 1959

f 53.055,44
5.697,04
2.299,51
5.747,59
199,93

Ontvangen voor kost en inwoning

Huisvestingskosten .
Kantoorkosten en diversen

Verpleegkosten
Afschrijving inventaris
Reserve diverse belangen
Lasten oude. jaren .
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f 66.999,51
7.542,60

f 59.456,91
" 23.339,75

4.817,44

f 87.614,10
" 34.954,51

7.650,-
5.643,02

41,03

f 135.902,66



Uit bovenstaande blijkt, dat de gemiddelde verblijfsduur ruim 18 maanden bedraagt.
Uit de hierboven geschetste ontwikkeling springen enige feiten naar voren, die de aan-
dacht verdienen.
In de eerste plaats is de gemiddelde verblijfsduur aanzienlijk te lang en vertoont deze
de neiging langer te worden, zonder dat dit voor de meeste kinderen wenselijk en
noodzakelijk moet worden geacht. Het is onduidelijk hoe aan deze ontwikkeling een
halt moet worden toegeroepen.
Enige oorzaken zijn hiervoor wel aan te geven, zonder ook maar enige aanspraak op
volledigheid te maken.

1. Door het te grote aantal pupillen per maatschappelijk werkster van een voogdij-
vereniging, houdt deze vaak te weinig tijd over voor selectie van pleeggezinnen en
het onderhouden van contact met haar pupillen.
Het is op'Ellinchem' gee;l liitzondering als een kind per jaar slechts 2 à 3 keer een
bezoek krijgt van 'zijn' maatschappelijk werkster. In een doorgangshuis dient dit be-

per 31 december 1959

Schulden op korte termijn .
Voorschot Ministerie van Justitie
llekening-courant .'Humanitas' e.B.
Schulden op lange termijn:
Hypotheken, leningen, obligatielening
Kapitaal
Reserve diverse belangen .

van het kinderhuis 'ellinchem'

Gedeclareerde verpleeggelden
Giften, etc.
Exploitatie-verlies over 1959
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zoek o.i. zeker eenmaal per maand plaats te vinden, terwijl in sommige gevallen een
hogere frequentie gewenst is.
Ook omdat inrichtingsverpleging duur is, zal verlaging van hyt aantal pupillen per
maatschappelijk werkster voor een belangrijk deel zichzelf betalen, omdat daardoor
de plaatsing in gezinnen waarschijnlijk kan worden versneld.

2. De zich thans ontwikkelende gezinsvoogdijverenigingen richten zich wellicht ten
gevolge van overbelasting van hun jonge apparaat, nog te weinig op de mogelijk-
heden, die gezinsverpleging biedt. Er is ook te weinig contact tussen voogdijvereni-
gingen (gezins) en tehuis, waardoor de mogelijkheid ontbreekt om een beiderzi;ds
overwogen beleidsplan aan de Kinderrechter voor te leggen, laat staan uit te voeren.
Het is zeer gewenst, dat de gezinsvoogdijverenigingen zich op hun taak ten aanzien
van de kinderen in inrichtingen bezinnen en een beleid formuleren.

3. Alhoewel de mate waarin de kinderen 'meer' of 'minder' problemen geven moeilijk
meetbaar is, bestaat de indruk, dat de problemen die de geplaatste kinderen thans
geven in elk geval moeilijker te behandelen zijn. Misschien zagen we er vroeger
minder van. Thans zien we meer, maar of ook onze kundigheid tot adequate be-
nadering en behandeling is toegenomen, is zeer de vraag. Nog afgezien van het gebrek
aan geschoold personeel, moet vastgesteld worden, dat een orthopedagogische metho-
diek, althans in Nederland nog nauwelijks in een beginstadium van ontwikkeling
verkent.
Pedagogisch gezien ligt onze methodiek ten opzichte van relatieegestoorde en ont-
wikkelings-geremde kinderen nog teveel in het vlak van 'proberen, slagen, falen'.
Een te ontwikkelen orthopedagogische methodiek, aangepast aan de Nederlandse
situatie, zou tijd, geld en kinderleed besparen. De ontwikkeling van een orthopedago-
sche methodiek zal tijd kosten.
Heeds thans zou te verwezenlijken zijn een veel hechter contact tussen voogdij- en
gezinsvoogdijverenigingen enerzijds en tehuis of inrichting anderzijds.
Indien de Verenigingen geen mogelijkheden zien om een hechter contact te realiseren,
dan wordt alleen daardoor al bij tehuizen en inrichtingen behoefte gewekt aan een
eigen maatschappelijk werkster( er).
Zoals reeds eerder werd vermeld, besloot het Bestuur de opname van pupillen boven
14 jaar te beperken en de groep jongens en meisjes boven 14 jaar om te zetten in een
verticale groep.

algemeen

De medische staf bestond uit:
1. De heer J. H. Briët, die als psychiater aan 'Ellinchem' verbonden is. De heer Briët
had contact met alle kinderen en leverde zijn deel aan de rapportage.
2. De.heer E. J. Cretier, arts te Dieren. De heer Cretier bleef verantwoordelijk voor
de medische verzorging.
3. De heer A. R. Teu~issen, tandarts te Dieren, die de taIJdheelkunclige verzorging
was opgedragen.

De districtsschooltandartsendienst te Arnhem waakte over de gebitten van onze
schoolgaande jeugd.

Psychologische onderzoeken werden, indien gewenst, ingesteld door de heer G. Klei-
sen, psycholoog te Arnhem.

Het contact met de Overheid, in de persoon van de heer jhr. mr. J. H. van der Mieden,
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inspecteur van het Ministerie van Justitie, was steeds van prettige aard, waarvoor wij
zeer erkentelijk zijn.
Het Sint-Nicolaasfeest 1959 werd een groot succes, dank zij De Arbeiderspers N.V.
te Amsterdam, die ons tehuis voor de 8e keer adopteerde. Dit jaar werd 'Ellinchem'
een groots geschenk aangeboden dat vele jaren groot plezier zal geven, nl. een geluids-
filmprojector, 16 mmo
De zomerkampen 1959 werden we'er mogelijk gemaakt door de giften van vele afde-
lingen van de Vereniging Humanitas.

Namens het Bestuur
Mr. A. A. GROEN-KORTHOF

secretaresse/penningmeesteresse

gemeente haarlem

Bij de gemeentelijke dienst voor sociale zaken wordt voor de afdeling buiten-
dienst een

adjunct-chef

gevraagd, die zal worden aangesteld in de rang van administratief ambtenaar
A Ie klasse (bezoldiging tussen f 7.089,- en f 9.197,- per jaar). Toekenning
van een salaris boven het minimumbedrag is mogelijk. Vakantietoeslag 4 pct.
van het jaarsalaris; kindertoelage en vergoeding van verplaatsingskosten
volgens rijksregeling.

De gemeente Haarlem is aangesloten bij het I.Z.A.-Noordholland.

Gegadigden moeten een middelbare-schoolopleiding hebben genoten, in het
bezit zijn van een diploma van een erkende school voor maatschappelijk werk
of een gelijkwaardige opleiding en kunnen wijzen op een grondige kennis van
de steunverlening krachtens de Armenwet en de diverse rijksregelingen.

Eigenhandig geschreven sollicitaties met uitvoerige gegevens worden binnen
10 dagen na het verschijnen van dit blad ingewacht bij de burgemeester van
Haarlem.

In de linkerbovenhoek van de sollicitatiebrief vermelden: nr. 40667.

139



RECLASSERING

straf en vergelding

Van ttcee zi;den is een reactie binnengekomen op het artikel van professor

li
mr.\V. F. C. van Hattllm: 'straf, vergelding en reclassering'. Wij plaatsen

hieronder deze beide commentaren, respectievelijk van de heren ]. de
Tempe en N. F. A. de Graan.
De repliek van J!l'ofessor Van Hattllm laten wi; daarop volgen.

lvIet grote belangstelling heb ik het in'Humanitas' van augustus 1960 weergegeven
betoog van prof. Van Hattum gelezen. Ik had die voordracht graag gehoord en zou
dan ongetwijfcld mijn leken-bijdrage hebben gegevcn aan dc discussie, speciaal naar
aanleiding van sprcker's inleidende paragrafcn over dc filosofische achtergrondcn.
Mag ik het nu docn langs dczc weg?

Velen zien ]ustitia's balans niet meer als symbool van ccn cvcnwicht tusscn zondc
cn straf, scl;nld en bocte. Dat kan ook moeilijk mecr, gczicn de vclc imponderabilia,
die tegenwoordig mec in overweging moetcn wordcn gcnomcn.
De I9de-eeuwers zagen de wereld over het algemeen als gedetermineerd, wij 20ste-
eeuwers veelal niet meer. Maar determinisme of indeterminismc: de mcns kan niet
anders wordcn gezicn dan als de integraal van aanleg cn milicu, van binncn- cn
buitenwereld, want er is niet anders dan binnen- en buitenwereld. Dat laat de moge-
lijkheid van vrije wil niet opcn.
Maar een anderc zaak is, of inderdaad de menselijke verantwoordclijkheid met de
vrije wil staat of valt. Van oudsher pleegt mcn zich die verantwoordelijkheid aan de
wilsvrijheid gekoppeld te denken, maar hoe die koppeling te bewijzcn? Als wc dc
vrije wil noch objectief waarnemcn noch bewijzen kunnen?
Vrije wil zou, indien bestaand, icts binncn-pcrsoonlijks zijn. Vcrantwoordelijkheid,
die klaarblijkelijk bcstaat, is iets buitcn-persoonli.jks, iets dat het individu wordt op-
gelegd door de maatschappij waarvan hij deel uitmaakt, dat hem wordt opgelegd of
hij het leuk vindt of niet.
Met dezc redenering kunncn we natuurlijk nict politie cn rcchterlijke macht op wacht-
geld steJlcn, ook al zou ik het maatschappelijk voortbestaan van deze bekende instan-
ties niet willen funderen op het door Van Hattum aangehaalde grapje van Zeno.
\.Ve mogcn constateren dat als individu en maatschappij in botsing komen cr iets niet
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deugt. Misschien schiet de maatschappij tekort en moest eigenlijk gewijzigd worden
(gemakkelijker gezegd dan gedaan), misschien schiet het individu tekort en moet dus
aangepast of opgevoed worden (wat meestal ook niet gemakkelijk is). Misschien ook
is de enige mogelijkheid het individu uit de maatschappij weg te nemen aangezien
beide niet in harmonie zijn te brengen.
Hier ligt, dunkt me, een morele fundering der rechtspleging. De rechter wordt daarbij
niet gezien als vertegenwoordiger der beledigde maatschappij, maar - ruimer - .lls
een neutrale instantie tussen overtreder en maatschappij. In deze gedachten gang laat
zich beter spreken van opvoedings- dan van strafmaatregelen.
Maar een a-moreel strafelement zit er toch ook in. We leven in een geordende maat-
schappij en het is ons aller belang dat de maatschappelijke orde bewaard blijft. Dat
zou onmogelijk zijn als iedere overtreder zijn gang maar kon gaan. iVlet de rechten
welke de geordende samenleving ons schenkt zijn pliehten onverbrekelijk verboD(len.
Willen we de rechten geriieten, dan moeten we de plichten vervullen, zo mogelijk een
evenredig deel van beide. Overtreedt iemand de rechtsorde, dan slaat de maatschappij
dus automatisch terug, en dat is juist.
Iedere veroordeling is een dwangmaatregel, gaat in tegen de wensen ... , is een in-
breuk op de vrijheid van de overtreder. Het is dus in feite een strafmaatregel - wat
geen reden tot kritiek is, want dat mag ook theoretiseh - maar moet daarnaast een
opvoecIingsrnaatregel inhouden. Voor opvoeding is de reclasseerder, hoe ongeschoold
en hoe onvolmaakt ook, in elk geval geschikter dan de gevange,nis.

J. DE TElvlPE (Wageningen)

***
Professor Van Hattum heeft in ons kaderblad van augustus een lezenswaardig artikel
geschreven over zijn visie op het vergeldingsprincipe in de rechtspraak. Aangezien
hij tegen het afschaffen van het vergeldingsprineipe is heeft hij naar mijn indruk een
poging gedaan om het maatschappelijk werk in justitieel verband, de reclassering.
in het vergeldingsprincipe te funderen.
Prof. Van Hattum zal het mij, die zich voegen wil bij de categorie van mensen bij wie
'de vergelding ook thans nog in een kwade reuk staat', zeker toestaan enkele kritische
kanttekeningen te maken bij ~ijn zienswijze.
Mijn bezwaren richten zich vooral tegen de wijze van betoog van prof. Van Hattum,
waardoor hij de gezichtspunten, die juist tegen het vergeldingsprincipe pleiten, weinig
of geen recht laat wedervaren. Het wil mij voorkomen, dat b.v. juist de dieptepsycho-
logie en de sociale psychologie veel gedaan hebben om onze zekerheid omtrent de
juistheid van het geldingsprincipe te ondergraven. De dieptepsychologie heeft ons
veel inzicht verschaft in de persoonlijkheidsstructuur van de mens met betrekking
tot straf, strafbehoefte, schuldgevoel, projectie van schuld, agressiviteit en vergel-
dingsbehoefte en ons ook heel wat geleerd omtrent het ontstaan van het principe
van de vergelding als sociale instelling, ja zelfs omtrent het vraagstuk van de mense-
lijke vrijheid. Het is nu eenmaal zo dat de wetenschap soms aan de wortel tast van
wat wij als mensheid zo dierbaar duizenden jaren lang hebben gekoesterd. Dat het
moeilijk is dit op te geven, dat het ons onzeker maakt en dat het onze afweer opwekt
en onze afkeer, dat is heel duidelijk en heel menselijk, maar dat ontslaat ons niet van
de verplichting deze dingen op han waarde te toetsen en in ons denken te betrekken.
Er zijn redenen genoeg om op grond van de inzichten die de moderne mens-weten-
schappen ons gebracht hebben aan te nemen dat ons strafrecht, dat gebaseerd is op
het vergeldingsprincipe, helemaal niet zo doeltreffend is in het bestrijden van de
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misdaad als het lijkt en dat het in vele opzichten misschien zelfs criminogeen werkt.
Er is wel eens gezegd, dat elke samenleving de misdaad heeft die zij verdient, namelijk
door de grondslagen waarop het zedelijk denken en handelen is opgebouwd. Als men
aan deze gezichtspunten voorbij gaat, dan sluit men toch wel een belangrijke moge-
lijkheid van verdieping van kennis af. -
Prof. Van Hattum zegt, dat de mensheid dagelijks bewijst dat zij niet bereid is om
te aanvaarden dat niemand ooit anders heeft kunnen handelen dan hij deed en hij
voert dit als argument aan om het andere af te wijzel1. Dit lijkt mij een voos argument
voor de juistheid van een standpunt.
De mensheid is wel eens meer niet bereid geweest gezichtspunten te aanvaarden, die
zij later leerde waarderen en huldigen. De vrijheid van denken is moeilijk te ver-
overen.
Prof. Van Hattum zegt, dat wij niet weten of de mens terecht verantwoordelijk te
stellen is voor zijn daden. Zolang het tegendeel niet bewezen is wil hij aannemen
dat de mens wel verantwoordelijk is. Dit ondanks de ampele evidentie die de mens-
wetenschappen ons aandragen. Prof.' Van Hattum moet dit ook wel doen, daar hij
anders niet, zoals hij zelf zegt, 'zinvol spreken kan over straf en vergelding'.
Mag ik in dit verband eens wijzen op een verschijnsel dat zich nu ruim tweehonderd
jaar geleden - de tijd ligt nog slechts kort achter ons - in de rechtspraak heeft voor-
gedaan, namelijk de heksen vervolging? In een periode van honderdvijftig jaar werden
naar schatting ongeveer een miljoen oude vrouwen wegens hekserij berecht en vaak
op de meest barbaarse' wijze ter dood 'gebracht. Het bestaan van heksen was nooit
bewezen en toch namen de rechters het bestaan van heksen aan, omdat zij anders
niet zinvol over de berechting konden spreken. Gelukkig is deze massale heksen angst,
deze massapsychose langzamerhand overwonnen, doch nooit is bewezen dat heksen
niet bestaan. Het is niet te bewijzen dat heksen niet bestaan. Het is nooit te bewijzen
dat iets niet bestaat, behalve in de geesten der mensen. Het lijkt mij een gevaarlijk
principe om de juistheid van iets aan te nemen, eenvoudig omdat het tegendeel nog
niet is bewezen of niet bewezen kan worden.
Het probleem van prof. Van Hattum is, als ik goed begrepen heb, dat hij menselijke
vrijheid en verantwoordelijkheid niet weet te rijmen met het determinisme. Ons straf-
recht is opgebouwd op een vrijheidsbeginsel dat uit gaat van het vermogen van de
mens om een keuze te doen tussen goed en kwaad. Als deze basis weg valt, dan is het
volgens prof. Van Hattum met ons strafrecht slecht gedaan. Terecht geloof ik ook,
althans in zijn huidige vorm.
Ik zou prof. Van Hattum evenwel willen wijzen op een andere opvatting omtrent de
. menselijke vrijheid, die zich wel rijmen laat met het determinisme en dit zelfs als
voorwaarde stelt. Deze gaat namelijk uit van de gedachte dat de mens gedetermineerd
is en slechts dan vrij kan zijn wanneer hij in staat is te handelen overeenkomstig dat-
gene wat hij in diepste wezen als goed ervaart. De mens, die aldus vrij is, handelt
spontaan, vanuit de innerlijke volheid van zijn Zedelijke inhoud en hoeft geen keuze
te doen. Men handelt aldus vanuit een innerlijk zedelijk moeten, dat de vrijheid
constitueert.
De meesten van ons komen aan deze innerlijke vrijheid niet toe, misschien niemand
van ons geheel. Het is de opgaaf van elk van ons en van de mensheid om naar deze
vrijheid toe te groeien, naar die vrijheid te zoeken, ons inzicht en weten te verdiepen,
open te staan, te luisteren en ons te bevrijden van vooroordelen, onjuiste bindingen,
van driftmatig handelen, van wraakgevoelens en van wraakoefening.
Wanneer wij handelen tegen ons diepst zedelijk weten in, tegen wat wij als objectief
zedelijk juist zien, dan waren wij juist niet vrij, dan was ons handelen gedetermineerd
en niet geleid vanuit de vrijheid. Zo moet m.i. de delinquent gezien worden als
handelende vanuit zijn onvrijheid. Hij was niet in staat een juist antwoord te geven.
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Wie van ons -is dat steeds onder alle omstandigheden wel? Vaak denken wij het goede
te- doen en doen dan het verkeerde. Wij kunnen elkaar helpen het goede te leren
doen, wanneer wij onze zogenaamde zedelijke gevoelens niet laten kwetsen, wan-
neer wij niet meer behoefte hebben om de misdadiger onder ons een verwijt te
maken, doch wanneer wij bereid zijn hem als één van ons te zien, onszelf in hem te
herkennen, hem in zijn onvrijheid te ontmoeten en hem te helpen naar de vrijheid
toe te groeien.

Dat behoeft niet te impliceren dat wij zijn daad goed keuren. Het hoeft ook niet te
betekenen dat wij, dat de samenleving, niet meer het recht zou hebben in te grijpen
ter bescherming van zichzelf, dat hoeft ook geen slapheid en lafheid in te sluiten,
integendeel, maar het straffen zou uit het recht verdwijnen, omdat de mensheid er
geen behoefte meer aan zou hebben om aan het leed dat de misdadiger een mede-
mens aandeed, nog een overeenkomstige hoeveelheid leed toe te voegen.
Integendeel zou met alle mogelijke midd~len vanuit de vrijheid van ons weten en
kunnen de delinquent geholpen kunnen worden te leren vrij te worden d.w.Z. over-
eenkomstig het goede te handelen. Een dergelijke grondhouding zou waarschijnlijk
ook een betere algemene preventie bieden.

In zoverre ben ik het met prof. Van Hattum eens dat de mensheid aan dit niveau
van Zedelijkheid niet toe is en nog niet bereid i~ deze visie te aanvaarden. Zolang dit
niet het geval is zal het vergeldingsprincipe opgeld blijven doen in onze rechtspraak
en zal de mensheid allerlei rationalisaties nodig hebben om het goed te praten dat wij
onze medemens, die zich tegen zijn eigen vrijheid vergrijpt, nog extra leed aandoen.
Dan komt men tot redeneringen, dat straf niet is een vergelding van m:m het slacht-
offer aangedane leed, dat straf evenredig moet zijn aan de schuld en dat er geen
straf is zonder schuld enz. Prof. Van Hattum komt er tenslotte zelf ook niet uit omdat
hij toe moet geven, dat het onmogelijk is de omvang van iemands schuld te peilen
noch de omvang van het leed dat iemand door de straf zal ervaren.

Ik heb het betoog van prof. Van Hattum nu van de meer ethische zijde benaderd
met mijn bezwaren. Ik zou het ook van de meer praktische kant kunnen doen om de
innerlijke tegenstrijdigheid van de gangbare opvatting van de keuze-vrijheid aan te
duiden. Wanneer men uitgaat van de vrijheid van keuze in het zedelijk handelen,
dan moet de mens ook werkelijk vrij zijn om een keuze te doen en ook om het kwade
te kiezen. Maar als hij het kwade kiest dan volgt daarop prompt de veroordeling en
de straf. Op deze wijze .is het met de vrijheid merkwaardig gesteld. Blijkbaar is men
toch niet vrij om te kiezen en is de mens alleen llTIaar vrij wanneer hij het goede
kiest.

Er is over het vraagstuk van vrijheid en determinisme en in verband daarmede over
vergelding en straf ongetwijfeld veel meer te zeggen, maar dan zou dit commentaar
te lang worden en de vraag is ook of ik daarvoor de meest competente figuur ben.
De geesten der mensen veranderen slechts langzaam en zo zal het vergeldings-
principe nog wel lang ons recht blijven beheersen. Maar daarnaast ontwikkelen
zich nieuwe inzichten. De wetenschap gaat voort met het zoeken naar werkelijk
doeltreffende methoden om de misdaad te voorkomen en te behandelen. En daar-
mede groeit een nieuw zedelijk bewustzijn:

Ik persoonlijk betreur het dat prof. Van Hattum geprobeerd heeft de reclassering
vanuit het vergeldingsprincipe te verklaren. Misschien zie ik het onjuist, maar voor
mij is het maatschappelijk werk ten aanzien van de delinquent niét gefundeerd in
de vergelding, doch in de rede. Ik zie het maatschappelijk werk als een symptoom
van een veranderend zedelijk bewustzijn en aldus als een perspectief van nieuwe
cultuur. N. F. A. DE GRAAN
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repliek van prof. w. f. c. van hattum

De redactie was zo vriendelijk mij de bijdragen van de heren De Tempe en De
Graan toe te zenden voor eventuele repliek. Ik wil daar gaarne gebruik van makell.
Het probleem determinisme-indeterminisme laat men tegenwoordig gaarne maar
ter zijde. Ik kan dat niet. Naar de zuiver deterministische leer 'heeft niets van wat
gebeurd is kunnen uitblijven of anders verlopen.' Ander gezegd: 'aan de noodzake-
lijkheid van het wereldgebeuren valt noch te tornen, noch te ontkomen.' De citaten
zijn afkomstig van Polak. Het betekent dat elke gebeurtenis, juist zoals zij eenmaal
zal plaatshebben, sedert onmetelijke tijden vaststaat. Zo staat het vendaag reeds
vast hoe over b.V. 25 jaar de situatie in Congo precies zal zijn. Alle door
Hammarskjöld ontplooide loffelijke energie, of - in de denkwijze van de GaulIe
- alle jammerlijk gepruts van Hammarskjöld, zal aan dat thans reeds vaststaande
resultaat tittel noch jota kunnen veranderen.
\,yanneer Jan Jansen, die vandaag ergens in Nederland wordt geboren, in het jaar
2000 zijn vrouw op het Centraalstation te Amsterdam zal vermoorden, dan staat dat
im reeds vast; geen opvoeding door de ouders, geen hulp van hoeveel maatschappe-
lijke werkers ook, geen reclasseringsambtenaar zal daaraan iets kunnen veranderen.
Deterministen nemen dit aan als onwrikbare waarheid. Soit. Voor mij is dan echter
onbegrijpelijk hoe deze deterministen dan straks Jan Jansen boos kunnen aankijken,
hem verwijten kunnen maken, hem verantwoordelijk kunnen stellen en hem vervol-
gens straf op gaan leggen. Straf omdat hij niet anders gehandeld heeft dan hij volgens
de deterministische filosofie moest handelen.
Straf gegrond op verwijt is in een deterministisch bepaalde wereld naar mijn gevoelen
zinloos en wreed.
Inderdaad kunnen wij de vrije wil noch objectief waarnemen noch bewijzen. Wan-
neer ik echter niet zou kunnen 'geloven' in een op zijn minst klein weinigje 'vrije 'wil',
in althans enige, zij het geringe, mogelijkheid 'to make the universe in some small
degree different by our presence', dan zou niet alleen strafoplegging mij weinig
zinvol voorkomen, maar ook zou ik aan opvoeding, maatschappelijk werk en reclas-
sering geen wezenlijke betekenis kunnen toekennen, omdat ik zou weten, dat noch
opvoeding, noch maatschappelijk werk, noch reclassering ook maar iets zouden
kunnen veranderen aan het nu reeds tot in de geringste bijzonderheden vaststaande
gedrag van de gehele mensheid tot in de verste toekomst.
In de deterministische filosofie is, zoals Kohnstamm en zoveel anderen reeds vele
malen hebben uiteengezet, voor een zinvol 'sollen' geen plaats, ook al zijn er deter-
ministen, die (gedetermineerd als zij daartoe naar hun eigen opvattingen dan wel
moet~n zijn) vasthouden aan de hersenschimmige illusie dat voor de mens, anders
dan voor de levenloze wereld en anders dan voor redeloze schepselen, toch een zinvol
onderscheid tussen 'Sein' en 'sollen' zou zijn te maken; een hersenschimmige illusie,
want naar hun eigen deterministische overtuiging is de mens, precies zoals de leven-
loze wereld, aan absolute causaliteitswetten gebonden en kan hij dus nooit anders
handelen (denken) dan hij handelt (denkt).
En wanneer de heer De Graan dan ook 'schrijft dat de mens de 'opgaaf' heeft zijn
inzicht te verdiepen, open te staan, te luisteren en zich te bevrijden van vooroordelen,
dan heeft dit postulaat in een deterministisch wereldbeeld niet de minste betekenis,
want de mens kan niet anders handelen dan hij handelt. Het hebben van een 'opgaaf'
kan alleen dan zinvol iets betekenen als men daarmede bedoelt dat de mens moet
(behoort) te streven naar de verwezenlijking van de opgave. Maar wat kan een deter-
minist bedoelen wanneer hij zegt dat de mens naar iets moet streven? Het kan niét

144



betekenen een normatief postulaat. Immers naar deterministische zienswijze moeten
(kunnen) wij alleen maar doen waartoe wij causaal bepaald zijn. De mens staat wat
betreft de vero;rzaking van zijn handelen op precies hetzelfde plan als een levenloos
ding of een redeloos levend wezen.
Een rivier treedt door aanhoudende regen buiten de oevers. Dat is causaal bepaald
en was causaal bepaald reeds 1000 jaar geleden.
Het is zinloos tegen die rivier te zeggen: Gij hadt binnen uw oevers moeten blijven.
X vermoordt zijn vrouw. Dat is causaal bepaald en was causaal bepaald reeds 1000
jaar geleden. Het is zinloos tegen X te zeggen: Gij hadt uw vrouw niet mogen doden.
Zodra de determinist toch zegt tegen X: Gij hadt uw vrouw niet mogen doden, ver-
geet deze determinist dat hij determinist is. En wanneer dan iemand die zich
determinist noemt in een discussie over determinisme-indeterminisme betoogt dat
wij naar iets moeten streven, dan beweer ik dat de schrijver geen determinist is of
wel dat hij met zijn eigen stellingen in tegenspraak komt.
Het vraagstuk lijkt mij eigenlijk heel simpel. Geloven de heren De Tempe en De
Graan dat niemand ooit anders heeft kunnen handelen dan hij deed? Wanneer zij
dit werkelijk geloven, wanneer zij dus aannemen dat al datgene wat mensen doen
en in de toekomst zullen doen vandaag reeds in alle precisie voorspelbaar is voor een
alwetende geest, wanneer zij onderschrijven de woorden van Leibniz: 'Tout est donc
certain et déterminé pas avance dans I'homme, comme partout ailleurs', dan zijn zij
werkelijk deterministen en kan het stellen van een 'opgaaf' aan de mens alleen maar
voortvloeien uit onvoldoende doordenken van de gevolgen van de noodzakeli;kheid
van alle gebeuren. Zouden de heren echter geloven dat de mens met veel 'goede wil',
met naarstig streven en met goed doordenken, misschien een gestelde opgave zou
kunnen verwezenlijken, wat hij niet zou kunnen zonder die goede wil, dat naarstig
streven en het goede doordenken, dan zijn zij geen echte deterministen.
En ik begin te geloven dat zij geen werkelijke deterministen zijn. Dat Kisch dus
gelijk heeft waar hij schrijft (Tijdschrift voor Strafrecht deel 58 blz. 241): 'De jurist,
de strafrechtsbeoefenaar in het bijzonder is nooit consequent determinist. Zoals hij
ook nooit determinist is zonder waardeoordeel.' Datzelfde zal zeer zeker ook moeten
gelden voor alle maatschappelijke werkers.
Eerlijk gezegd heb ik nog nooit een consequent determinist ontmoet. Bij enig door-
praten blijkt steeds weer, dat de zich als determinist aandienende mens toch eigen-
lijk het determinisme van Leibniz of Laplace niet onderschrijft. Maar laten zij dan
toch ophouden zich determinist te noemen. Het sticht slechts de grootste verwarring.
Steeds weer wordt op de deterministische leer een beroep gedaan ten betoge dat de
mens niet verantwoordelijk gesteld mag worden, niet zinvol verantwoordelijk gesteld
kan worden. Dit beroep is juist in het zuiver deterministisch wereldbeeld. Verlaat men
het zuiver determinisme, dan aanvaardt men indeterministische mogelijkheden. Geen
enkele indeterminist ontkent toch dat er determinerende factoren bestaan en dat wij
allen door die factoren in sterke mate zijn gebonden. j\1aar gelukkig willen wij allen
ook nog wel naar iets streven.
Ik stel niet dat het deterministische standpunt onjuist is. Dat weet ik niet. Maar
gelukkig blijkt in de praktijk niemand bereid het deterministische standpunt in al zijn
consequenties te aanvaarden. Ik voer dit laatste niet aan als voos argument voor de
juistheid van het indeterminisme, doch als voor mij geldende grond om te geloven
in het indeterminisme.
Determinisme-indeterminisme is een geloofskwestie. De negentiende eeuw meende
te moeten geloven in het determinisme; de twintigste eeuw gelooft daar niet meer in.
Geloof in consequent determinisme zou alle maatschappelijk werk zinloos maken.

VAN HATTUM
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enkele persberichten

nieuwe urgentie-opleidingen

in twente

In februari 1961 wordt aan de Sociale Akademie 'Twente' een begin gemaakt met
een nieuwe Opleiding. De tot nu toe georganiseerde opleidingen waren uitsluitend
bestemd voor hen die reeds als maatschappelijk werker in funktie waren. Aan de
nieuwe Opleiding zullen echter ook mensen kunnen deelnemen, die nog niet als
maatschappelijk werker werkzaam zijn.
De opleiding duurt vier jaar. Het eerste jaar wordt les gegeven op dinsdag- en don-
derdagavond. In dit jaar moeten de kursisten een werkkring in het maatschappelijk
werk vinden; dit is nl. een voorwaarde voor de toelating tot het tweede jaar. G~-
durende het tweede, derde en vierde jaar wordt les gegeven gedurende H dag per
week.
Toegelaten kunnen worden, zij, die de leeftijd van 25 jaar hebben bereikt en in het
bezit zijn van een diploma HBS (5 jaar) of Gymnasium of MMS, of bij een toelatings-
eksamen van een gelijkwaardige ontwikkeling hebben blijk gegeven.
Nadere gegevens zijn te vinden in de prospectus van de Sociale Akademie <Twente',
die op aanvraag verkrijgbaar is.

Hoogachtend,
Dr. D. J. W ANSINK

in rotterdam

In februari 1961 begint wederom het eerste jaar voor de Urgentie-opleiding, die
reeds sedert 1953 aan de Academie voor Sociale Wetenschappen en Maatschappelijk
Werk te Rotterdam is verbonden.
Gedurende deze zeven jaren is grote ervaring opgedaan, zodat aan het experimentele
stadium' een eind is gekomen. De opleiding is thans een vierjarige, waarbij men
gedurende het eerste jaar nog niet het maatschappelijk werk beroepsmatig behoeft
uit te oefenen. De cursus wordt dan op woensdag- en vrijdagavond gegeven van
7.30 tot 10.00 uur. De daaropvolgende drie jaren zijn een dagopleiding. Gedurende
anderhalve dag per week wordt 10 uren college gegeven.
Om toegelaten te kunnen worden moet men op 1 februari 25 jaar oud zijn, in het
bezit zijn van een diploma middelbaar onderwijs of kweekschool en persoonlijkt>
geschiktheid voor het maatschappelijk werk hebben.
Aanmeldingen kunnen geschieden op het spreekuur van de directie, iedere woensdag-
morgen van 10 tot 12 uur en iedere woensdagavond van 7.30 tot 8.20 uur in het
gebouw van de Academie, Graaf Florisstraat 58. Tel. 010-59740.

de contactlegging in het maatschappelijk werk

De Commissie Onderzoek Maatschappelijk Werk, welke onder ausplcwn staat van
het Ministerie en van de Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk, heeft haar
vierde bulletin gepubliceerd. In deze uitgave, 'De contactlegging in het maatschap-
pelijk werk', wordt een praktijkprobleem toegelicht aan de hand van onderzoek-
gegevens.
Onder meer is de vraag van belang bij wie het initiatief ligt: bij de cliënt, bij het
maatschappelijk werk, of bij derden, omdat daaruit kan blijken welke misvattingen
nog bestaan (als zou het bijvoorbeeld vooral om materiële steun aan minder bedeelden
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gaan), of in hoeverre aan eventuele cliënten de beschikbare hulpverlening ontgaat
(tijdige signalering zoals in de gezondheidszorg door doorlichting, schoolonderzoek,
etc. kent men immers niet). Meer inzicht in de 'communicatie-kanalen' van het maat-
schappelijk werk verschaft ook meer inzicht in de plaats, welke het maatschappelijk
werk in de samenleving inneemt. In enkele hoofdstukken gaat de commissie, welke
onder voorzitterschap staat van prof. dr. Sj. Groenman, op deze vraagstukken ver-
der in.
'De contactlegging in het maatschappelijk werk' is verschenen bij het Staatsdrukkerij-
en Vitgeverijbedrijf te 's-Gravenhage en aldaar alsmede in de boekhandel verkrijg-
baar (40 blz. f 1,-).

VIIIe congres de l'association internationale
de droit penal lisbonne 1961

L'Association Internationale de Droit Pénal, acceptant l'invitation du gouvernement
portugais, tiendra son VIIle Congrès à Lisbonne, du 21 au 27 septembre 1961.
Quatre questions figurent à 1'ordre du jour:

1. Les problèmes posés, dans Ie Droit Pénal moderne, par Ie développement des in-
fractions non intentionnelles (par faute).

2. Les méthodes et les procédés techniques employés dans l' élaboration de la
sentence pénale. .

3. Les problèmes posés par la publicité donnée aux actes criminels et aux procédures
pénales.

4. L'application de la loi pénale étrangère par Ie juge national.

L'étude de ces quatre questions a fait 1'objet de réunions préparatoires qui se sont
tenues respectivement à Rome, Paris, Lisabonne et Fribourg, au printemps 1960.
Les rapporteurs généraux sont M. Ie Professeur E. Altavilla, M. Ie Conseiller,
M. Ancel, M. Ie Doyen J. Beleza dos Santos et M. Ie Professeur J. van Bemmelen.
Les rapports individuel et les rapports généraux seront publiés dans la Revue Inter-
nationale de Droit Pénal.
Les langues officielles du congrès seront Ie français, 1'anglais et Ie portugais. Vne
traduction simultanée des débats sera assurée dans ces trois langues.
Les inscriptions seront reçu es jusqu'au Ier juin 1961. Elles doivent être adressés à
M. J. Guardado-Lopes, Directeur Général des Services Pénitentiaires, Ministère de la
Justice, à Lisbonne.
Les travaux préparatoires seront envoyés aux personnes qui auront acquitté Ie montant
de 1'inscription au congrès, fixé à 15 dollars. (Cette somme est réduite à 12 dollars
pour les membres de 1'A.I.D.P.).
Toute personne désirant obtenir des renseignements complémentaires au sujet 'de
1'organisation du congrès peut s'adresser, soit à M. J. Guardado-Lopes, Directeur
Général des Services Pénitentiaires, Ministère de la Justice, à Lisbonne, soit à M. P.
De Cant, Secrétaire Généraladjoint de 1'A.I.D.P., Premier Substitut du Procureur du
Roi, Palais de Justice, à Bruxelles.
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BOEKBESPREKINGEN EN

BOEKAANKONDIGINGEN

boek en bejaarde

De door de Protestantse Stichting tot bevordering van het bibliotheekwezen en de
lectuurvoorziening uitgegeven brochure Boek en Bejaarde, tweede druk, geheel her-
zien, kwam dezer dagen gereed.
Instanties en bibliothecarissen, die krachtens opdracht C.q. beroep zich met de biblio-
theekvoorziening ten dienste van bejaarden bezig houden, verzorgden de inhoud
van het geschriftje. Het bevat, naast een titellijst, een aantal adviezen, die steunen
op de praktijk van het dagelijks werk.
'Boek en Bejaarde' kost f 0,90. Voor aantallen gelden speciale prijzen. Losse num-
mers kunnen worden besteld, bij voorkeur door inzending van een gefrankeerde brief-
kaart, waarop aan de adreszijde f 0,90 aan postzegelwaarde is bijgeplakt, bij het
bureau: Prot. Stichting tot bevordering van het bibliotheekwezen, Sweelinckplein 40,
Den Haag.
Het boekje bevat een aantal beschouwingen en wenken over de theorie en praktijk.
van het bibliotheekwerk met bejaarden (wij publiceerden daarover in 'Humanitas'
reeds enige artikelen). In zes bladzijden wordt hierover veel op kernachtige wijze
gezegd. Daarna volgt een systematische boekenlijst, gevolgd door een model-over-
eenkomst tussen een instelling voor bejaardenwerk en een openbare bibliotheek.

'de vrijheid in de opvoeding', dr. andré berge

opvoedkundige reeks 'De ontdekking van het kind';
uitgeverij 'De Cyclus', Leiden
124 pagina's; prijs f 4,25

'Het blijkt, dat op alle terreinen - ook op het terrein van de opvoeding - het pro-
bleem van de vrijheid zeer vaak zeer slecht gesteld wordt,' zegt dl'. André Berge op
pagina 22. Zijn oogmerk is dan ook: 'Het debat eensdeels terug te brengen tot een
kwestie van opvoedkundige techniek, anderzijds uit te breiden tot een probleem, dat
de zin zelf .van de opvoeding en wellicht ook een weinig van het leven raakt'
(pagina 24).
De schrijver zet inhoud en betekenis van de vrijheid als middel en als doel der
opvoeding uiteen. Hij gaat in op verschillende opvattingen daarover, die bij ouders
en opvoeders worden aangetroffen. Een logische verbinding wordt vervolgens gelegd
tussen de middelen vrijheid, gezag en dwang, en wel zodanig, dat de beide laatste
middelen in dienst staan van de eerste.
Dr. André Berge heeft een rijke ervaring; duizenden gevallen van opvoedingsmoei-
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lijkheden zijn door hem onderzocht en behandeld. Hij is leider van het psycho-peda-
gogisch centrum der academié in Parijs. ,
De grens van de vrijheid behoort steeds parallel te lopen met de zich ontwikkelende
mogelijkheden van het kind. Te onderscheiden zijn: vrijheid en vrijheidsgevoel. Dat
laatste wordt gemakkelijk in de plaats gedacht van de eerste, maar behoeft daarmee
geenszins identiek te zijn.
'Vrij is,' zegt de schrijver, 'wie de mogelijkheid bezit zijn eigen wezen te bewaren
en dit conform de wetten van zijn ontwikkeling te ontplooien. Zo begrepen wordt de
vrijheid niet slechts een synoniem van evenwicht, maar ook van geluk, levensvreugde
en levensnut. Vanuit dit gezichtspunt lijkt het ons nauwelijks mogelijk het nut van
de vrijheid in de opvoeding in twijfel te trekken, want een opvoeding die deze naam
waardig is, bedoelt aan het individu ieder moment het maximum van zijn waarde
en per consequentie van zijn vrijheid te doen geworden' (pagina 38).
Vrijheid als absolute onafhankelijkheid is ondenkbaar: 'We kunnen de morele vrijheid
opvatten als een zekere en mysterieuze gave het systeem van determinisme te kiezen,
waaraan wij ons wensen te onderwerpen; het determinisme van onze ethiek of van
onze instincten bijvoorbeeld' (pagina 23).
Dit klare boekje is zeer de moeite van het lezen waard. In de eerste plaats bestemd
voor ouders en andere opvoeders, maar verder ook van waarde voor ieder, die zich
uit ander hoofde voor het 'verschijnsel mens' interesseert. Zeker ook verdient het
overweging, de inhoud van dit boekje te bespreken in gespreksgroepen van vrij-
willigers. C. U.

salamander-pockets -uitg. querido, amsterdam. prijs f 1,75
doolhof der goden, door prof. dr. tb. p. van baaren

De verschijningswereld der godsdiensten is bijzonder rijk en uitzonderlijk boeiend.
Enige kennis en begrip van godsdiensten is trouwens noodzakelijk voor ieder die zich
niet (of dit nu in een kerk of buiten een kerk plaats vindt) wil opsluiten in zijn eigen
wereld. Dit boek bedoelt een inleiding te zijn tot de wereld der religies in het alge-
meen zonder zich te begeven in de vraag naar het gelijk of ongelijk der verschillende
godsdiensten.
In Doolhof der goden zijn vele nieuwe en eigen inzichten verwerkt die vaak tegen
oude en gevestigde meningen ingaan. De auteur zou het liefst iedereen gelijk geven,
maar hij kan uiteraard zijn eigen opvattingen 'niet verloochenen en alle tegenspraak
inslikken. Trouwens, dan zou het boekje bepaald minder levendig zijn geworden.

mijn kleine oorlog, door louis paul boon
Mijn kleine oorlog van de bekende Vlaamse schrijver Louis Paul Boon werd met een
handvol scherven van de laatste oorlog vergeleken. En inderdaad zijn het brokstukken
van menselijke ellende en menselijk humor, van menselijke hoop en wanhoop en het
bittere verdriet van een rechtschapen man die ten spijt van 's levens ontgoochelingen
een idealist gebleven is.
Hij heeft nooit het schone, altijd het ware, het echte woord gezocht dat soms niet
al te gepolijst was. Liever een lelijke waarheid dan een schone leugen, was zijn devies
en hij liet de aestheten praten.
En Louis Paul Boon heeft zich nooit iets laten wijsmaken. Hij kan geducht uit de
hoek komen en doet dat ook hier. Hij behoort niet tot de lauwen of tot de schipperaars.
Ook Mijn kleine oorlog heeft Louis Paul Boon, die niet alleen een scherp waarnemer
is maar bovendien over een krachtig uitbeeldingsvermogen beschikt, met schrijnende
felheid uit zijn gekwetst doch nimmer geknot idealisme geschreven.
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UITGAVEN VAN HUMANITAS: 'HET STRAFPROBLEEM'

door

mei. prof. mr. dr. f. C. Hudig - kinderrechter te Rotterdam,
prof. dr. G. Th. Kempe - hoogleraar criminologie te Utrecht,
mei. D. Ryz - maatschappelijk werkster bij Humanitas te Amsterdam,
dr. F. f. Tolsma - directeur-geneesheer van het Delta-ziekenhuis te Poortugaal.
L. Turksma - socioloog bij de stichting 'Zeeland' voor maatschappelijk en
cultureel werk,
C. ]. F. van Veen - stafdocent centraal opleidirJgsirJstituut gevangeniswezen
te Den Haag, .

met een voorwoord van
prof. mr. W. F. C. van Hattum - voorzitter van de landelijke sectie reclassering
van Humanitas.

Een bundeling van een serie artikelen, verschenen irJ het kaderblad 'Humanitas' en
zozeer door lezers gewaardeerd dat tot vergrotirJg van het publiciteitsrendement
besloten werd door middel van bovengenoemde uitgave.
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