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de openingsrede van de voorzitter
Het is telkens weer een grote vreugde u allen, afgevaardigden van afdelingen en
gewesten van onze vereniging, leden van seoties en adviescommissies, op ons tweejaarlijks congres te mogen welkom heten.
Het is niet ook maar de bijgedachte aan eigenbelang of aan carrière-maken, die ons
hier samenbrengt.
Er is slechts één motief, dat ons allen hierheen gebracht
heeft: ons gevoel van solidariteit met de medemens. Dat er in onze steeds technischer en gecompliceerder wordende maatschappij nog zovelen zijn, die vrije tijd
en energie willen besteden aan het welzijn van hun medemensen, is iedere keer weer
als men een bijeenkomst van onze vereniging bijwoont, waar en op welk niveau
ook, een reden tot dankbaarheid. Want de arbeid, die door zeer velen van ons op
vaak bescheiden en onopvallende wijze wordt verzet, is groot.
Gelukkig is al dit werk, dat verzet wordt, in de afgelopen jaren niet zonder resultaat gebleven.
Uit het jaarverslag en uit het financieel verslag mag men, geloof ik, één conclusie
trekken: een zeer duidelijke consolidatie van de vereniging en van zijn werk. Ik
zeg dit met enige voldoening, want juist daarop is in de loop van de vier jaren,
dat ik nu voorzitter van de vereniging ben, het beleid van het hoofdbestuur gericht
geweest.
Ik bedoel niet eens de financiële consolidatie.
De vier jaar geleden nog zorgwekkende toestand van de financiën van het hoofdbestuur is dank zij de inspanning van velen, vooral voor het doen slagen van onze
jaarlijkse loterij, belangrijk verbeterd. U hebt het kunnen merken aan de extrauitkeringen, die wij tot onze gro'w blijdschap uit de opbrengst van de loterij aan de
afdelingen konden geven. Meer dan op de consolidatie van de financiën doel ik op
de consolidatie van het werk. Meer en meer afdelingen hebben beroepskrachten
gekregen. Onze gewesten hebben functionarissen voor de gezinsvoogdij. De gezinsverzorging is in vele afdelingen steeds weer op professionele basis ingericht. Deze
gelukkige ontwikkeling heeft voor de vereniging verscheidene consequenties.
De eerste is, dat een beroepsapparaat
huisvesting nodig heeft. Voortdurend worden daarom - en ook dat is een teken van consolidatie - kantoorpanden
gekocht of gehuurd. Economisch gezien betekent het aantrekken van beroepskrachten een vergroting van de subsidies.
In totaal, u hebt het in ons jaarverslag kunnen lezen, heeft onze vereniging dit
jaar een omzet van hijna vijf miljoen brulden gehad.
Een tweede consequentie van de consolidering van het werk, is de noodzaak van
beter contaot tussen allen, die bij dit werk betrokken zijn. Het is een gelukkige omstandigheid, dat de vier jaar geleden ingestelde Verenigingsraad de funotie van

lal

cammunicatiemiddel
tussen de verschillende besturen in anze vereniging vaarh"effelijk vervult.
Er is nag een gevülg van het grüeiend aantal beroepskrachten in onze vereniging"
Onze organisatie is een organisatie van vrijwilligers, waarin het beleid gevormd
wardt daar de verantwaardelijke,
uit vrijwilligers bestaande be9l:uren in anderling
averleg en gaede harmanie.
Dat bij de besluitvarming de stem van anze beraepskrachten
als deskundigen in
maatschappelijk werk vüar vele bestuursleden van grote betekenis is, spreekt vanzelf. Of naast deze persaanlijke invlüed ap bestmu"sleden niet gezacht maet warden
naar een methade am meer systematisch aak anze eigen deskundigen zekere inspraak in de beleidsvanningte
geven, is een vraag, die in de ,kamende periode van
twee jaar zeker aan de ol,de gesteld zal maeten warden. Ik ben mij ervan bewust,
dat de aplassing ervan niet gemakkelijk zal zijn.
Die aplassing wardt mede bemaeilijkt daar een vierde gevalg van de cansalidatie
van anze vereniging en van de prafessiünalisering van de sociale dienstverlening,
die wij bieden, in het bijzonder. Wij zijn ans werk begannen als een vereniging van
vrijwilligers, die niet alleen bestuurlijk en administratief werk in de vereniging
wilden daen, maar aak daadwerkelijk hulp willen verlenen aan onze medemensen.
Meer en meer is de saciale dienstverlening gewarden tüt een therapeutiscihe behandeling van cliënten; tat een techniek am degenen, die daaraan behaefte hebben,
te helpen zich zelfstandig in de maatschappij 'ce handhaven. Het is duidelijk,
dat dit saOl;t werk vakwerk van de haogste orde is, waaraan leken, andanks al hun
gaede wil, zich niet meer kunnen wagen. Wil men werkelijk mafttschappelijk werk
in de maderne zin van het waard verrichten, dan is een eerste eis am beraepsdeskundigen aan te h"ekken.
Wij hebben dat in vaar ans daen i,rrote omvang gedaan.
Dit heeft nu echter een vaor de vereniging merkv,;aardig gevolg gehad. Door de
prafessianalisering van het werk raakte het eenvoudige, simpele werk van de sociale
hulpverlening uit anze aandacht. De deskundig apgeleide maaJtsohappelijk werker vaelt zioh, terecht, niet geroepen om eenvaudige hulpverlening te organiseren,
zaals 'bejaardensaciëteiten,
kinderkampen,
crèches, bezaek aan bejaarden, enzavaart.
Terwijl wij vraeger meenden, dat wij vrijwilligers juist tat deze taken geraepen
wm"en, raakt onze energie nu versh"ikt in persaneelsadminish"atie, huisvestingsproblemen en het beheer van bejaardentehuizen.
De vereniging verricht dus 'tengevalge van deze antwikkeling veel meer werk van
hage kwaliteit dan vraeger. Maar de eenvaudige hulpverlening, die men aok zonder
beraepsapleiding kan bieden en die wij ans vraeger als belangrijk dael hadden gesteld, blijft vaar een deel angedaan. Het zal in de valgende jaren een anderwerp
van beraad ma eten uih"naken hoe wij dit zo nodige vrijwilligerswerk
weer op
gang hijgen. Daarbij varmt het feit, dat anze deskundigen niet zijn opgeleid vaar
arganisatie en leiding van vrijwilligerswerk, een bijzandere maeilijkheid. Misschien
zullen wij er aver maeten gaan denken am leden, die dam" mnbitie in hebben, een
zekere scholing voor de leiding van deze hulpverleningsactiviteiten
te geven.
De antwikkeling, die ik u hier schets, roept de vraag ap naar de toekomst van ons
werk.
"Velk werk gaan wij in de taekomst doen en waar? Welke saarten wel'k en in welke
hoeveelheid vallen er in de kamende jaren voor ans te daen? Op de basis van de
cansolidatie, die in de afgelapen jaren is tat stand gekamen, maeten wij h"achten
een prognase vaar de valgende periade ap te stellen. Dat is een van de anderwerpen die op dit congres aan de orde zullen warden gesteld.
En weer moet ik u zeggen, dat een eenvaudige
prognase
vaar de toekamst
maeilijk te geven is.
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De professionaJiseringvan het maatsohappelijk werk en de verdieping van de opleiding in dat vak heeft ertoe geleid, dat aan het werk een wetenschappelijke
grondslag werd gegeven. Een wetenschappelijke basis sluit echter een dogmatische
basis uit. vVie werkt volgens een wetenschappelijk patroon, wie langs wetenschappelijke weg sociaal-therapeutisch werkzaam wil zijn, kan niet tegelijkertijd op een
religieus-dogmatische basis werken. Hij kan, naast zijn wetenschappelijk geobjectiveerde werk wel een persoonlijke, al dan niet dogmatisch gefundeerde levensovertuiging hebben, maar die overtuiging zal de wijze, waarop hij zijn werk
doet, op geen manier beïnvloeden.
Een gevolg van deze ontwikkeling is, dat Humanitas 'Van een zuil als een andere
thans in kringen van het maatschappelijk werk juist om die ondogmatische grondslag bijna wordt benijd.
Voor ons ech'ter is die ondogmatische basis - en ik stel er prijs op dit toch duidelijk
te herhalen - niet alleen een ontbreken van het dogma, niet alleen een negatieve
factor, maar meer dan dat. De eerbied voor de mens die zelf, als hem dat moeilijk valt geholpen door ons, zijn persoonlijkheid in het samenleven met anderen
moet verwerkelijken en ontplooien, is een voortdurende bron van inspiratie voor
ons allen.
Wij voelen het bovendien als een plicht het groeiend aantal buitenkerkelijken in
dit land een organisatie te bieden, waarin zij hun solidariteit met de medemens
kunnen beleven en in werkelijkheid kunnen omzetten. Niet een kerkelijk leergezag
legt ons de plicht van naastenliefde - of, moderner gezegd, solidariteit met de
naaste - op, maar het algemeen menselijke beginsel van eerbiediging van de persoon van de ander.
Vanuit dit algemeen humanistische beginsel is ons werk en is onze vereniging
geboren en uit ditzelfde beginsel hebben u allen en ik de kracht geput om het vaak
moeilijke en vervelende organisatorische werk, dat even zeer als het consbllctieve deel gedaan moest worden, met vreugde te velTichten. Dat eenvoudige beginsel van eerbied voor de menselijke persoonlijkheid en solidariteit met de medemens is wat ons allen hier bindt en wat aan deze congressen van Humanitas de
'eigen sfeer geeft.
Laat er geen misverstand over bestaan:
Humanitas is niet een algemene vereniging in de zin, dat wij over levensbeschouwing niet praten.
Wij zijn en blijven geïnspireerd door het ideaal van de zichzelf uit eigen kracht
ontplooiende mens. Wie dat ideaal onderschrijft is welkom bij ons, ook al aanvaardt hij daarnaast een of ander kerkelijk leergezag. vVie echter meent, dat
maatschappelijk werk een technische bezigheid is, die geen bron van inspiratie
nodig heeft, vergist zich.
Humanitas heeft duidelijk een func'de tegenover zijn cliënten, zoals iedere organisatie voor maatschappelijk werk. Wij hebben echter ook een functie voor onze
leden. Ook voor hen is Humanitas een stuk verwerkelijking van hun solidariteit met
de medemens. En het is ook daarom, dat ons vrijwilligerswerk niet verloren mag
gaan.
Op deze basis zijn wij tot samenwerking met zusterinstellingen bereid. De progno':
se van wat de volgende jaren voor Humanitas zullen brengen, wordt mede -bepaald door de mate van samenwerking met anderen en door de wijze waarop dit
zal geschieden~Niet overal zal Humanitas alleen zijn werk kunnen uitbreiden, omdat de maatschappelijke ondergrond eerder anderen aanwijst voor het verschaffen
van de nodige welzijnszorg dan ons. Daar zal vaak samenwerking met anderen
nodig zijn.
Wij aanvaarden die samenwerking gaarne en in volle openheid. Onze eigen bron
van inspiratie, die ik u hiervoor sohetste, willen wij daarbij niet verloren doen
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gaan. Aan de hand van het rapport Samenwerking zullen wij de techniek daarvan
op dit congres behandelen.
Er zijn mensen, die ons verwijten, dat wij in deze vereniging altijd problemen
oproepen. Ik moet u bekennen: ik had ze liever niet. Maar is het te verwonderen,
dat in een maatschappij, die zo snel en zo fundamenteel in beweging is als de onze,
ook de maatschappelijke
dienstverlening voortdurend van karakter verandert? En
is het tegen te houden, dat met allerlei sociale structuren ook de organisatievormen van het maatschappelijk welzijnswerk meegroeien?
Een vereniging, die zich niet regelmatig bezint op de vraagstukken, die ik u hier
in kOlt bestek heb aangeduid, blijft in die omstandigheden
achter door stil te
staan.
"Vij moeten mee, wij moeten vooruitdenken. Het is niet anders.
Dat dat moeilijke werk om te proberen de toekomst te doorgronden, kan worden
venioht met u allen tesamen, die naar deze stad van licht gekomen bent uit solidariteit met de medemens, maakt deze taak tot een vreugde, zoals alle werken voor
Humanitas dat telkens weer is.
En hie/mede verklaar ik het VIJFTIENDE
CONGRES van de Nederlandse Vereniging voor Maatschappelijk Werk Humanitas geopend.

samen of apart
toelichting op de congresnota's
en 'beperkt uitzicht'

'samenwerkingsvraagstukken'

Mij is gevraagd een toelichting te geven op de nota's 'Samenwerkingsvraagstukken' en 'Beperkt Uitzicht.' Het is vrij moeilijk om dat in kort bestek te doen. Er
komen in beide nota's ingewikkelde kwesties aan de orde. Ik zal proberen daarvan
enige te belichten. Aohtereenvolgens wil ik het volgende bespreken:
1. De professionalisering in de sociale dienstverlening en de ontzuiling.
2. Bestaansrecht en plaats van Humanitas in het particulier initiatief.
3. Houding van Humanitas ten aanzien van samenwerking en de bedoeling van
'Beperkt Uitzicht.'
professionalisering

en ontzuiling

In verband met het eerste thema, dat van de professionalisering, wil ik u enige punten noemen uit een artikel van Van der Vegt, getiteld 'Dienstverlening en maatschappelijk werk.' 1) Hij baseert zioh o.a. op een mtikel van Van Doom, die als
eerste over professionalisering sprak in 1961.
Binnen het maatschappelijk
werk ontwikkelen z:ich criteria voor deskundigheid,
gepaard met professionaliseringstendenties,
d.W.Z. het maatschappelijk
werk wil
meer en meer op een beroepsmatige maar ook op een deskundige basis bedreven
worden. Er ontwikkelen zich principes van een sociale hulpverleningsmethodiek,
d.w.z. onder meer een bewuste en systematisch verrichte hulpverlening gebaseerd
op wetensohappelijke kernnis en inziohten.
Met professie wordt dus bedoeld, dat een soort werk als beroep wordt uitgeoefend
en een specifieke deskundigheid vereist.

1) R. v. d. Vegt. Dienstverlening en maatschappelijk werk; in H. A. Becker (reeL) Di~nstverlening en publiek, Bijleveld, 1966.
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Van der Vegt noemt enige 'kenmerken van een professie, waarvan ik er enkele
naar voren wil halen:
a. een gesystematiseerd geheel van kennis en kunde;
b. monopolisering van deskundigheid, d.w.z. maatschappelijk werkers zijn degenen
bij uitstek die deze deskundigheid bezitten;
c. er bestaat een beeld in de maatschappij omtrent functie en doelstelling van het
maatschappelijk werk. D.w.z. de mensen weten wat maatschappelijk werkers doen
en met wat voor problemen je bij hen terecht kunt. Uit onderzoek is gebleken, dat
er aan de duidelijkheid van dat beeld nog wel wat schort;
d. er is een beroepcode en een beroepsorganisatie.
De professionalisering, het worden :tot een professie is nog bezig. De kenmerken
zijn nog niet alle volledig gerealiseerd. Door dit alles wordt het methodisch handelen van de maatschappelijk werkers bevorderd. Dit methodisch handelen houdt o.a.
in een professionele distantie als grondhouding, d.w.z. dat de maatschappelijk werker geen subjectieve aspecten wm zijn eigen sociaal functioneren in het hulpverleningsproces mag inbrengen. Toch wordt zijn werk hiermee niet een teohnische neutrale bezigheid. Distantie behoeft namelijk bewogenheid niet uit te sluiten. Een
maatschappelijk werker kan begaan zijn met een cliënt, hij kan hem nabij zijn,
maar hij mag zich niet 'verliezen' in de relatie.
Ook in de principes, die de beroepscode voor de maatschappelijk
werker stelt,
komt deze grondhouding
naar voren, zoals b.v. 'blijkt uit art. 8: 'De rhouding
tegenover de cliënt is gebaseerd op de eerbied voor diens persoon en de erkenning
van zijn verantwoordelijkheid voor eigen keuze van handelen,' en art. 13 'Indien de
maatschappelijk werker tegenover de cliënt uiting meent te moeten geven aan zijn
godsdienstige of levensbeschouwelijke gezindheid, doet hij dit zo, dat de cliënt de
volle vrijheid behoudt om zijn eigen standpunt in deze te bepalen.'
Het is niet zo dat kwesties van levensovertuiging geen rol spelen in het werk van de
maatschappelijk werker.
Eigenlijk trap ik een open deur in door dit te zeggen maar ik meen dat deze waarheid wel eens veronachtzaamd wordt door de sterke nadruk op de verwetenschappelijking en het technisch-deskundige
karakter van de hulpverleniging. Een maatschappelijk werker is nu eenmaal een mens, die zich zelf, zijn wijze van mens-zijn, meebrengt in de casework-relatie. Vaak onbewust brengt hij waarde-oordelen in. Talrijke voorbeelden daarvan worden genoemd in de brochure 'De beroepsrol van de
maatschappelijk werker.' 2)
Ik geef twee voorbeelden. Het eerste is dat van een zeer zorgvuldige, nette huisvrouw. De maatschappelijk werker meent dat zij overdreven zorg aan het huishouden besteedt en vergeet de sfeer gezellig te maken voor haar man en kinderen.
De maatschappelijk werker zag misschien dwangneurotische 'trekken bij deze huisvrouw. Hij onderkende echter te weinig de betekenis die deze netheid had in deze
situatie. Het gezin woonde namelijk in een buurt waar men erg op netheid gericht
was. Het bood de huisvrouw een mogelijkheid mee te tellen in de bumt.
Een ander voorbeeld is de vermelding in een gespreksverslag van een maatschappelijk werker dat er aan een cliënt toekomstbegrip werd bijgebracht en een gerichtheid op het uitstellen van behoeftebevrediging.
Dit kunnen belangrijke waarden
geacht worden, maar in bepaalde kringen, vooral de middengroepen waartoe maatschappelijk werkers behoren, gelden ze veel meer dan in andere.
Ook in recente Amerikaanse literatuur wordt de betekenis van waarden onderkend.
Elizabeth Salomon stelt in een artikel over Humanistic
Values and Sooial Case2) Bulletin 9 van de Commissie Onderzoek Maatschappelijk Werk; Staatsdrukkerij 1964.
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work 3) dat het casework berust op bepaalde onuitgesproken filosofische vooronderstellingen, in verband met zijn 'cultus' van objectiviteit en van empirisch wetenschappelijke methodologie. Zij zegt: het is onmogelijk te handelen buiten de context van een waardensysteem. Dit kan zich zelfs uiten in een stembuiging in het
gesprek met een cliënt. Men moet zich bewust zijn van zijn eigen waarde-Oliëntatie.
Bovendien: wetenschappelijke, zogenaamde objectieve kennis, is altijd een abstractie van de werkelijke beleving. Ook de psycho-analyticus
Erikson brengt naar
voren dat onze belevingswereld intuïtie en aotieve participatie inhoudt. Begrip voor
de mens en de menselijke bestaanswijze is essentieel. Subjectieve beleving is
primair; ook in het maatschappelijk
weJ!k gaat het om een ontmoeting, waarin
de ander serieus genomen wordt als persoon. Sohuld b.v. is: iemand die zich
schuldig voelt en niet een absh"actie als schuldgevoelens, aldus Salomon.
Dit is in wezen een humanistische zienswijze.
Het kan wellicht op de weg, juist van Humanitas, liggen om voor deze humanistische
zienswijze aandacht te vragen. Het inzicht dat kwesties van levensovertuiging een
rol kunnen spelen in het maatschappelijk werk, behoeft eohter niet in te houden, dat
het noodzakelijk is, het maatschappelijk werk :te organiseren in instellingen die een
bepaalde levensbeschouwelijke signatuur bezitten.
Het maatschappelijk werk wordt ook in levensbeschouwelijke
kring steeds meer
gezien als iets met een eigen functie in de samenleving, dat geen andere doelstellingen mag nastreven dan die van het maatschappelijk werk zelf, dus niet maatschappelijk werk met iets erbij maar maatsdhappelijk werk
Wel wordt erkend dat er een levensovertuigelijke motivering kan zijn om het werk
te doen en dat problemen van cliënten met levensovertuigelijke kwesties te maken
kulmen hebben. Ik noem hier de brochure Charitas, maatschappelijk werk, maat.
schappelijk opbouwwerk, van het Landelijk Sociaal Charitatief Cenhum.4)
Hierin
wordt gesteld: Christenen kunnen vanuit hlm gelovige bezieling meewel"ken in niet
specifieke katholieke of christelijke instellingen. Een meer praktisch organisatorische uitwerking treffen we aan in een recente nota van het Discesaan Maatschappelijk Centrum Den Bosch.
Het maatschappelijk
werk wordt dus steeds minder gezien als een middel om
mensen aan een kerk te binden of daar nam" terug te voeren, of om hen zich te laten
gedragen volgens normen, die in bepaalde levensbeschouwelijke
kringen leven.
Dit proaes van loslaten van allerlei soorten van dienstverlening uit bepaalde kerkelijke doelstellingen noemen we deconfessionalisering.
Ik wil hierbij nog wel stellen, dat het ook in algemene organisaties mogelijk m0et
zijn dat een cliënt indien hij dat wil door een maatschappelijk werker van een bepaalde levensbeschouwelijke
richting geholpen wordt. Een cliënt moet primair
het
gevoel hebben, dat de maatschappelijk werker hem ligt, dat hij ermee kan praten,
dat hij hem in zijn eigenheid aanvoelt.
Gelijkheid van levensbeschouwing is echter geen garantie, dat twee mensen elkaar
verstaan. Het kan er wel toe bijdragen eventueel.
Wil deze tendens tot algemeenheid nu zeggen dat Humanitas zijn bestaansrecht
zou verliezen? Ik meen van niet. Ik kom hiermee bij het tweede thema.
bestaansrecht

en plaats van hum ani tas in. het particulier

initiatief

Ik zei al: Humanitas kan juist wijzen op de betekenis van algemeen humanistische
waarden in het maatschappelijk werk.

E. L. Salomon: Humanistic Values and Social Casework, in : Social Casework, januari
1967 vol. XLVIII nr. 1.
4) Brochure 5, Landelijk Sociaal Charitatief Centrum Den Bosch 1964.
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Voorts is het van belang te erkennen, dat algemeenheid zonder levensovertuigelijke groeperingen niet mogelijk is.
In een lezing, gepubliceerd
als artikel in 'Rekenschap'
in september
1960, f»
heeft Van Praag, voorzitter van het Hlm1anistisch Verbond, gezegd, dat er een
tendentie is het mens-zijn te benaderen vanuit de concrete menselijke situatie.
Principieel is het daarom zeer wel mogelijk een algemene organisatie te stichten
voor praktisohe m'beid, maar de eerste voorwam-de daarvoor is de uitdrukkelijke
erkenning van de betekenis der levensovertuigingen.
Een werkelijke doorbreking van de verzuiling is in de Nederlandse verhoudingen
alleen mogelijk van de kernen eter levensovertuigelijke groeperingen uit. Naarmate
buitenkerkelijken principieel en orgal1is<~torisch meer betekenen, kunnen ze een
positieve factor zijn in het su'even naar echte algemeenheid, aldus Van Praag.
Men kan stellen dat er reële ten den zen zijn het maatschappelijk werk vanuit een
oogpunt van doelmatigheid te bekijken.
Doelmatigheid klinkt simpel. Het is alleen vervelend dat het zo moeilijk is doelmatigheid in praktische termen te vertalen. 'vVe bedoelen natumlijk in de eerste
plaats: de dienstverlening moet de individ'uin
moeilijkheden ten goede komen.
Dat is het einddoel. Al het andere: al of lliet verzuilde ol1ganisatie, al of niet overheidsinstelling, overleg en samenwerking zijn middelen. De organisatievorm moet
zodanig zijn dat het werk primair de belangen van de cliënt dient.
Doelmatigheid betekent o.a. ook dat het werk voor alle potentiële cliënten beschikbam' is. Dit houdt in: Een gelijkmatige spreiding van en bereikbaarheid van voorzieningen voor de verschillende bevolkingscategorieën,
economisch, territoriaal en
levensbeschouwelijk.
Een feit is nog steeds dat er een achterstand bestaat in voorzieningen voor buitenkerkelijken. Humanitas acht het nog steeds van belang in het bijzonder voor hen
voorzieningen in de sfeer van de sociale dienstverlening tot stand te brengen. Van
Groo'theest stelde in zijn artikel in de brochure 'Uitzicht' t.g.v. het vorige congres 6):
'Samenwerking met anderen mag er niet toe leiden dat deze achterstand zou blijven
bestaan of zou worden vergroot.'
In zekere zin is Humanitas een belangengroep,
namelijk een groep die er naar
streeft de belangen van buitenkerkelijken op het terrein van het maatschappelijk
werk zo goed mogelijk te behartigen.
Bij de doelmatigheid moet o..a. ook de ol'ganisatie in de vorm van particulier
initiatief betrokken worden. In zijn artikel in 'Uitzicht' 7) heeft prof. BeliIl!fante
gewezen op de belangrijke betekenis van het particulier initia'tief, belangrijk om
twee redenen; Ie een politiek-bestuurlijke:
particulier initiatief is een democratische verworvenheid. Particuliere verenigingen en stichtingen zijn het jurclisch-bestuurlijke middel waardoor de burgers in staat gesteld worden aan het gemeenschapswerk deel te nemen.
Men kan het particulier initiatief zien niet als gelijk te stellen met verzuiling maar
als democratische institutie van grote waarde, die in de Nederlandse verhoudingen
van dit ogenblik vaak in de meer historisohe dan principieel bepaalde vorm van
verzuiling optreedt. Juist bij maatschappelijk werk heeft pmiiculier initiatief nog
een tweede betekenis. De plicht tot solidariteit met de medemens kan namelijk

J.

P. van Praag. Aetieve veranlwoordelijkheid in Rekenschap, september 1960, 7e jaargang, nr. 3.
6) T. van Grootheest; Uitzicht op de plaats van Humanilas in het particulier initiatief in
brochure 'Uitzicht', uitg. Humanitas 1966.
7) A. D. Belinfante; Uitzicht op het particulier initiatief in de Nederlandse samenleving
in 'Uitzicht'.
f»
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alleen vervuld worden indien het maatsohappelijk werk en andere dienstverlening
niet uitsluitend wordt verricht door overheidsorganen,
maar tevens door uit de
maatschappij zelf voortgekomen organisaties van burgers, aldus Belinfante.
Met de ontzuiling zullen er m.i. nieuwe vormen groeien van pm.ticulier initiatief of
laten we zeggen van mede-verantwoordelijkheid
van de bevolking.
Toch: Al voeren de kerken het maa>tschappelijk werk niet meer zelf uit, levensbeschouwelijke groeperingen zullen nog wel een mede-verantwo01"delijkheid voor
de organisatie van maatschappelijk
werk op zioh willen nemen, al dan niet in
samenwerking.
Het is van belang dat Humanitas zijn positie bepaalt temidden van het pm.ticulier
initiatief. Prof. Ten Have deed tijdens het congres in 1963 dam'toe een poging, de
heer Van Grootheest bouwde daarop voort in zijn artikel in 'Uitzicht'.8)
Zijn
conclusie was: Er zijn niet alleen soheidslijnen van levensbeschouwelijke
aard. Er
zijn ook verschillen in levensstijl en mentaliteit die een belemmering VOlmen op
de weg naar groter openheid. Aan een organisatorische ontzuiling dient een geestelijke ontzuiling vooraf te gaan. Humanitas dient in het proces van geestelijke ontzuiling als volwaardig partner geaccepteerd te worden, niet met een levensbesohouwing maar op grond van de richtinggevende
beginselen genoemd in m't. 2
van de statuten. Dit houdt een mensbeschouwing in. Deze beginselen zijn geheel in
overeenstemming met die van het casework.
Persoonlijk meen ik, zoals ik al zei, dat het wellicht juist aan Humanitas is aandacht
te vragen voor de funotionalisering
van Ihet maatschappelijk
werk en voor de
bewustwording van maatschappelijk werkers over de betekenis van nOlmen, waarden en levensovertuiging in hun werk.
De professionalisering heeft intussen tot gevolg dat ook belijdende leden van kerk.
genootsohappen soms bij Humanitas solliciteren. Indien zij zelf in gemoede menen
aan verwezenlijking van de doelstellingen van Humanitas te kunnen meewerken,
dan zou het onjuist en zelfs Sh"ijdig aan de beginselen van Humanitas zijn, hen bij gebleken deskundigheid - niet in onze organisatie op te nemen.
houding van humanitas ten aanzien van samenwerking
uitzicht'

en de bedoeling van 'beperkt

Het zal duidelijk zijn, dat Humanitas in principe vóór samenwel'king is, mits die
organisatievorm een waarborg biedt voor deskundig werk, vonr een gelijkmatige
spreiding van hulp over de verschillende bevolkingscategorieën
en mogelijkheden
biedt voor een mede-verantwoordelijkheid
van verschillende bevolkingsgroepen.
Humanitas is zich ervan bewust dat je pas kunt samenwerken, wanneer je iets
bent. Van Grootheest stelde in 'Uitzioht' dan ook:
De aandacht die in een bepaalde fase van het Humanitas-bestaan
aan de eigen
opbouw gewijd is mag niet gezien wotden als de eindfase maar als noodzakelijke
voorwaarde.
Het is voor afdelingsbes'mren van Humanitas vaak moeilijk te beoordelen of zij
wel of niet zouden moeten samenwerken. Het zal afdelingsbestuurders
vaak zwaar
vallen, werk dat zij moeizaam opgebouwd hebben in te brengen in een algemene
organisatie. Tooh moet dit kUlUlen. Het is als een kind dat volwassen is geworden.
Men moet het als ouder kUl111enloslaten.
Per plaatselijke situatie moet bekeken worden of samenwel.king gewenst is. De
nota 'samenwerkingsvraagstuk'ken'
traoht vooral in hoofdstuk 111 een opsomming

~) 'Uitzicht'
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te geven van voorwaarden en overwegingen, die men hierbij kan laten gelden. In
hoofdstuk II zijn verschillende vormen, in feite gradaties van minder naar meer
samenwerking onderscheiden.
Doelmatigheid
behoeft niet altijd door volledige
samenwerking gediend te zijn. Het gaat uiteindelijk om een doelmatige inzet van
krachten. Een gezamenlijk adres in een wijk waar men hulp kan vragen met
organisatorische zelfstandigheid kan al veel betekenen, zo ook b.V. gemeenschappelijke scholingsbijeenkomsten en gezamenlijke publicaties.
Samenwerken moet geleerd worden; ik zeg bewust niet samenwerking, omdat ik
wil benadrukken dat het een gebemen is en niet alleen een eindresultaat. Het is
daarom van belang, dat samenwerkingsexperimenten
zoals in de Haagse Schilderswijk kritisch geëvalueerd worden.
Er gaat van het Ministerie van Cultum, Recreatie en Maatschappelijk vVerk, dat
ten slotte heeft toe te zien op een doelmatige besteding van overheidsgelden, een
aandrang uit tot doelmatiger organisatie. Dit blijkt o.a. uit vde passages in de toelichting op de begroting 1968.
Een voorkeur vOOCJ:
een bepaalde vorm van smnenwerking blijkt hier niet uit.
Het kan binnen één werkvorm telTitoTiaal; het kan tussen versohillende werkvom1en, d.w.z. interfunctioneel
en het kan tussen organisaties van verschillende
levensbeschouwelijke richtingen, d.w.Z. interlevensbeschouwelijk.
Toch gaan er incidenteel impulsen vm1 het Min;.sterie uit in een bepaalde richting,
gehlige de subsidieregeling van de grote zgn. A-instellingen voor gezinsverzorging.
Het ministerie wil dat de sociale diensIJverlening geherstruotureerd
wordt, maar
kan of wil geen programmering van die herstructurering naar voren brengen.
In feite zou deze programmering moeten uitgaan van de gezamenlijke uilJvoeringsinstellingen van particulier initiatief en gemeentelijke diensten gezamenlijk,
in
kleiner of groter territoriaal verband. Ook bij de gemeentelijke sociale diensten
komt er meer gerichtheid op samenwerking, getmge het Divosa-congres dat hierover dit jaar is gehouden. D)
Zelfs de organen van het particulier initiatief weten vaak onderling niet of moeilijk
tot open overleg, laat staan tot afstemming van werkzaamheden of samenwerking,
te komen.
Komt het wel tot overleg dan stelt men vaak nog niet duidelijk wat men eigenlijk wil.
Een voorbeeld van een nota die een bepaalde richting aanduidt is de reeds genoemde van het Diocesaan Maatsohappelijk Centrum Den Bosoh. 10) Hierin wordt een
soort 'grootbedrijf'
voorgestaan, in fasen te bereiken, van vOO'l:namelijk: maatschappelijke dienstverlening,
sociaal cultureel werk, geestelijke gezondheidszorg,
huishoudelijkeen gezinsvoorlichting,
in interlevensbesohouwelijk
plaatselijk en
regionaal verband. De nota is van grnot belang als gespreksstof. Het lijkt me wel
een vraag of dergelijke 'grootbedrijven' niet te technocratisch zullen worden.
Humanitas ziet de congresnota 'Beperkt Uitzicht' als een uitdaging aan andere
orgm1isaties van particulier initiatief om ook hun kaarten op tafel te leggen.
'Beperkt Uitzicht' wil tonen, wat Humanitas waarschijnlijk zou kunnen verwezenlijken in de komende 5 jaar wanneer zij niet zou samenwerken. Het is bedoeld als
alternatief voor samenwerking.
Getr'acht is zo realistisch mogelijk te werk te gaan. Vandaar b.V. de vuistr'egel

H)
10)

Pre-adviezen in: Samenwerkingsverbanden bij de gemeentelijke sociale diensten. Divosa,
uitg. no. 27, 1967.
Een visie op <.Iewenselijke ontwikkeling van het algemeen maatschappelijk werk in
samenhang met andere vonnen van maatschappelijke dienstverlening. Diocesaan Maatschappelijk Centrum, Den Bosch, 1967.
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van 1 maatschappelijk
werker voor algemeen maatschappelijk
werk op 15.000
buitenkerkelijken.
De nota's 'Samenwerkingsvraagstukken'
en 'Beperkt Uitzioht' zijn opgesteld rne~
de bedoeling te peilen hoe het congres over deze zaken denkt. Pas daarna kunnen
hoofdbestuur en afdelingen verder met hun beleidsbepaling. Schroomt u dus niet
in de discussies uw mening te geven.

DRS.

R. A. E. ZIJ L MAN.

kort verslag van de belangrijkste
besprekingen op het congres
De hoofdthema's van het tweejaarlijks congre~, dat in hotel Cooagne te Eindhoven
op 28 en 29 oktober is gehouden, waren: 'Samenwerkingsprablemen,
en het uitzicht in de komende vijf jaar op de ontwikkeling van het werk van de vereniging'.
Beide aspecten van de nabije toekomst van Huma"itas waren neergelegd in twee
nota's. De bespreking daarvan in zeven groepen op het congres kan als bijzonder
geslaagd besohouwd worden. De discussies stonden op ebn goed niveau. Begrijpelijk; de achtergrond is namelijk uiterst belangrijk voor de toekomst van het geïnstitutionaliseerde en gesubsidieerde maatschappelijk werk en de hesprekingen hadden dan ook veel aanh'ekkingskraeht op bestuurs- en kaderleden, die zich verantwoordelijk 'voelen voor het beleid op plaatselijk, gewestelijk en landelijk niveau.
De steeds groter wordende openheid bij in het nabije verleden sociaal tamelijk
geïsoleerd van elkaar levende bevolkingsgroepen,
maar ook overwegingen
van
efficiency, hebben de subsidiërende overheid ertoe gebracht in zijn beleid de bevordering van samenwerking speoiaal in de uitvoering, in het maatschappelijk werk
sterk op de voorgrond te plaatsen. Het spreekt vanzelf da'( Humanitas, dat, zoals
zijn voorzitter prof. A. D. Belinfan'te dat op het congres uitdrukte, wel eens benijd
wordt om zijn ondogmatische grondslag, daar geen bezwaar tegen kan hebben.
I~tegendeel.
Maar samenwerking in waarlijke algemeenheid kan alleen door elk der deelnemers op doelmatigheid in het algemeen en voor de eigen !instelling in het bijzonder
beoordeeld worden, indien daar een duidelijk hetzij hoger hetzij lager te waarderen
alternatief tegenoverstaat.
Met de nota 'Beperkt Uitzicht', èen vijf jaren prognose voor de uitbreidingsmogelijkheden van uitvoerende deelorganen van Humanitas in de nabije toekomst is dat
alternatief nu aanwezig.
Vereenvoudigd voorgesteld kan men verwach'ten dat de toekomst van Humanitas,
voorzover het nieuw te creëren werk en uitbreiding van het werk betreft, zich
zal afspelen in een krachtenveld. tussen twee polen. Aan de ene kant werken
krachten als het algemeen, zij het hier en daar schoorvoetend
en onduidelijk,
verlangen naar samenwerking bij de sociale dienstverlening,
aan de andere kant
gaat nu de zeer concrete en op papier ges'telde visie in 'Beperkt Uitzicht' op
mogelijkheden tot uitbreiding van de eigen apparatuur,
ook zijn invloed doen
gelden voor zover dat al niet het geval was.
De vragen die het werken sh'aks in het ,hiel'boven geschetste krachtenveld
oproept zijn voor een deel beantwoord, voor een deel als probleemstelling zoveel mogelijk verduidelijkt, becommentarieerd
en ter verdere studie en uitwerking aanbevolen.
Uit de discussie komt o.m. (wat volgt is een voorlopige en onvolledige selectie uit
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het uitgebreide discussiemateriaal;
we willen hier graag in een volgend num.
mer op terugkomen) naar voren:
•
dat men binnen Humanitas de overheid wel kan zien en aanvaarden als partner
van het particulier initiatief bij de gezamenlijke sociale dienstverlening;
•
dat echter samenwerking met de overheid alleen een aanvaardbare gestalte kan
krijgen indien een scheiding wordt gemaakt tussen overheidsorganen
die over
subsidiezaken adviseren, die bijstand verlenen en die de sociale dienstverlening
tot taak hebben, omdat alleen in de laatste categorie naar de mening van de congresdeelnemel's samenwerking tussen particulier initiatief en overheid doelmati;i;
en zinvol is;
•
dat voorts de inven'tarisatie van samenwerkingsvormen
in de congresnota
naar de huidige stand van zaken beoordeeld, volgens de discussianten volledig geacht kan worden;
•
dat de gezamenlijke uitvoering van werksoorten die niet tot het kernprogramma van Humanitas behoren een .aanmerkelijk eenvoudiger opgave wordt geacht
dan bundeling van zuiver uitvoerend maatschappelijk
werk (men vindt dus dat
het met projecten in de randgebieden vlotter gaat);
•
dat de samenwerking steeds algemeen moet zijn en dat niet gestreefd zou moeten worden naar samenwerkingsprojecten
met een beperkte deelname (welke uitspraak van veel belang werd geacht wegens het de laatste tijd gebleken verschijnsel dat de toenadering tot Humanitas van r.k. zijde, die van hervolmde zijde vaak
overh"eft);
•
dat Humanitas zijn identiteit als instelling voor maatsohappelijk werk vrij-vanleerstelligheid en in de eerste instantie werkend ten behoeve van buiterrkel1kelijken
zeker niet zal verliezen door samenwerking met anderen, mits de vmm waarin
dit geschiedt een 'evenwichtige beleidsinbreng'
garandeert en 'waarlijk algemeen'
is;
•
dat Humanitas alleen kan samenwerken als het 'een eigen gezioht' heeft;
•
dat volgens een aantal congresdeelnemers
uitvoering van sociale dienstverlening door volledige samenwerking in veel gevallen zelfs voorkeur vel1dient boven
uitvoering door middel van de vergaande geografische schaalvergroting van het
ergen apparaat;
•
dait in de hulpverlening de vrijheid van keuze voor de cliënten behouden dient
te blijven voorzover dat niet ten koste van de kwaliteit van de hulpverlening gaat;
•
dat bij de planning van de apparatuur in de toekomst de ervaringen en wensen
van het grondvlak van de vereniging de doorslag dienen te geven;
•
dat in het algemeen de quantitatieve behoefte aan maatschappelijk wel'k naar
wetenschappelijke maatstaven nog niet voldoende gepeild is, laat sta,;:tn meetbaar
gemaakt (de gehanteerde normen zijn verre van onkwetsbaar, als we dat in het
oog houden is een quantitatieve schets van het toekomstig apparaat toch een zeer
waardevol referentiestuk) .
Tot slot vermelden we als een conclusie van de deelnemers aan deze congresdiscussies dat bij aanstelling van functionarissen in dienst van de vereniging vast
moet staan dat zij (afgezien van de eisen inzake deskundigheid,
bekwaamheid
en geschiktheid, die voorop staan) de doelstelling van Humanitas, neergelegd in
artikel 2 van de statuten, onderschrijven en met volledige overtuiging zullen en
kunnen nastreven. Deze conclusie houdt in dat in beginsel, naast buitenkerkelijken,
ook personen die kerkelijk georiënteerd zijn, op deze voorwaarde in een funCTIe bij
de vereniging zouden kunnen worden benoemd.
Men moge stellen dat dit laatste in het algemeen en op de meeste plaatsen in de
vereniging (nog) niet actueel is, met dit beginsel was iedereen het eens. Het congres had ook waardering voor de zuiverheid die in deze conclusie besloten ligt.
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De discussies zowel als de conclusies hebben zich bijna uitsluitend gericht op de
samenwerking met anderen voorzover die uitvoerend vakkundig maatschappelijk
werk als doel heeft. De vrij intensieve en ten dele geïnstitutionaliseerde
samenwerking met het Humanistisch
Verbond op een aantal neventerreinen
heeft zijn
eigen plaats in onze vereniging en is, als zijnde buiten discussie, niet in het hier
weergegeven gezamenlijk overleg beh'okken, Het was goed dat dit toch nog even
duidelijk naar voren kwam,
De resultaten van de discussies over samenwerking
en vergroting van de eigen
apparatuur
zullen door het hoofdbeshmr
nauwkeurig worden bestudeerd.
Reeds
nu kan gezegd worden, dat een schat van gegevens voor het toekomstige beleid
in de vereniging beschikbaar is gekomen.
Omdat enerzijds na de sterke groei van het beroepsapparaat
van de vereniging
Hnmanitas het vrijwilligerswerk wat in de verchu!<'king is gekomen en omdat anderzijds de contouren van vrijwilligersarbeid
en. beroepsarbeid zich wel steeds duidelijker beginnen af te tekenen, besloot het congres een speciale studie te gaan
maken van de problematiek van het vrijwilligers werk binnen het huidige Humani.
tas. Administratie, beheer en personeelsproblematiek
hebben de energie van veel
vrijwilligers in de vereniging opgeslokt, en toch blijkt er telkens behoefte
te
zijn aan sociale hulpverlening
die typisch door vrijwilligers moet worden verzorgd en uitgevoerd. Het duidelijker warden van de contouren van dit type werk
wil echter nog niet zeggen dat de shuctuur naar binnen ook al duidelijk ,is of aan
de omstandigheden
van het heden is aangepast. Daarom zullen de mogelijkheden,
de reikwijdte, de relaties tot het beroepswerk en vooral de encadrering, leiding en
organisatie, terdege worden onderzooht, Het congres had geen enkele moeite met
het congresvoorstel van deze sh'ekking uit de afdeling Haarlem.
Het congres keurde in een der zittingen het beleid van het hoofdbestuur
in de
afgelopen twee jaar goed, verleende de penningmeester
decharge, gaf een aantal
wensen aan met beh'ekking tot de inhoud van de verenigingsorganen
en besprak
een in te voeren nieuw huishoudelijk reglement.
Het hoofdbestuur noteerde met grote voldoening dat het congres met vertrouwen
een aantal andere in voorstellen aanhangig zijnde zaken ter verderebeshldering
en behandeling aan het hoofdbestuur heeft gegeven. Rechtsvorm van het geheel
en de delen en het zoeken naar de meest doelmatige shuctuur in de vereniging
zijn moeilijke onderwerpen
die de geesten op alle niveaus bezig houden. Beide
opgaven zullen in de komende bestuursperiade
worden bestudeerd
en, naar we
mogen hopen, dichter bij een oplossing worden gebracht.
De voorzitter van Hll1nanitas, prof. mr, A. D. Belinfante en de hoofdbestuursleden
mI". vVo G. Verkruisen en J. Landman zijn afgeh'eden. Zij werden conform de
candidaatstellingen
vervangen door respectievelijk
mI'. A. Stempels, mevrouw P,
J. Dijkwel-Wiegersma en L. P. G. Nelemans.
De aftredende voorzitter werd namens de gehele vereniging toegesproken door de
vice-voorzitter C. M. Swiebel en daarna door de heer G. G. Maters, de voorzitter
van de afdeling Rotterdam. Hierbij bleek hoe dankbaar de vereniging hem is
voor zijn onschatbare diensten op een moeilijke vrijwilligers post. Het hoofdbestuur
uitte die dankbaarheid
door een sierlijk afscheidscadeau
dat, naar de wens van
de heer Belinfante zelf, altijd in :z;ijnnabijheid thuis te vinden en te zien zal zijn;
het congres benoemde zijn ex-voorzitter to'( ere-lid. Helaas was het reeds in mei
afgeh'eden bestuurslid J. Landman verhinderd aanwezig te zijn. Zeer vele jaren
heeft het hoofdbestuur altijd op zijn steun, stem en medewerking kunnen rekenen,
vooral in samenhang met zijn voorzitterschap
van het veel aandacht eisende Landelijk Orgaan voor Maatschappelijk
OpbollW'\verk. Ook belichaamde hij de waarde.
volle band met de vakbondswereld.
De heer Landman is in mei gepensioneerd
en wij hopen dat hij nog vele jaren
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van zijn welverdiende
rust mag genieten. MI'. W. G. Verkruisen nam ook afsoheid van het bestuur; hij is nu burgemeester van Muntendam en dat is te ver
weg om volledig te kunnen meewerken. Zijn vertrek is een verlies en daarom
kunnen we het beste de bmgemeester van Ouderkerk a. d. Amstel napraten toen
hij in 1966 afscheid van zijn wethouder Verkruisen nam met woorden die neer
kwamen op respect ook bij politieke tegenstanders
voor zijn integriteit: 'Je weet
altijd wat je aan hem hebt'. De heer Verkruisenis
een van de auteurs van de
brochme 'Uitzicht' die de grondslag vormt van veel dat in dit congres gestalte
heeft gekregen.
De nieuwe voorzitter, mr. A. Stempels te Rottel,dam is hoofdredaoteur
van de
Nieuwe Rotterdamse Courant; voorzitter van de Rotterdamse Jomnalistenvereniging; bestuurslid
van de Gemeenschap
Rotterdam van het Humanistisch
Verbond; lid van het Comité Ereschuld aan omgekomen Joodse stadgenoten.
Mevrouw P. ]. Dijkwel-Wiegersma te Baam is opgeleid als maats'chappelijk werkster, heeft later ook de voortgezette opleiding gevolgd en heeft haar vak voor een
deel van haar tijd ook uitgeoefend. Zij is van 1957 tot 1960 bestuurslid geweest
van de afdeling HilverSl1111en van 1960 tot 1964 van de afdeling Eindhoven. Zij
vervult nu nog enige bestuursfuncties
in het maatschappelijk
werk en treedt sinds
1966 op als landelijk vertegenwoordiger van Humanitas in de commissie van advies en bijstand voor maatschappelijk
werk van de Nationale Federatie voor de
huishoudelijke en gezinsvoorlich'cing.
De heer L. P. G. Nelemans te Wassenaar is secretaris van het NVV en, in het
kader van de werkverdeling
in het hoofdbeshmr
van die instelling, belast met
za'ken die vel'band houden met maatschappelijk
werk, de algemene bijstandswet
enz.
In een volgend nummer hopen we nog iets over de resultaten van het congres te
kunnen publiceren.
H. v. S C H A A I K

hulpverlening over de grenzen
vVeinigen zullen de stichting kennen die kortgeleden 10 jaren bestond: 'De Stiohting hulpverlening aan zieken in Polen'.
Het blijkt dat, op de Verenigde Staten na, geen land méér medische hulp heeft
gegeven aan minvermogende
zieken in Polen dan Nederland.
De in Nederland
verblijvende Polen hebben het initiatief genomen, maar met hulp van de Nederlandse pharmaceutische
industrie cn giften van particulieren
heeft 'De Stichting'
reeds velen kunnen helpen.
Thans wordt er actie gevocrd onder het motto 'Nederland
helpt Polen'.
De
stichting is niet gebonden aan, enige politieke of levensbesohouwelijke
riohting.

rectificaties:
No. 4 - augustus 1967 - blz. 73 onder: Waarom Centrum? 'Aanwezigheid van ongeveer
6000 bejaarden' moet zijn: 600 bejaarden.
No. 5 - oktober 1967 - bI. 94; laatste alinea: medeverschijnsel moet zijn modeverschijnsel.
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dienstencentra; verschijnsel van de mode
of noodzaak van de tijd? (111)
de rijksbijdrageregeling
Voor ons ligt dan de in oktober jl. officieel gepubliceerde
'voorlopige rijksbijdrage-regeling
dienstencentra
bejaarden.'
Van deze regeling, die geldt met terugwerkende kmcht tot 1 januaI'i 1967, was inmiddels reeds - via de gesubsidieerde
dienstencenh.a
- ,veel bekend geworden.
Het is een voorlopige regeling geworden, omdat men meent nog over onvoldoende
ervaringsgegevens
te beschikken. Dat men de ontwikkeling van ervm.ingsgegevens
zoveel mogelijk op plaatselijk niveau een kans wil geven moge blijken uit het feit,
dat men voor een rijksbijdrageregeling via de gemeenten gekozen heeft.
inhoud van de regeling
De regeling omvat een achttal hoofdstukken met in totaal 34 artikelen. Op enkele
hiervan willen wij wat nader ingaan.
In hoofdstuk Il - aI,tikel 4 - wordt de samenstelling van het bestuur behandeld.
Dit bestaat - aldus de regeling - 'uit personen, die kunnen worden geaoht de
levensbeschouwelijke
en maatschappelijke
verbanden en organisaties te vertegenwoordigen welke betrokken zijn bij het werk IVoorbejaarden ter plaatse.'
Over de noodzaak tot plaatselijke samenwerking laat de regeling geen misverstanden bestaan. Zelfs heeft men in het officiële ontwerp de mogelijkheid - die in het
concept nog voorkwam - om bij de samenstelling van het bestuur rekening te
houden met de levensbeschouwing van de bejam'den, laten vervallen.
In hoofdshIk III worden de functies van het dienstencenhl.un minimaal omschreven
(art. 5), terwijl tevens wordt aangegeven op wie de diensten zich richten (art. 6).
Artikel 7 van dit hoofdshIk geeft aan, dat ,tenminste één functionaris met volledige
dagtaak aan het cenhl.lm verbonden moet zijn.
Belangrijk voor de ontwikkeling van de dienstencentra
is de toelichting, die bij
artikel 5 wordt gegeven: 'Hoewel in dit artikel - evenals in de gehele rijksbijdrageregeling - sleohts gesproken wordt over bejaarden, is het geens7)ins noodzakelijk
de aotiviteiten tot bejaarden te beperken. Indien daaraan behoeEte besta'at kunnen
ook anderen dan bejaarden - bij voorbeeld lichamelijk gehandicapten
- van de
diensten gebruik maken.'
Onder de functies van het dienstencentrum
h.effen we aan:
- activiteiten ter bevordering
van contact hlssen bejaarden
hen en andere leeftijdsgroepen;
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onderling

en tussen

organiseren van vormende en ontspannende activiteiten;
het geven van voorlichting en adviezen;
het verschaffen van versohillende vormen van hulp en dienst aan bejaarden al
naar gelang de behoeften.
Hetgeen wij in ons eerste artikel 1) reeds betoogden - nl. dat het organiseren van
hulp/service vanuit de eigen organisatie wel degelijk van belang blijft - wordt
onderSb"eeptdoor de mededeling in de toelichting 'dat het niet in de bedoeling
ligt taken van bestaande instellingen door het dienstencentrum te doen overnemen:
Ook in hoofdstuk IV van de regeling - artikel 8 - is het streven, om aan de plaatselijke situatie zo veel mogelijk recht te doen, te onderkennen. Zolang nl. de rijksbijdrage de f 16.000,- niet te boven gaat (hetgeen moet worden gezien als 50 %
van de totale kosten) 'zal' - aldus de toelichting - 'niet worden getreden in het
beleid van de gemeente ten aanzien van de kosten welke zij voor subsidie in aanmerking wil brengen.'
Een hogere rijksbijdrage - tot ten hoogste 45 % van de in aanme1'king komende
exploitatiekosten -is mogelijk (artikel 9), doch dan gelden de aanwijzingen, die
m.b.t. die kosten in artikel 11 worden gegeven.
Opmerkelijk is, dat ook - in artikel 11 sub 5 - de kosten met name genoemd zijn,
die niet voor een rijksbijdrage in aanmerking komen. Hie1'bijb"effen we voornamelijk die kosten aan, die te beschouwen zijn als privé-uitgaven voor bejaarden of
medewerkers. Ook kosten, die samellhangen met de 'noodzakelijke kosten van
het bestaan' - waarvoor zo nodig een beroep op de algemene bijstandswet kon
worden gedaan - worden voor een rijksbijdrage uitgesloten.
In artikel 11 lid 6 wordt aangegeven welke bedragen bij het opstellen van de kosten
in mindering cIienen te worden gebracht. Hierbij hebben we moeite met de uitleg
van het onder e genoemde: 'de tegenwaarde van de in natura ontvangen goederen/
diensten (giften in natura).'
Ook de toelichting laat ons hierbij in de steek. Men heeft ons wel verzekerd, dat de
doO'!"
vrijwilligers verleende diensten hiermee niet bedoeld zijn, maar wat dan precies wel? Naar de geest van de regeling te oordelen mogen we ook hier op een
soepele interpretatie rekenen.
In hoofdstuk V - artikelen 14 t.m. 20 - b-effen we de door de gemeente te stellen
subsidievoorwaarden aan.
Na hetgeen we over de maatsohappelijk werker, als func1:ionarisin het dienstencentrum, in ons tweede artikel 2) hebben opgemerkt, doet het ons genoegen, dat de
aanvankelijke tekst van artikel 14 zodanig in het officiële ontwerp is gewijzigd, dat
thans de namuk is komen te liggen op 'een persoon van wie redelijkerwijze kan
worden aangenomen, dat hij, gezien opleiding en ervaring, zijn taak naar behoren
kan uitvoeren. Dat men voor deze functionaris vooraf de goedkeuring van de
minister nodig heeft (en niet voor de opgeleide maatschappelijk werker) lijkt ons
redelijk.
Ook met artikel 16 - 'de instelling streeft naar inschakeling van vrijwilligers' zullen we ons binnen Humanitas graag kunnen verenigen.
In de hoofdstukken VI, VII en VIII b"effen we voornamelijk artikelen aan, die
subsidie technische zaken regelen en hier buiten beschouwing kunnen blijven.

1) Humanitasnummer4, augustus 1967.
2) Humanitas,no. 5, oktober 1967.
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enkele kanttekeningen bij punten, die uit de toelichting - en niet rechtstreeks
regeling zelf - blijken.

uit de

Een zestal vonnen van dienstencentra zijn mogelijk:
- in de wijk;
- bij een complex bejaardenwoningen
(al dan niet tevens gericht op in de wijk
wonende bejaarden);
- als deel van dorps- of wijkcentnun of van buurthuis;
- gecombineerd
met andere ruimtevragende
instellingen (b.v. kruisgebouw
of
bibliotheek) ;
- in combinatie met een verzorgingstehuis voor bejaarden.
Wij vragen ons af of met de hij deze laatste vmm aangegeven beperking - het centrum mag geen integrerend deel van het verzorgingstehuis uitmaken - bedoeld
is: niet uitsluitend gericht op de bejaarden in het tehuis; óf heeft men hielmee ook
willen zeggen: niet binnen de muren van het verzorgingstehuis?
Dit laatste zou ons onlogisch voorkomen.
Ook leert de toelichting ons iets over de omvang van hulp en diensten: 'er dient
zekerheid te bestaan dat de bejaarden dagelijks van het dienstencenhLlm gebruik
kunnen maken .. .'
Wij hopen, dat de ontwikkeling van het dienstencenh'um tevens zal gaan in de richting als bedoeld met onze opmerking in het laatste deel van ons tweede artikel:
een vertrouwde
aanwezigheid;
niet alleen overdag maar ook 's avonds
en
's nachts.
Over de behoeftepeiling zegt de toelichting: 'Alvorens over te gaan tot de oprichting van een dienstencentrum moet worden gepeild welke behoefte aan maatschappelijke en sociaal culturele dienstverlening bestaat bij de bejaarden in het
vermoedelijke werkgebied.'
Het in de toelichting aangegeven werkgebied is iets kleiner dan in ons eerste artikel
werd genoemd: plm. 450 bejaarden, die wonen binnen een sb'aal van plm. 800 meter
rond het dienstencenhLIm.
Al met al zijn we verheugd over het feit, dat de rijksbijdrage-regeling - zij het
voorlopig - thans officieel is gepubliceerd.
De geest, die uit deze regeling spreekt geeft ons een goed vertrouwen in een positieve ontwikkeling van de dienstencentra.
J. TERLOUW.
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zwarte bloem verliest zijn bladen niet
'Prisons, the black flower of civilised society', schreef Natahaniel Hawthorne in
de vorige eeuw. In Engeland - met zijn wonderlijke mengeling van traditie en
vernieuwing - is dat ook heden ten dage nog een zwarte waarheid in de negentiende-eeuwse betekenis van het woord. 'Uit de tijd' is inderdaad het enige woord
voor een aantal in het oog springende facetten van het Britse gevangeniswezen.
Aan de andere kant doet zich ook hier de frisse wind gevoelen van de 'Law reform',
die op zoveel andere gebieden van het recht het dode hout van de traditie oplUimt.
De Britse publieke opinie is vooral wakker gesohud door het aantal ontsnappingen - gemiddeld lUim 500 per jaar - en met name door de spectaculaire ontvluchtingen vantreinrover
Charles vVilson in 1964 en spion George Blake in 1966. Deze
laatste uitbraak was aanleiding voor een onderzoek en rapport van Lord Mountbatten of Birma. Diens verslag ging echter verder dan het enkele punt van de
beveiliging, dat aanleiding was voor zijn optreden, en werd daardoor een actualisering van vroegere voorstellen tot hervorming 1).
Alvorens in vogelvlucht een aantal probleempunten
aan te stippen, eerst iets over
de statistiek; gegevens van 1963. Volgens het jaarverslag van het Home Office~)
daalde de gemiddelde gevangenisbevolking
van 31.700 tot iets meer dan 29.000.
Afgezien van de verschillende inrichtingen voor jeugdigen waren er 75 gevangenissen in bedrijf: 11 cenh'ale, 21 regionale en 43 plaatselijke. Van dit totaal waren er
13 'open'. Daarnaast waren er 16 'hostels', overgangstehuizen
voor langgestraften in de laatste fase van hun straftijd.
beginsel en praktijk
Het in Nederland reeds in 1951 in de Beginselenwet gevangeniswezen neergelegde
principe dat de gevangenisstraf dienstbaar moet zijn aan de wederaanpassing,
kreeg in Engeland in 1964 - zij het op vrij Victoriaanse manier - formele erkenning doo'!' wijziging van artikel Ivan
de Prison Rules, dat thans luidt: 'Doel van
de behandeling en vorming van de gevangenen is hen aan te moedigen en te helpen

Crime achallenge to us all, Report of the Labour Party's Study Group (June 1964),
Lord Longford chairman. Terence Morris: What are prisons for? Observer 24.10.1965 en
Sense and security, Observer 1.1.1967. Zie ook Paul Wohlfarth: Nieuws van het Engelse
gevangeniswezen, uittreksel in Documentatieblad 1967, no. 6, pag. 201 vvo
2) Home Office: het ministerie van binnenlandse zaken. Engeland heeft geen apart
ministerie van justitie. Het bestuur over het gevangeniswezen berustte tot 1964 bij de
Prison Commission, sindsdien bij een afdeling van het Home Office.
1)
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een goed en nuttig (good and honest) leven te leiden.' De oude toevoeging 'na ontslag' (on discharge) is geschrapt om aan te geven dat dit al in de gevangenis moot
beginnen.
Die gevangenis is echter ouderwets, onderbemand en overbevolkt. Zelfs nieuwere
gevangenissen zijn nog 'in het tijdperk van de nachtspiegel' en het andere sanitair is vaak navenant. In een kritische analyse van het Britse gevangeniswezen
noemde prof. Lopez Rey in 1965 3) de kwaliteit van voedsel, kleding en slaapgelegenheid 'weIl below even some Latin-American conditions.' In 1963 zaten er nog
6.296 gedetineerden met zijn drieën in een cel. Vooral de plaatselijke gevangenissen waren overvol. Birmingham, met een capaciteit van 420 plaatsen, had een
gemiddelde dagelijkse bevolking van 811. Durkham (665 plaatsen) had er 1019.
Er is een meerjaren-bouwplan
van in totaal 25 miljoen pond, dat nu in zijn laatste
fase is. De resultaten daarvan zijn merkbaar, al is het tempo van nieuwbouw van
Britse gevangenissen wel vergeleken met dat van de bouw van een middeleeuwse
kathedraal. Van invloed op de verdere ontwikkeling is zonder twijfel het effect
van het rapport-Mountbatten.
Dit deed in de eerste plaats voorstellen voor verscherping van de bewaking en het instellen van een. 'maximum veiligheids-gevangenis.'
Deze aanbevelingen
hebben de meeste aandach'( gekregen, zonder al te veel
consideratie voor het nadelige effect op het sociale klimaat in de gevangenissen
(b.v. bezoeksregeling). Het rapport bevatte echter ook een positievere aanbeveling
op langere termijn: het verleggen van de nadruk bij de bewaking van de celblokken naar de buitenmuur (perimeter-security)
om zo tenminste in de inrichting
meer ruimte te soheppen voor een positiever gemeenschapsleven.
Ook op andere
punten vormde de analyse van Lord Mountbatten toch eigenlijk een erkenning
dat de problemen in de Britse gevangenissen niet zitten in ontsnappingen maar in
het verouderde systeem.
veroordelingspolitiek
Een van de grootste 'flessenhalzen' ,is het gebrek aan faciliteiten voor de selectie,
die nog wordt bemoeilijkt door de versohillende stelsels van elkaar overlappende
klassificaties. Een indeling van gevangenissen naar ligging loopt bij vool'beeld
door de klassificatie van soorten gedetineerden heen.
Er is een voorstel om de strafsoorten 'preventive detention' en 'corrective h'aining 4) af te schaffen, om zo het probleem in ieder geval iets te vereenvoudigen.
Het gebrek aan selectie-instituten wordt daardoor overigens niet opgeheven.
Blijven echter de vaak ontstellende plaatselijke verschillen in stral'i:oemeting. De
strafrechtspraak is voor het grootste deel in handen van de plaatselijke magistraten en voor een niet te verwaarlozen deel zijn dat 'amateurs', Justices of the
Peace (vrederechters), die allemaal zo hun eigen ideeën hebben over het veroordelingsbeleid. Daardoor komt bij voorbeeld ook te weinig terecht van de First
Offenders Act, die bepaalt dat fu"st offenders (dat zijn degenen wie een eerste
veroordeling te wachten staat) niet '(ot gevangenisstraf moeten worden veroordeeld,
tenzij de rechter oordeelt dat er geen andere passende oplossing is te vinden.
In vergelijking hiermee vertoont het Britse jeugdsh"afreoht een veel gezondere

3) Manuel Lopez Rey: Administrative penology (Engeland and Wales), The British Journal of Criminology, Vol 5 (1965) pag. 4 VVo
4) Corrective training: straffen van tenminste 2 jaar, wanneer verbetCling is te verwachten.
Preventiv detention wordt toegepast op oudere recidivisten, bij wie het er in de eerste
plaats om gaat hen aan de samenleving te onttrekken.
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differentiatie:
'Borstals' ('strafopvoeding'
met nazorg onder toezicht), 'De'cention
Centres' (bedoeld voor een korte, fikse 'tik op de neus' van 3-6 maanden),
'Approved' schools (een soort straf-kostscholen). In veel opzichten is echter ook dit
strafsysteem in de praktijk nauwelijks het stadhull van de liohamelijke sh'af
(officieel afgeschaft in 1948) ontgroeid. Ook hier ligt vaak nog opvallend veel
nadruk op vergelding en !oezicht C.q. beveiliging.
nazorg en 'parale'
Het element van het toezicht is ook nog bijzonder sterk in de nazorg (after-care)
en eigenlijk in de hele reclassering, die in Engeland bestaat uit twee aparte
diensten:
*de nazorg, die voor een aantal categorieën ontslagen gevangenen verplioht is
en wat de overgangstehuizen
(Hostels) betreft vaak let'cerlijk aan de gevangenissen
verbonden is,
*de Probation Service. Deze verzorgt de rapportage. De reclasseringsambtenaren
houden daarnaast - als Officer of ,the Court - toezicht op 'voorwaardelijk niet
veroordeelden.'
Er is nu een uitbouw van het hele maatschappelijk
werk op plaatselijk niveau
op gang aan het komen, waarin ook de reclassering zal worden betrokken.
Nieuw VOor Engeland is de instelling van het Parole - te vergelijken met onze
voorwaardelijke
invrijheidsstelling
- voor volwassen gevangenen. Ze komen in
aanmerking na eenderde van de sh.aftijd, minimaal 12 maanden, op aanbeveling
van een plaatselijk comité. Volgend jaar april zullen de eerste parole-beslissingen op grond van de nieuwe Criminal Justice Act vallen.
.
Het zondagsblad The Sunday Times rapporteerde op 29 oktober over het 'moedige,
zij het verwarde, begin' van de parole-procedure. Richtlijnen ontbreken nog vrijwel
geheel en er is zelfs onzekerheid over de vraag op welke gronden h0'c Parole
kan worden opgeheven (wat is een 'een goed en nuttig leven leid'?), ja zelfs
over de vraag door wie dat kan worden gedaan. Gevangenisdirecteuren
zijn bang
voor een weerslag als de gedetineerden
zich realiseren dat hun verwachtingen
over het parole overspannen blijken te zijn. En de discipline is toch al een
probleem in de Britse gevangenissen.
hardnekkig
Als er een ding karakeristiek is voor het Britse gevangeniswezen, dan is het wel
de hardnekkigheid van het oude systeem, dat maar blijft vasthouden aan de oude
trits 'custody, . security and control.' Vernieuwingen zijn zelden principieel. Het
oph-ekken van de tarieven voor gevangenisarbeid
in 1962 had niets te maken
met nieuwe inzichten over de wederaanpassing, maar alles met de tabaks-prijzen.
Zelfs de af ter-care is in oorsprong alleen maar een lapmiddel tegen de deplorabele
effecten van de gevangenis, schrijft Lopez Rey.
Juist dit vasthouden aan de oude waarden accentueert eohter iedere dag meer
hoezeer de uitgangspunten van het traditionele gevangenissysteem uit de tijd zijn,
of het nu om Engeland gaat of om een ander modern land. Dit besef heeft in 1964
geleid tot de instelling van een Koninklijke Commissie voor een fundamentele
herziening van het systeem - in de toekomst. De problemen van het :heden werden
in 1959 reeds treffend samengevat door een Witboek: 'prisons stand
as a
mOl1Umental denial of the principles to which we were committed.'
M H.. F. K U I TEN

B H. 0 UWE
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het beeld van de reclassering

Op een persconferentie ter gelegenheid van de Nationale Reclasseringsdag werd het resultaat van een onderzoek ovei' het 'beeld van de
reclassering' openbaar gemaakt.
Gedachtig aan onze conferentie 'de' image van de misdaad' waarin
ondermeer bleek dat wij met het reclasseringswerk te weinig naar
buiten treden, leek het ons nuttig om aandacht aan dit rapport te
schenken.
Hieronder volgt een korte samenvatting van een inleiding van mevrouw dr. mr. Zeldenrust-Nordanus, die de leiding van het onderzoek
had.
Wij hopen later nog wel eens op dit rapport terug te komen. Uit het
onderzoek is eveneens duidelijk gebleken dat er in de bevolking weinig
of geen bekendheid is met de' feitelijke situatie in de reclassering. Wij
vernamen op de persconferentie tot ons genoegen dat het bestuul' van
de Vereniging van Reclasse1'ingsinstellingen momenteel onderzoekt op
grond van de gegevens in dit rapport wat hieraan gedaan kan worden.
Daarbij zal aanknoping moeten gezocht worden bij een van de adviezen
van het rapport om niet slechts eenmaal per jaar, maal' veel vaker
de aandacht op het wel'k te vestigen.
Redactie.

Het Instituut voor Psychologisch MaI,kt- en Motievenanderzoek heeft in opdracht
van het Nationaal Bureau voor' Reclassering een onderzoek ingesteld naar de
houding van de Nederlandse bevolking tegenover de reclassering.
Na oriëntatie, litera'tuurstudie en gesprekken met deskundigen werden 2 groepsdiscussies gehouden, gevolgd door 200 halfgestructureerde
interviews, wat ondermeer wil zeggen dat er gebruik gemaakt werd van zogenaamde 'open' en 'gesloten' vragen. De uitkomsten ,hebben relatieve waarde en kunnen niet zonder meer
gegeneraliseerd worden voor de gehele Nederlandse bevolking.
De reclassering is een van de meest bekende instellingen op het gebied van maatschappelijke hulpverlening. Men denkt hiel,bij vooral aan gevangenen en ex-gevangenen. Dit blijkt niet te kloppen met de feitelijke gegevens over het aantal
'onder toezichtgestelden'
per 31-12-'66:
1.045
voorwaardelijk niet vervolgden
12.376
voorwaardelijk veroordeelden
689
voorwaardelijk invrijheidgestelden
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vOOlwaardelijk gegratieerden
616
voorwaardelijk ter beschikking van de regering gestelden
met proefverlof buiten de inrichting verblijvende en voorwaardelijk
ontslagen ter beschikking van de regering gestelden .
509
In totaal zijn dit 15.350 personen, terwijl er op dat zelfde tijdstip omstreeks 3.040
personen gedetineerd waren.
Het reclasseringswerk wordt over het algemeen positief beoordeeld:
94 pct. vindt dat de reclassering over het algemeen goed werk doet;
93 pet. vindt niet dat geld besteed aan reclasseringswerk
weggegooid geld is;
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85 pot. vindt dat reclasseringswerk recidive voorkomt, dat door reclasseringswerk
meer begrip ontstaat voor de justitiabelen, en dat reclasseringswerk edht de moeite
waard is om hij de collecte aan te geven.
DriekwaIt van de respondenten vindt niet dat het geld beter aan de slachtoffers
van misdaden besteed kan worden en dat reclassering de misdadigers in de watten
legt.
Men dient onderscheid te maken tussen de houding tegenover het verschijnsel misdaad en de houding tegenover de misdadiger. Bij de dader kan men tot op zekere
hoogte ,begrip opbrengen voor de aohtergronden van zijn daad. Maar naarmate men
de daad sterker 'af1keurtheeft men wel 'een meer negatieve houding tegenO'Verde
dader. Dit laatste geldt vooral bij moord en aanranding.
Vrouwen staan niet harder tegenover misdadigers dan mannen, maar zeggen wel
. vaker dat zij bang zijn als zij horen of lezen over misdaden, telwijl het moeten
samenwerken met een ex-gevangene hun 'griezelig' lijkt.
Het 'rijden onder invloed' lijkt in toenemende mate als 'misdaad' beschouwd te
worden. Ongeveer de helft van de respondenten meent dat strengere straffen de
criminaliteit niet doen afnemen.
In het algemeen ziet men drie functies van de straf:
1. bescherming:
a. van leven en bezit;
b. ter voorkomingvan recidives;
2. heropvoeden van de misdadiger;
3. duidelijk stellen hoe zwaar misdaad gestraft wordt
a. zodat andere afgeschrikt worden;
b. zodat men hetzelfde leed ondergaat dat men anderen berokkend heeft.
Hoe harder de sh'afhouding, hoe minder men het belangrijk vindt dat de misdadiger
heropgevoed word't. Dan vindt men de derde functie belangrijker. De strafhouding
geeft aan in hoeverre men 'hard' wil optreden. Deze houding werd gemei:enaan de
hand van een aantal beweringen waaruit het volgende blijkt:
23 pct. is het eens met het invoeren van de doodstraf voor sommige zware misdrijven;
67 pct. keurt grotere vrijheid voor gevangenen goed;
78 pct. vindt dat in de gevangenis de nadruk moet vallen op de heropvoeding en
niet op de straf;
8 pct. is het eens met de bewering dat een ex-gevangene nOOI(helemaal te vertrouwen is.
De indruk bestaat dat de houding tegenover de misdadiger mede bepaald wordt
door de mate waarin men zelf een autoritaire persoonlijkheidsinstelling heeft C.q.
een democratisohe instelling mist. Een autoritaire persoonlijkheidsstructuur omvat
een systeem van trek!kenals: hoge graad van conformiteit aan de groepsopvattingen, neiging om zioh te plaa.tsen onder een sterk gezag, nadruk op beheersing van
gevoelens en impulsen, zekere rigiditeit in het denken, denken vanuit de eigen
groep en een negatieve houding tegenover misdadigers wordt aangetroffen in de
arbeidersklasse en bij kerkelijken. Mensen uit de arbeidersklasse participeren ook
minder aan de reclassering, zonder overigens minder positief te denken over het
nut van de reclassering.
Een positieve houding tegenover de reclassering han~t nl. niet samen met een
zaohtere houding tegenover de bestraffing. De algemeen positieve houding tegenover de reclassering hangt wel samen met het algemeen inzicht dart een gestrafte
een getekende in de maatsohappij is geworden en derhalve hulp behoeft. De meest
genoemde vorm van hulpverlening is de zorg voor een betrekking. Ten onreohte
meent de helft van de respondenten dat de reclassering erop :toeziet dat ex-gesh"aften geen vergrijpen meer begaan.

vVaar gepeild werd naar cantacten van de respandenten, af van persanen in hun
anmiddellijke amgeving met de reclassering werd praktisch geen anderscheid gemaakt tussen kinderbescherming
en reclassering. In het algemeen heeft men niet
de indruk dat de reclassering veel jangeren als cliënten Ihee£t. In feite is echter
40 pct. ander de 25 jaar.
Men zegt voor wat betreft de informatie over het verschiinsel misdaad en de berech-

ting d{wrvan vooral aangewezen te ziin op de krant. Men leest echter in de meeste
gevallen alleen de kop van het artikel.

uit het mededelingsblad
voor maatschappelijk

van de nationale raad

welzijn

verschoningsrecht voor maatschappelijk
werkster
Het Maandblad voor Berechting en Reclassering van augustus/september
1967
(46e jaargang, na. 8/9) bevat het atTest van 1 februari 1967 van de uitspraak
van het gereohtshaf te Leeuwarden, waarbij het Hof besliste dat een maatschappelijk werks'cer bij een Bureau voor alcoholisme - die als getuige in een echtscheidingsproces was opgeroepen - zich van het afleggen van getuigenis kan verschonen.
Zoals bekend, antbreelQt een bepaald wettelijk voarschrift waaruit kan worden
afgeleid dat de wet aan maatschappelijk wel,kers bij een Cansultatiebureau
va or
Alcahalisme een verschaningsrecht zau hebben willen taekennen. Het Hof moest dus
kamen tat een eigen waardering van de taak van die maatschappelijk
werkers.
Het Haf zei daaromh'ent o.a. dat de verhauding tussen de maatschappelijk
werkers en de alcahalicus (waarvan de echtgenate scheiding wilde verkrijgen) enige
avereenkomst vertoont met de verhauding tussen arts en patiënt. Een aantal overwegingen, negen in tata al, welke in genoemd maandblad in extenso zijn opgenamen, deden het Haf vatlaordeel
zijn, dat 'in gevallen als het anderhavige, het in
strijd met het algemeen belang geaoht moet warden, indien (bijgeval de verh'ouwelijke mededelingen
die doar een drankzuchtige
aan een maatschappelijk
werker bij een Cansultatiebureau
als zodanig zijn toeverh'auwd),
doar laatstgenoemde als getuige verklaringen zouden warden afgelegd over hetgeen aan die
werker door degene, die zich aan zijn raad am hulp heeft taevertrauwd,
in verh'ouwen is medegedeeld'. De maatschappelijk werkster heeft - aldus het Haf derhalve terecht een beroep ap haar bevaegdheid gedaan am zich van het afleggen
van getuigenis te verschonen in zaverre zij verplicht is tat geheimhouding nopens
hetgeen aan haar in gemelde hoedluiigheid door de man is toeverh-auwd.
De nationale raad heeft met zijn publikatie 31 (2e druk, 1965): Beroepsgeheim en
verschaningsrecht in het maatschappelijk werk, willen bijdragen tot een ondubbelzinnige regeling met betrekking tot genoemd beroepsgeheim en verschoningsreoht.
De nationale raad valgt, met u, nauwlettend de ontwikkelingen rondam een verschaningsreoht.
De averwegingen van het gerechtshaf te Leeuwarden, zoals deze in het Maatldblad zijn gepubliceerd, zijn door ans ap stencil gezet. Dit infarmatiestencil
1
zenden wij aan belanghebbenden ap aanvraag gaarne toe.

