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voor gezinsverzorgsiers
De derde bijeenkomst voor alle medewerksters van onze gezinsverzorging
werd gehouden op het weekend van 24 en 25 november 1956 in de jeugdherberg 'De Grasheuvel' te Amersfoort. Er namen ongeveer 60 verzorgsters, helpsters en leidsters aan
deel, die kwamen in totaal uit 15 verschillende afdelingen.
Reeds direct bij aankomst bleek, hoe gezellig het was elkaar na de vorige bijeenkomst in Woudschoten weer te ontmoeten. Enthousiaste begroetingen werden over en
weer gewisseld en. er kwam spontaan reeds op het eerste moment een bijzonder
prettige stemming, die gedurende het hele weekend gebleven is.
Er is evenwel niet alleen plezier gemaakt, er is ook hard gewerkt, zoals uit het
verdere verslag zal blijken.
Na de thee opende mej. Dijkstra de bijeenkomst met een kort inleidend wo01'd,
wa:lrmede zij alle aanwezigen welkom heette, zowel alle 'oude bekenden' als hen, die
voor het eerst aan een contactweekend
deelnamen. Zij wees erop dat, naast het
waardevolle van het persoonlijke contact, de waarde van een dergelijke bijeenkomst
ligt in het met elkaar bespreken van allerlei problemen.
Hierna heeg mevrouw Roes het woord, die als eerste punt het eontaethlad voor de
gezinsverzorging aan de orde stelde. Zij memoreerde hetgeen er reeds gezegd en
gedaan is ten aanzien van dit contactmiddel.
Op de vorige landelijke bijeenkomst
werd afgesproken, dat alle plaatselijke groepen zich nog eens zouden bezinnen op de
mogelijkheden om periodiek een dergelijk blad samen te stellen en eventuele suggesties aan spreekster zouden doen toekomen. Slechts van drie groepen \verd bericht
ontvangen, doch de plannen bleven vaag en overtuigden niet helemaal. Aangezien
spreekster echter van mening is dat het niet altijd goed is om de uitvoering van een
plan tegen te houden, omdat er vele moeilijkheden aan verbonden zijn, wilde zij aan
het begin van deze bijeenkomst de aanwezigen vragen om in de vrije ogenblikken
tijdens het weekend met elkaar nog eens te overleggen.
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Indien besloten zou worden tot de start, wil, mits de kosten zo beperkt
worden gehouden, het centraal bureau alle medewerking verlenen inzake
cilen en distribueren van het blad. Er zou dan voorlopig een eenvoudige
kunnen komen en pas later, nadat de praktische uitvoerbaarheid
gebleken
besproken kunnen worden of een betere uitvoering mogelijk is.
Spreekster stelde voor om tegen het eind van de bijeenkomst op dit punt
komen.

mogelijk
het stenuitgave
was, zou
terug te

De oudere mellS in Ol/ze samenleving
Hierna vertelde mevrouw Roes iets over 'De oudere mens in onze samenleving'. Zij
begon met het stellen van de vraag: welke waarden kan me;1 hechten aan het begrip
'oud', in het algemeen. Dat zijn er vele:
1. men kan 'oud' gebruiken in de betekenis van 'afgedaan', onbruikbaar geworden;
2. men kan 'oud' gebruiken in de betekenis van verminderd waardevol, maar eventueel nog wel bruikbaar (zelfs als men nieuwe schoenen heeft, gooit men de oude
niet altijd direct weg);
3. men kan persoonlijk aan iets 'ouds' een grote waarde toekennen, omdat aan het
oude voor de persoon waardevolle herinneringen vastzitten, ongeacht de materiële
waarde;
4. men kan aan 'oud' eveneens een grote waarde toekennen, omdat via het 'oude'
voorwerp een zekere cultuuroverdracht
plaatsvindt. In dit geval blijkt de materiële - verkoops- - waarde ook groot te zijn (bij voorbeeld antieke voorwerpen).
De vraag is nu welk antwoord de samenleving geeft op de vraag naar het begrip
'oud' met betrekking tot de mens. Dit blijkt samen te hangen met de aard van de
bestaansm ogelijkheden:
a .. bij nomadenvolkeren,
die gedwongen zijn van de ene plaats naar de andere te
trekken, zijn oude mensen niet meer in staat aan de eisen van de maatschappij te
voldoen, hetgeen betekent dat zij hebben 'afgedaan' cn vaak, geheel vrijwillig,
door de groep worden 'uitgestoten';
b. in een overwegend agrarische maatschappij
van voorheen (bij voorbeeld China)
die een zeer statisch karakter had, wordt de oude mens beschouwd als 'de wijze'.
Hij heeft een zeer belangrijke taak in het geheel, zorgt vaak voor de overdracht
van de 'wetenschap'
en van de technieken en methoden. Deze maatschappij
wordt o.a. gekenmerkt door een klein gezichtsveld en daardoor grote overzichtelijkheid. Men beschikte niet over scholen, over boeken, die de kennis van geslacht
tot geslacht overdroegen. De oude mens had een groot gezag, een grote waarde,
er was eerder een tekort aan oude = wijze mensen dan een teveel;
c. de moderne industriële maatschappij
toont een geheel ander beeld. Deze wordt
o.a. gekenmerkt
door snelle veranderingen,
opvoering van het tempo van de
arbeid, deelarbeid, werken in loondienst, massalisering, urbanisering,
losmaken
van de mens van natuur, geboorteplaats,
familiebezoek, snelle berichtgeving
via
kranten, film, radio, televisie, overdracht van wetenschap via scholen, boeken,
grote verscheidenheid
van produkten, geldhandel. Gevolg voor de oude mens is
dat deze in minder aanzien staat dan in de agrarische maatschappij,
en dat zijn
taak in het geheel veel kleiner is, wat dus verlies van gezag, van aanzien betekent.
Ouderen proberen zo lang mogelijk 'jong te blijven' (dit uit zich in de kleding).
De cultuuroverdracht
vindt niet meer plaats alleen via 'oud' naar 'jong', maar ook
omgekeerd.
Hoe komt het, dat het bejaardenprobleem
thans in het middelpunt van de belangstelling staat? Dit wordt veroorzaakt door het feit, dat het aantal bejaarden veel groter
is geworden en de mens gemiddeld veel ouder wordt dan vroeger (momenteel gemiddeld 70 jaar). Een en ander ten gevolge van:
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a. de ontwikkeling der medische wetenschap (preventie, diagnose, therapie);
b. betere sociale omstandigheden
(kortere werktijd, hygiëne, betere voeding, betere
huisvesting, meer zorg voor het lichaam, sport).
Het relatief groter aantal bejaarden in de huidige maatschappij,
heeft sociaaleconomische gevolgen:
1. er moeten goederen geproduceerd worden ten behoeve van de bejaarden;
2. de bejaarden zijn niet meer actief bij het produktieproces
ingeschakeld;
3. voor de bejaarden moet een bestaansmogelijkheid
geschapen worden (financieel:
sociale wetgeving, armenzorg).
\Vanneer is de mens oud? Dit is een heel moeilijke vraag ... , hoewel men er zich
met een gemakkelijk antwoord van kan afmaken. Het is een heel moeilijke vraag, en
het hangt ervan af wie beoordeelt. Hoe denkt de mens zelve erover? Een kind vindt
iedere volwassene oud. Een 20-jarige vindt iemand van 40 jaar oud, enz.
De beantwoording van de vraag, hoe de mens er zelf over denkt, hangt o.a. samen
met:
a. de lichamelijke en geestelijke conditie;
b. de instelling van de mens in het leven: hoe ervaart men het ouder worden, kan
men het aanvaarden?
c. de inhoud, die men ook op oudere leeftijd aan het leven weet te geven;
Het leven van de mens is in verschillende perioden in te delen: jeugd, rijping, volwassenheid.
In deze volwassenheid, althans bij gehuwde mensen: de periode van de groei van
het gezin ('kinderen krijgen'), van het opgroeien van de kinderen, daarna de periode
van het 'alleen achterblijven' al of niet met de huwelijkspartner.
Kan men nu de ouderdom zien als de 'voltooiing' van het leven (iets krijgt pas zijn
waarde als het kan worden afgemaakt, als het voltooid is) dan is deze levensperiode
zinvol en kan ook als zodanig beleefd worden. Een en ander hangt direct samen met
d. de levenshouding.
We weten momenteel van de ouderdom nog weinig af. Er is een wetenschap die
zich daarmede bezighoudt, de gerontologie. Daarnaast de geriatriè, die zich speciaal
bezighoudt met het ziekzijn in verband met de ouderdom.
Over iedere levensfase kan men veel te weten komen via 'terugblikken',
dit is
alleen niet mogelijk ten aanzien van de ouderdom, de laatste levensfase.
Het 'gemakkelijke' antwoord, dat de maatschappij geeft op de vraag, wanneer de
mens oud is, luidt: de mens is oud op het moment dat hij gepensioneerd wordt. Die
pensionering heeft naast de hierboven reeds genoemde sociaal-economische
factor
een zeer grote betekenis voor het leven van de persoon in kwestie.
Welke betekenis? Om te beginnen verminderen de inkomsten. Daarnaast verliest
de gepensioneerde
zijn gevoel van nuttig bezig zijn in het produktieproces,
en het
contact met collega's. De gepensioneerde krijgt veel meer - ja alle - tijd tot zijn beschikking als 'vrije tijd'. Het gevaar dreigt hierdoor dat het contact met de samenleving verloren gaat, dat een gevoel van vereenzaming ontstaat, alsmede een gevoel
van 'uitgerangeerd
zijn'.
Ook voor de vrouw van een gepensioneerde verandert het leven. Ook zij komt in
een geheel andere positie, alleen al door het regelmatig thuis zijn van de man.
Op dit moment wordt de betrokkene gesteld voor de opdracht te zoeken naar een
(nieuwe) levens- en tijdsvulling, welke slechts kan worden gevonden in aansluiting
op plaats en houding, instelling in het leven en tegenover de levensproblemen tijdens
voorafgaande levensfasen.
En de niet-bejaarden hebben de opdracht hem daarhij te helpen, hem de mogelijkheden daartoe te geven.
Wat houdt dit in?
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In de allereerste plaats zal er begrip voor de oudere mens moeten zijn en begrip
voor zijn noden en problemen. Zoveel als mogelijk is, zal de vereenzaming moeten
worden tegengegaan. Spreekster wijst in dit verband op het artikel 'De sociale contacten tussen ouderen en jongeren' van C. Th. van Schaik, arts bij de Gem. Geneeskundige en Gezondheidsdienst
te Rotterdam, in het boekje 'Omgang met bejaarden',
waarin de schrijver erop wijst, dat iedere man ernaar verlangt voor iemand of enkelen
onvervangbaar te zijn. Dit maakt het leven zinvol. Volgens spreekster moet deze uitspraak van de heer Van Schaik bij onze omgang met bejaarden steeds in gedachten
gehouden worden. We moeten de oudere mens doen weten, dat wij hem nodig
hebben (het is voor ons belangrijk te horen over 'vroeger', te putten uit de levenservaring van de ouderen) en dat wij hem willen helpen, met die hulp, die hij nodig
heeft, hem in de eerste plaats helpen het contact met de gemeenschap te doen voortduren.
Deze hulp kan reeds gegeven worden bij de voorbereiding op de oude dag. Bekeken zal moeten worden, welke taak hier ligt voor instellingen voor maatschappelijke werk voor bedrijven enz. Belangrijk is te pogen zolang en zoveel mogelijk in
stand te houden:
a. de financiële zelfstandigheid
via sociale voorzieningen, ouderdomspensioenen,
enz.;
b. de lichamelijke zelfstandigheid via een goede gezondheidszorg, revalidatie;
c. zelfstandige huisvesting door het creëren van voor deze categorie geëigende
woningen, eventueel met een verzorgingscentrum.
Daarnaast zal aandacht moeten
worden geschonken aan het scheppen van goede woonruimte voor die bejaarden,
die volledige verzorging nodig hebben (pension tehuizen).
Ten einde zelfstandige huisvesting zo lang mogelijk vol te houden moet ten aanzien
- van eventueel noodzakelijke huishoudelijke assistentie een hulpverleningsdienst
in
het leven geroepen worden, welke op het terrein van de gezinsverzorgingsorganisaties
ligt. Ook voor vrijwillige medewerkers liggen er ten aanzien van bejaardenzorg vele
mogelijkheden, bij voorbeeld: zogenaamde 'friendly visiting', het doen van boodschappen, schrijven van brieven, 'meals on weals'.
Indien door deze handreikingen de bejaarde niet meer afdoende geholpen wordt,
komt het moment van inschakeling van gezinsverzorging, wijkverpleging, e.d.
Ook de tijdsbesteding van bejaarden verdient alle aandacht:
a. er zal gezocht moeten worden naar zinvolle bezigheden, welke voor de bejaarde
mogelijk zijn, en welke hem bij voorbeeld een bepaalde tijd van de dag bezighouden;
b. er zal gestreefd moeten worden naar het scheppen van passende recreatiemogelijkheden.
Met deze korte opsomming, welke niet de pretentie heeft een volledig overzicht te
bieden, besloot spreekster haar inleiding.

Vertellen voor kinderen
Na de broodmaaltijd, die alle eer werd aangedaan, volgde het avondprogramma,
dat
werd verzorgd door mevr. P. Zaal-Siegers
uit Delden. Mevrouw Zaal begon met
het houden van een korte causerie over 'Vertellen voor kinderen'. Spreekster begon
met de vraag te stellen: wat beogen we met het vertellen VOor kinderen. We kunnen
er heel veel dingen mee beogen: de kinderen te ontspannen, 'vermaken, vertederen,
ontroeren, doch ook ze te ontwikkelen, te beleren.
Om het beoogde te bereiken, moet men kunnen vertellen, en om het te kunnen,
moet men het leren. Vertellen kan niet iedereen, men moet weten te boeien.
Spreekster zei zich te zullen beperken tot het vertellen voor kinderen tussen 3 en
12 jaar. Kinderen zijn gevoelig voor stemmen, de stem is dus een belangrijk instru-
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ment bij het vertellen, een instrument dat goed gebruikt moet worden. Een harde,
luide stem of wel een schelle, is niet prettig om naar te luisteren. Het stemgeluid is
niet erfelijk, doch wordt wel door kinderen van ouderen overgenomen (bij voorbeeld
een hele familie met een schelle stem). Heeft men een groepje kinderen in een kleine
ruimte, dan is het niet nodig om de stem te verheffen, het is dan belangrijk om rustig
te vertellen, waardoor de kinderen zelf ook rustig worden. Kinderen wijzen alles
wat niet natuurlijk is, af. Dit geldt ook ten aanzien van vertellen, men moet dit dus
doen met de eigen, natuurlijke stem.
Belangrijk bij vertellen is de voordracht. Wanneer men de sfeer die de schrijver
bedoeld heeft, kan overbrengen, is men een goed verteller. Als men een verhaal gaat
vertellen, moet men het ook zelf mooi vinden. Men moet beginnen met het scheppen
van een goede sfeer, de kinderen moeten eerst goed gaan zitten, op de wijze die zij
zelf het prettigst vinden. Eerst moeten schrijver en titel genoemd worden. Bij de titel
krijgen de kinderen een fantasiebeeld. Het begin van een verhaal moet altijd langzaam verteld worden. Het verhaal vraagt om verschillende tempo's, soms moet men
het tempo verlagen, daarna weer versnellen. Ook de toon verdient de aandacht: het
hangt er van af wie in het verhaal aan het woord is.
In bepaalde omstandigheden zal men op elk woord een accent moeten leggen.
Daarnaast is de woordkeuze belangrijk; het is niet erg, als we eens woorden invoegen, die de kinderen niet geheel begrijpen. Zo nodig kan de betekenis uitgelegd
worden.
Voor jonge kinderen moet de duur van het verhaal korter zijn dan voor oudere.
Voor 3-5 jaar maximaal een kwartier. Luistervermoeidheid
treedt eerder op dan men
denkt.
Door goed vertellen krijgen kinderen een taalontwikkeling. Bij vertellen moet.men
de mond goed bewegen, er wordt niet alleen geluisterd, maar ook gekeken.
Spreekster gaf hierna de volgende korte samenvatting van hetgeen nodig is om goed
te vertellen: rustig beginnen; verschil in tempo en toonhoogte; accenten leggen; taalbeheersing opvoeren; zuivere uitspraak; een rustpauze houden zo nu en dan.
Hierna werden nog enige punten behandeld, die bij vertellen een rol spelen: In de
eerste plaats is dit de korporele expressie, de uitdrukking van het lichaam, van een
gebaar. Door mimiek kan men een bepaalde sfeer scheppen (denk aan lekespel, toneelspel). Voor de jongste kinderen zijn ook de platen bij een verhaal erg van belang,
hierom moeten bij voorkeur boekjes gebruikt worden met grote platen en weinig
tekst (bij voorbeeld de Gouden Boekjes). Als de kinderen de verhalen mooi vinden,
willen ze die steeds weer horen.
Voor iets oudere kinderen, van ca. 6-8 jaar, kunnen de boekjes meer tekst bevatten. Voor deze leeftijd zijn o.a. geschikt de boekjes van Godfried Bomans. Het
beste is, deze kinderen eerst het verhaal te vertellen en ze daarna de plaatjes te laten
zien.
Voor de nog wat oudere kinderen zijn sprookjes geschikt. De kinderen vinden de
spanning heerlijk, als het eind van het verhaal maar gelukkig is. De mate, waarin de
'griezeligheid' wordt beleefd, hangt van de wijze van het vertellen af.
De zogenaamde strips bergen veel meer. gevaren in zich. Deze blijven het kind
langer bij. Men heeft niet in de hand, hoelang het kind ermee bezig is. Zeer aanbevolen voor kinderen van 6-12 jaar is de Kris Kras Jan Plezier.
Bij nog oudere kinderen valt de belangstelling van jonge'ns en meisjes uiteen:
jongens gaan zich dan speciaal interesseren voor verhalen vol avonturen, de meisjes
meer voor verhalen betreffende het gezinsleven, het intuïtief-zorgende
komt hierin
tot uiting. De laatste tijd verschijnt er veel goede kinderpoëzie, o.a. van Annie
Schmidt, Han Hoekstra, Mies Bouhuys.
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Spreekster stelde hierna de vraag, wanneer we voor kinderen gaan vertellen. We
doen dit in het bijzonder:
a. voor de kinderen naar bed gaan om ze rustig te maken; speciaal voor kinderen die
moeilijk in slaap kunnen komen, is dit een goed hulpmiddel;
b. als kinderen bedrukt zijn, emotioneel getroffen zijn door een gebeurtenis;
c. op lange regenachtige zondagen.
Een vervolgverhaal,
waar kinderen steeds weer naar kunnen uitkijken, kan het
gehele gezin bezighouden en de band tussen de gezinsleden helpen verstevigen.
Na er nog op gewezen te hebben dat een goede voorbereiding voor het vertellen
van het grootste belang is, besloot spreekster haar inleiding met het voordragen van
het grappige gedicht van Kepling: Hoe de walvis aan zijn nauwe keelgat kwam.
Van de gelegenheid tot het stellen van vragen werd door een aantal aanw,ezigen
gebruik gemaakt. Achtereenvolgens
kwamen de volgende punten aan de orde:
Indien men moet vertellen voor een aantal kinderen van uiteenlopende
leeftijd,
bij voorbeeld 5-13 jaar, zal men een verhaal kiezen, wat geschikt is voor de gemiddelde leeftijd, in dit geval dus voor ca. 9 jaar. Voor de kleintjes kan men zo nodig nu
en dan zijdelings een kleine verduidelijking geven.
Een baby kan door heel hard schreeuwen de stem bederven, stembanden zijn tere
organen. Indien men een baby meemaakt, die veel en lang erg hard schreeuwt, zal
men erop bedacht moeten zijn, dat de mogelijkheid bestaat, dat dit een bijzondere
oorzaak heeft, die moet worden weggenomen.
Het is echter erg moeilijk, een recept te geven voor de meest gewenste handelwijze.
In vergelijking met vertellen is voorlezen voor kinderen gemakkelijker, maar bij
voorlezen mist het kind een zekere expressie van het gezicht.
Kinderen leven met vertellen veel meer met de geschiedenis mee. Als iemand graag
vertelt, verdient vertellen zeker de voorkeur boven voorlezen.
Men moet een kind nooit iets opdringen, waar het nog niet aan toe is. Wanneer
een kind iets moet voordragen, kan men het het beste een bloemlezing voorleggen om
een keuze te makell. Het voordragen van gedichten is bijzonder moeilijk. We kunnen
slechts benaderen wat de dichter wil uitdrukken. Wil men een gedicht goed kunnen
voordragen, dan moet het de voordrager zelf 'iets doen'. De voordracht moet natuurlijk zijn. Hoe eenvoudiger en bescheidener wordt voorgedragen, hoe meer de bedoeling van de dichter wordt benaderd.
Na de theepauze droeg mevrouw Zaal een aantal gedichten voor en vertelde daarna
een verhaal.
Het is welhaast onmogelijk om in dit verslag tot uitdrukking te brengen hoezeer we
hier allen van genoten hebben. Het was muisstil en niemand bewoog zich, zozeer
werden we door de voordracht geboeid. Het staat onomstotelijk vast, dat deze avond
het hoogtepunt van het gehele weekend is geweest, hetgeen ook uit de gesprekken
naderhand wel duidelijk bleek.
Na het vertrek van mevrouw Zaal hebben we nog even rustig met elkaar zitten
'napraten', waarna ieder zich 'naar hoger sferen' begaf.

GezinsverzOl:~ing
De zondagmorgen

de hulpverlening

voor bejaarden
stond geheel in het teken van de gezinsverzorging

in verband met

aan beiaarden.

Mejuffrouw Dijkstra begon met nog even een korte samenvatting te geven van
hetgeen mevrouw Roes de vorige dag in haar inleiding gezegd had, waarbij spreekster
nog even speciaal de nadruk erop legde, dat het voor de mens in het algemeen een
groot verschil maakt, of hij gewaardeerd, dan wel geduld wordt, en dat dit voor de
bejaarde mens in het bijzonder geldt.
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In de dagelijkse omgang met de bejaarden betekent dit, dat we tegenover hen grote
aandacht voor onze houding moeten hebben. Daarbij moeten we bedenken dat, waar
kinderen al heel veel van elkaar verschillen, dit voor bejaarden in nog veel sterkere
mate het geval is, omdat zij nog veel meer door het leven en door alles wat zij hebben
doorgemaakt, gevormd zijn. Dit betekent dus, dat we aandacht moeten hebben voor
iedere bejaarde individueel.
Daarna werden alle deelneemsters in vijf discussiegroepen verdeeld. Vier van deze
groepen bestonden uit gezinsverzorgsters
en -helpsters en stonden onder leiding van
een leidster van de gezinsverzorgsters als rapportrice, de vijfde werd door alle overige
leidsters gevormd .
. Deze vijf groepen zijn met animo gaan discussiëren aan de hand van de volgende
van te voren reeds opgestelde discussiepunten:
DiscussicpUIltCIl
Wij stellen ons voor dat een instelling voor Gezinsverzorging ter plaatse de hulpverlening aan bejaarden ter hand neemt. De leidster moet aan de hand van een instructie
met de gezinsverzorgsters en -helpsters haar taak bespreken, waarbij in het bijzonder
de houding van de bejaarde mens van belang is.
Vragen:
a. waarin verschilt de bejaarde mens van de niet-bejaarde?
b. wat betekent dit?
1. in de omgang van de verzorgsters c.q. helpsters met de bejaarde zelf.
2. t.a.v. de taak, die zij in de huishouding heeft.
Na de warme middagmaaltijd
brachten de vijf rapportrices verslag uit van het
besprokene in hun groep.
Samenvattend hetgeen in de verslagen naar voren werd gebracht ten aanzien van
vraag a. kan gezegd worden:
De bejaarde mens is over het algemeen bedachtzamer
dan de jongere. Zijn aanpassingsvermogen is minder, het is daarom moeilijker voor hem onze kijk op de wereld
en de dingen te begrijpen. De bejaardé mens heeft over het algemeen een hardere
jeugd gehad. De financiële positie vermindert door minder inkomsten.
De bejaarde mens heeft veel behoefte aan contact met anderen, hij kan zich echter
moeilijker verplaatsen en heeft daardoor minder mogelijkheden om aan het gemeenschapsleven deel te nemen. Hierdoor, en mede doo;' het gemis aan geregelde arbeid,
voelt hij zich vaak wat 'uitgesloten.'
Bejaarden hebben behoefte aan veel liefde. Bejaarden hebben sterk de neiging vast
te houden aan het oude bekende, aan hun eigen standpunt, leven meer in het verleden en willen daarover graag vertellen. Ze treden vaak in herhaling en zijn dikwijls
vergeetachtig. Ze zijn soms achterdochtig. Bejaarden houden graag de leiding, althans
in hun eigen huishouding, in handen, zij hebben de behoefte dat we ze 'hun waarde
laten' en respect voor hen hebben. Hun tempo is langzaam, hun reacties zijn trager.
Bejaarden nemen veelal liever goede raad van buitenstaanders
aan dan van hun
eigen kinderen. Bejaarden hebben de behoefte 'iets voor een ander' te betekenen, en
uiten dit vaak door het 'toestoppen van wat lekkers,' ook tegenover een gezinsverzorgster, die hulp verleent.
.
Ten aan'zien van de beantwoording van de vragen b. 1 en 2 bleek dat de beide onderdelen van deze vraag tijdens de discussie zo vanuit hetzelfde punt waren bezien, dat
ook in de samenvatting geen splitsing kon worden gemaakt. Over deze vragen werden door de rapportrices de volgende punten naar voren gebracht:
De gezinsverzorgster zal zich zoveel mogelijk moeten aanpassen aan de gewoonten
van de bejaarde mensen, aan wie ze hulp verleent. Ze moet het vertrouwen proberen
te winnen van de bejaarden. Nodig is veel tact, veel geduld, veel begrip, veel aan-
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dacht. De gezinsverzorgster
moet aan de bejaarden het gevoel geven, dat zij hen
nodig heeft en tonen dat zij respect en eerbied voor hen heeft. De gezinsverzorgster
zal haar tempo moeten aanpassen aan dat van de bejaarde en de tijd nemen om te
luisteren en een praatje te maken. Zolang het kan zal zij de bejaarde het gevoel
moeten geven, dat het goed is zoals hij de dingen altijd gedaan heeft. Indien veranderingen moeten worden aangebracht, zal de gezinsverzorgster met bijzonder veel
tact en geduld moeten optreden.
De gezinsverzorgster moet de zieke bejaarde niet herinneren aan zijn bejaard zijn,
maar trachten hem op te beuren, moed te geven.
De gezinsverzorgster zal soms een 'schaker kunnen VOlmen tussen bejaarde mensen
en hun kinderen. De gezinsverzorgster
kan medewerken om de bejaarde zo lang
mogelijk een zo groot mogelijke zelfstandigheid te doen behouden.
De gezinsverzorgster moet er nooit direct toe overgaan de bejaarden met opa of
oma aan te spreken, en de beslissing hierover aan henzelve overlaten. De gezinsverzorgster zal in het bejaarde gezin ook tot taak hebben het doen van boodschappen,
het schrijven van een brief, enz.
Los van de gestelde vragen werden nog de volgende opmerkingen gemaakt:
1. de leidster zal een taak kunnen hebben ten aanzien van de nazorg en van de
verwijzing naar c.q. inschakeling van andere instanties. (bij voorbeeld Rode Kruis
- Welfarework).
2. het is niet wenselijk, dat gezinsverzorgsters alleen maar bij bejaarden werken, zij
zullen als afwisseling ook in jongere gezinnen moeten worden tewerk gesteld.
3. gezinsverzorgsters zullen over het algemeen niet hele dagen in bejaarde gezinnen
moeten werken, maar slechts halve, o.a. met het oog op de kosten voor de betreffende bejaarde(n).
4. de bejaarde vrouw zou eigenlijk ook recht moeten hebben op 'rust op haar oude
dag,' maar komt daar niet aan toe.
Mejuffrouw Dijkstra merkte in haar nabeschouwing op, dat de verslagen van alle
groepsbesprekingen
een aantal dezelfde punten bevatten, o.a. de aanpassing aan het
tempo van de bejaarden. Ten aanzien van de lichamelijke gebrekkigheid
wees
spreekster erop, dat deze niet alleen van invloed kan zijn op het tempo van bejaarden,
maar dat nog allerlei andere reacties hier het gevolg van kunnen zijn. Inderdaad is
het juist, dat men bij bejaarden meer tijd moet nemen voor allerlei dingen. Het belangrijkste hierbij is, dat men hiervoor de goede instelling heeft. Spreekster liet de waarschuwing horen, dat bejaarde beslist geen klein kind is, al gelijkt zijn handelwijze er
soms op, maar dat achter zijn houding geheel andere gevoekns liggen.
Ten aanzien van het liever halve dan hele dagen in een bejaard gezin werd slechts
een financieel motief genoemd. Spreekster stelde de vraag of hiervoor nog andere
motieven te noemen zijn. Als tweede motief werd genoemd, dat het voor de bejaarde
prettig is, indien men 's morgens hulp heeft gehad, de middag weer in eigen kleine
kring te zijn, niet altijd vreemden om zich heen te hebben. Het komt ook vaak voor,
dat men 's middags bezoek wil ontvangen.
Voor de gezinsverzorgster zelf is het ook beter niet hele dagen in een b~jaard gezin
te werken, omdat er in het algemeen toch ook voor haar geen hele dag werk is.
\Vat betreft de nazorg merkte spreekster op, dat deze' niet op het terrein van de
gezinsverzorgster
ligt: deze kan niet alle gezinnen, waar ze gewerkt heeft, 'vasthouden.'
Er kan wel een taak liggen voor de nazorg. Hierin zal zo nodig door de leidster
voorzien moeten worden (inschakeling van vrijwilligers, sociëteitsbezoek).
Vanzelfsprekend heeft de gezinsverzorgster
wel de taak bepaalde problemen te signaleren
en hierover met de leidster te spreken. De gezinsverzorgster
zal er voor moeten
zorgen, dat zij de binding tussen haar en het bejaarde gezin niet zó groot maakt, dat
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haar v~rtrek voor de bejaarde dezelfde betekenis krijgt als het verbroken contact met
of verlies van een kind of kleinkind.
Kort samengevat zei spreekster dat ieder mens, maar de bejaarde mens in het
bijzonder, grote behoefte heeft aan: aandacht, begrip en liefde.
Op een desbetreffende vraag antwoordde spreekster dat men van geval tot geval
zal moeten bekijken of men, als er handelend moet worden opgeh'eden, bij voorbeeld
bij vervuiling van bejaarden, dit radicaal zal moeten doen of niet.
Na de theepauze kwam het programmapunt
VARIA aan de orde.

Contactblad
Het bleek, dat gedurende het weekend weinig overleg hierover had plaatsgevonden
tussen de verschillende plaatselijke groepen. De Amsterdamse gezinsverzorgstersgroep
kwam naar voren met het plan om met een klein plaatselijk orgaan te beginnen. Wellicht zal hieruit op de duur een landelijk contactblad kunnen groeien. Het initiatief
van 'Amsterdam' werd toegejuicht en afgesproken werd, dat het weliswaar een blad
van en voor Amsterdam zal worden, maar dat het ook aan alle andere gezinsverzorgsters en helpsters ter kennisneming zal worden toegezonden. Eventuele reacties op
opgenomen artikelen van 'niet-Amsterdammers'
zullen gaarne bij de redactie worden
ingewacht.
I

Inschakeling van vrijwilligers bij de gezinsverzorging
(plan van afdeling Zwolle)
Mevrouw Van de Wees leidde dit onderwerp in. Zij vertelde dat de gezinsverzorgsters
tot de conclusie waren gekomen, dat het in verschillende omstandigheden prettig zou
kunnen zijn, indien een beroep op vrijwilligers zou kunnen worden gedaan. Gedacht
wordt bij voorbeeld aan een geval, wat zich nogal eens voordoet, waar een vrouw
al geruime tijd ziek is en er een achterstand is ontstaan in naai- en verstelwerk. De
gezinsverzorgster alleen is niet altijd in staat deze achterstand geheel in te halen en
het zou prettig zijn als hierbij een vrijwilligster ingeschakeld zou kunnen worden.
Vaak komt het voor, dat de kinderen in een gezin, waar moeder lang ziek is, veel
tekort komen. Ook hier zou een vrijwilliger, die bereid is de kinderen een prettige
ontspanning te geven, goed werk kunnen doen (ofwel voor een paar uur per dag,
ofwel voor langere tijd, bij voorbeeld door de kinderen in de vakantie mee te nemen).
Soms moet de zieke huisvrouw, die geruime tijd moet rusten, wat afleiding hebben.
\Vellicht zou ook hier een vrijwilligster uitkomst kunnen brengen door de huisvrouw
zowel door haar bezoek als door bij voorbeeld het helpen met een handwerkje deze
afleiding te geven,
Ook ten aanzien van de nazorg liggen er vele mogelijkheden voor vrijwilligsters
(o.a. bij bejaarden).
Dit onderwerp zal in de afdeling Zwolle nog nader uitgewerkt worden.
Mejuffrouw Dijkstra was van mening dat de inschakeling van vrijwilligsters bij de
gezinsverzorging een waardevolle gedachte is, niet alleen voor de gezinsverzorging
zelve, maar ook waardevol voor de gehele gemeenschap.

Werkgelegenheid

voor oudere gezinsverzorgsters

Reeds tijdens de vorige contactbijeenkomst
is dit punt ter sprake gekomen. Afgesproken werd toen, dat de afdelingen Zwolle en Groningen hieraan gezamenlijk aandacht
zouden geven en met een aantal suggesties zouden komen. Door allerlei omstandigheden heeft dit overleg niet plaatsgehad. De afdeling Zwolle bracht nu de volgende
mogelijkheden voor oudere gezinsverzorgsters naar voren:
1. het waarnemen van de huishouding in moederloze gezinnen, dus als huishoudster;
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2. het waarnemen van de huishouding in gezinnen, waar man en vrouw beiden
werken;
3. verpleeghulp in rusthuizen;
4. het verzorgen van de linnenkamer in ziekenhuizen.
5. het verzorgen van 'de keuken' in ziekenhuizen;
6. het werken in bejaardencentra.
Tijdens het weekend hadden de Groningse deelneemsters zich over deze mogelijkheden beraden. Hun oordeel werd naar voren gebracht door mevrouw Bakker:
Groningen voelt niet veel voor de eerste suggestie: aan de ene kant is het een
voordeel dat men niet geregeld van gezin wisselt, aan de andere kant kan een huishoudster het met het gezin slecht treffen en moet dan of wel dit bezwaar op de koop
toenemen, of wel weer veranderen. Daarbij komt, dat het slechts goed gesitueerde
gezinnen zijn, die een redelijk salaris kunnen betalen. Tegen de tweede suggestie
heeft Groningen het bezwaar, dat de positie van een huishoudster wel bijzonder
moeilijk is, als er jongere kinderen zijn. Ten aanzien van de derde suggestie vraagt
Groningen zich af of men hiervoor bij voorkeur oudere gezinsverzorgsters zal nemen.
Tegenover de vierde suggestie staat Groningen afwijzend. De vijfde suggestie
ontmoet bij Groningen het bezwaar, dat men in ziekenhuizen in het algemeen huishoudkundigen
in deze functie aanstelt en oudere gezinsverzorgsters
in dit geval
slechts een onderg~schikte betrekking zullen kunnen krijgen. De zesde suggestie
wordt door Groningen gaarne overgenomen.
Mevrouw Roes voegde er nog een zevende suggestie aan toe, geheel binnen het
kader van het besprokene op dit weekend, namelijk de hulpverlening aan zelfstandig
wonende bejaarden, waarmede men zich wel kan verenigen.
Mejuffrouw Dijkstra merkte op, dat er diverse beroepen zijn, die men moeilijk kan
blijven uitoefenen op oudere leeftijd (bij voorbeeld gezinsverzorgster,
jeugdleidster)
of wel omdat men voor het werken met jongeren zelf jong moet zijn, of wel omdat men
een zekere vitaliteit moet bezitten. Ook spreekster was van mening, dat de zesde
suggestie goede mogelijkheden biedt.
De opmerking werd gemaakt dat het oudere gezinsverzorgsters moeilijk zal vallen
onder leiding van een directrice te staan. Mejuffrouw Dijkstra zei ten aanzien hiervan
dat niet alle krachten in een bejaardencentrum
intern zijn. Een bepaalde dienst in
een dergelijk centrum kan vaak vrij zelfstandig worden uitgevoerd. Bovendien is een
gezinsverzorgster toch gewend om met haar leidster contact te houden.

M(lgelijkheden

t(lt opleiding tot leidsters

Aangaande de vraag welke mogelijkheden er voor een gezinsverzorgster zijn om tot
leidster opgeleid te worden werd geantwoord dat momenteel slechts zij, die een
diploma van een erkende dagschool voor Maatschappelijk werk of daarmede gelijkgestelde opleiding hebben, als deskundige leidster worden aangemerkt (behoudens
de overgangsregelingen).
Er zijn echter op het ogenblik besprekingen
over deze
kwestie gaande, waarbij men onderzoekt, wat een leidster nu in feite zou moeten
weten, kennen en kunnen.
Hiermede bleken de vragen te zijn uitgeput en vroeg mejuffrouw Dijkstra de deelneemsters hun suggesties te noemen voor het programma voor het volgende weekend.
De afdeling Nijmegen zou graag meer ontspanningsmogelijkheden
zien. Afgesproken
werd, dat men hiervoor plaatselijk een plannetje zal opmaken en dit aan mevrouw
Roes toezenden.
Vanuit Heerlen kwam het verzoek naar een opleiding over kinderopvoeding
en
wel in verband met praktische opvoedingsproblemen.
Dit zal in gedachten gehouden worden. Zwolle dacht aan een inleiding over het
werk van de Medisch Opvoedkundige Bureaus. Dit onderwerp leent zich echter beter
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voor behandeling in kleine kring, hiervoOl: zal men plaatselijk zeker een oplossing
kunnen vinden.
Meerdere suggesties zullen gaarne door mevrouw Roes worden tegemoetgezien.
Met een dankwoord aan alle deelneemsters voor hun aanwezigheid en medewerking aan het welslagen van dit weekend sloot hierna mejuffrouw Dijkstra de bijeenkomst en ging iedereen zijns weegs met een: tot ziens op het volgend weekend.

Nabeschouwing
Het maken van een verslag van dit weekend brengt voor de verslaggever met zich
mee, dat het gehele verloop van de beide dagen, nog eens de revue passeert. En dan
is het zo plezierig te kunnen constateren dat alles en iedereen heeft meegewerkt om
het tot een goed weekend te maken. Zowel de prettige instelling van alle deelneemsters afzonderlijk, als hetgeen ons door mevrouw Zaal op zaterdagavond
gebracht
werd, moet 'in dit verband genoemd worden.
Er is echter nog iets, dat hiertoe veel heeft bijgedragen en dat is de prettige sfeer
in de jeugdherberg zelf en de goede verzorging die we er genoten hebben. Dat dit
laatste door allen buitengewoon werd geapprecieerd moge blijken uit het feit, dat op
initiatief van een der deelneemsters spontaan een inzameling werd gehouden en dat
het resultaat hiervan ten bate van de jeugdherberg aan vader Kemper kan worden
ter hand gesteld. Ook langs deze weg nogmaals hartelijk dank aan de familie Kemper
voor hun onopvallende maar zo gewaardeerde m~dewerking!!
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SECTIE

RECLASSERING

OeranlnJoordelijkheid
en veranlnJoordelijkheidsbesef
in verband met de reclassering
Op de algemene vergadering van het Ned. Genootschap tot Reclassering op 8 september iloin Amsterdam hield de voorzitter mr. M. eh. de Jong, rechte1' te 's-Gmvenhage,
een openingsrede, lcaarin zulke belangriike gedachten naar voren kwamen, dat wij
met genoegen zijn toepraak, v1'ijwel onverkort, in ons blad overnemen, opdat al onze
kaderleden hiervan kennis kunnen nemen. (Red.)
Ik ga er (hierbij) vanuit, dat er in het algemeen bij de mens verantwoordelijkheid
bestaat. Dit betekent dus dat ik uitga van althans een zekere mate van wilsvrijheid.
Wie aanneemt, dat iedere wilsvrijheid bij de mens ontbreekt en dat de mens nimmer
anders kon willen en handelen dan hij gewild en gehandeld heeft, zal logischerwijze
de mens bezwaarlijk werkelijk verantwoordelijk kunnen stellen voor zijn daden. Het
gehele strafrecht komt dan echter op een fictie te berusten. 1)
Uiteraard kan ik hier op de filosofische vraag over het determinisme niet ingaan.
Slechts wil ik erop wijzen, dat zowel filosofie als strafrechtwetenschap
in de laatste
jaren steeds meer nadruk leggen op de verantwoordelijkheid
en het verantwoordelijkheidsbesef.
Het komt mij voor dat deze nadruk (op verantwoordelijkheidsbesef
en vrijheid) in
deze gezaghebbende
internationale kring van grote betekenis is.
Ter voorkoming van misverstand wil ik hier eerst twee opmerkingen maken. In de
eerste plaats dat het aannemen van een zekere mate van wilsvrijheid - en dus van
verantwoordelijkheid
- geenszins uitsluit, dat men ook aanneemt, dat zowel wil als
handeling in sterke mate beïnvloed worden door aanleg en milieu. Een absolute wilsvrijheid, waarbij de mens zijn wil zou bepalen zonder dergelijke invloeden, bestaat
natuurlijk niet.
Wanneer wij dus naast een zekere wilsvrijheid een sterke invloed toekelmen aan
aanleg en milieu, dan volgt hieruit dat de verantwoordelijkheid
van verschillende
personen niet gelijk is. De schuld van de een is voor dezelfde daad veel kleiner dan
die van de ander en de daad kan in verband met milieu en aanleg aan de een veel
minder zwaar worden toegerekend dan aan de ander.
In dit verband wijs ik erop, dat mij de uitdrukking, die men dikwijls in psychiatrische rapporten en ook wel in voorlichtingsrapporten
tegenkomt, dat iemand verminderd toerekeningsvatbaar
is, niet gelukkig voorkomt, indien men hiermede bedoelt, dat bij de desbetreffende persoon gebrekkige ontwikkeling of zÏl;kelijke storing
der geestvermogens bestond in de zin van art. 37a W. V. Str. Door het gebruik van de
term 'verminderd toerekeningsvatbaar'
voor de in dit artikel bedoelde groep ver1) Prof. Simons Leerboek I p. 192 spreekt van de 'hypothese der wilsvrijheid'. Door degene die iedere wilsvrijheid ontkent, kan hier echter bezwaarlijk meer van een hypothese
worden gesproken. Er is dan niet meer dan een fictie.
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dachten, wekt men de indruk, als zou de daad van hen die niet onder dit artikel
vallen, steeds volledig en in dezelfde mate aan de dader worden toegerekend. Dit is
zeker onjuist.
Ook ten aanzien van hen, bij wie geen gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke storing
der geestvermogens bestaat, kan een groot verschil in schuld, in verantwoordelijkheid
bestaan, waardoor de mate, waarin hun daden hun kunnen (en behoren) te worden
toegerekend, ook verschillend is. De toerekeningsvatbaarheid
kan dus meer of minder
- en dus ook 'verminderd' - zijn bij personen, bij wie van gebrekkige ontwikkeling
of ziekelijke storing der geestvermogens geen sprake is.
Uiteraard behoort het tot de taak der voorlichting (zowel de psychiatrische als de
sociale, welke door onze voorlichtingsambtenaren
wordt uitgeoefend) om de rechter
de gegevens te verschaffen waardoor deze de juiste mate van schuld, van verantwoordelijkheid kan vaststellen. Nog steeds kan men de opvatting horen verkondigen
dat uitgebreide
voorlichting ertoe zou kunnen strekken, dat schuldigen aan hun
'gerechte' straf worden onttrokken. Het behoeft in deze kring geen betoog, dat dit een
misvatting is en dat integendeel de rechter alleen als hij aan de hand der persoonsgegevens de mate van verantwoordelijkheid
juist kan bepalen en ook overigens van
alle omstandigheden op de hoogte is gebracht de juiste (dat is de 'gerechte') straf kan
opleggen. Een goed voorlichtingsrapport
mag dan ook nimmer aan de vraag voorbijgaan, hoe de verdachte tot zijn daad is gekomen.
Een tweede opmerking is deze, dat men soms - ook in reclasseringskringen
- een
zekere huiver aantreft om van verantwoordelijkheid
te spreken, omdat er een vrees
bestaat, dat 'verantwoordelijk
stellen' tot zware straffen zou leiden. Historisch is deze
vrees wellicht begrijpelijk. Maar principieel is zij onjuist. Wie de verdachte verantwoordelijk stelt, wie dus aanneemt,/dat
de verdachte ondanks wellicht ongunstige
factoren van aanleg en omstandigheden,
toch een zekere mate van wilsvrijheid heeft
gehad, en ook in de toekomst zal hebben, ziet hierdoor tegelijkertijd de mogelijkheid
dat de verdachte in de toekomst zijn vrijheid op andere - betere - wijze zal gebruiken. Bij het bepalen van of het adviseren over de straf zal hij met deze mogelijkheid rekening houden. Juist het aannemen, dat verdachte niet anders kon, dat
verdachte niet verantwoordelijk gesteld kan worden, doet voor de toekomst het ergste
vrezen en zal logischerwijze tot ernstig ingrijpen moeten leiden. Sommige verdachten
gevoelen dit zelf en ik wijt hieraan het verschijnsel dat het tegenwoordig meer dan
vroeger voork~mt, dat verdachten verzoeken een psychiatrisch onderzoek achterwege
te laten, of weigeren aan een dergelijk onderzoek mede te werken. Zij vrezen, dat een
psychiatrisch onderzoek via de zgn. verminderde toerekeningsvatbaarheid
zal leiden
tot terbeschikkingstelling
der regering en gevoelen deze maatregelen als een zwaardere 'straf' dan de gevangenis, die hun anders te wachten staat. Zij geven er daarom
de voorkeur aan volledig verantwoordelijk gesteld te worden.
Het spreekt vanzelf, dat deze hier gesignaleerde voorkeur nog geenszins wijst op
de aanwezigheid van een gezond besef van verantwoordelijkheid
en ik zal mij dan
ook wel wachten, hierbij aan te knopen wanneer ik thans iets over dit verantwoordelijkheidsbesef ga zeggen. Wel knoop ik aan bij het feit, dat in de praktijk kan worden
geconstateerd,
dat besef van zekere verantwoordelijkheid
aanwezig blijkt te zijn bij
ieder normaal mens, ja zélfs bij een zeer groot deel van hen, die wij 'abnormalen'
plegen te noemen. Ook blijkt enig verantwoordelijkheidsbesef
reeds op zeer jeugdige
leeftijd aanwezig te zijn. Natuurlijk is dit besef zeer verschillend, al naarmate de
ontwikkeling van de betrokkene en de omstandigheden waaronder hij leeft.
Voor de reclassering is het uiteraard van de grootste betekenis dat het verantwoordelijkheidsbesef worde ontwikkeld. Daarom behoort én bestraffing én behandeling
van de. delinquent hierop gericht te zijn. Ter strafzitting behoort derhalve duidelijk
naar voren te komen, dat de verdachte verantwoordelijk
wordt gesteld voor zijn
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daden. Uitdrukkingen
als 'deze man kan het kennelijk niet laten en moet daarom
maar eens lange tijd zijn vrijheid missen' werken daarom verkeerd en zijn uit den
boze. vVordt een langdurige vrijheidsstraf nodig geacht, dan worde deze anders gemotiveerd. De verdachte gevoele dat de rechter hem als mens, dat is als verantwoordelijk wezen, aanspreekt. Gevoelt de verdachte zich in het oog van de rechter alleen
maar een produkt der omstandigheden,
dan zal van de terechtzitting
geen enkele
,invloed op de verdachte kunnen uitgaan.
Ook de straf zelf behoort, indien mogelijk, mede te werken tot de ontwikkeling
van het verantwoordelijkheidsbesef.
Hier stuiten wij echter direct op een grote moeilijkheid. Verantwoordelijkheid
veronderstelt, wij zeiden l}et reeds, vrijheid van beslissing en wil men iemands verantwoordelijkheidsbesef
ontwikkelen, dan zal men
hem dus de gelegenheid moeten geven in vrijheid te beslissen. Deze beslissing moge
dan ten goede beïnvloed worden, er kan geen verantwoordelijkheid
worden gevoeld
en dus ook geen verantwoordelijkheidsbesef
ontwikkeld als niet uiteindelijk de bebetrokkene vrij is zijn beslissing te nemen.
Daarom is vrijheidsstraf, de straf dus waarbij iemand zijn vrijheid wordt ontnomen
en hem slechts uiterst weinig beslissingen worden gelaten; wel bijzonder weinig geschikt iemands verantwoordelijkheidsbesef
te versterken. Ondanks alle verbeteringen
in ons gevangenisstelsel, die wij dankbaar waarderen, blijft vrijheidsstraf toch juist
aan de mens datgene ontnemen, wat hem tot mens - tot verantwoordelijk wezen _
stempelt: zijn vrijheid van handelen.
In tegenstelling met de vrijheidssh'af kan de voorwaardelijke straf met opdracht
aan een reclasseringsinstelling
een uitstekend middel zijn tot versterking van het
verantwoordelijkheidsbesef.
Daarbij zal de contacthouder,
vooral bij slappe figuren,
ertegen moeten waken, dat hij de verantwoordelijkheid
van zijn cliënt overneemt.
Maar al te gemakkelijk zullen vele voorwaardelijk veroordeelden geneigd zijn verder
de beslissingen te laten nemen door degene, die hem 'hulp en steun' moet verlenen
en zich zelf aldus aan de verantwoordelijkheid
te onttrekken. En voor een actieve
contacthouder
is het ongetwijfeld een voor de hand liggend gevaar, dat hij in zijn
verlangen zijn cliënt te helpen, diens zaken regelt en de beslissingen voor hem neemt,
waardoor dikwijls snellere en betere oplossingen tot stand komen dan wanneer men
wacht tot de cliënt zelf eens in beweging komt. Maar intussen vermindert bij een
dergelijke gang van zaken het verantwoordelijkheidsbesef
van de cliënt.en hij zal, bij
al de goede beslissingen, die de contacthouder voor hem neemt, steeds minder in staat
zijn in het leven zelf zijn verantwoordelijkheid
te dragen. Daarom zal, zelfs al zullen
bepaalde concrete beslissingen hierdoor wellicht vertraagd worden, toch steeds het
streven erop gericht moeten zijn, de cliënt te leren zich zelf te helpen en zijn eigen
beslissingen te nemen. Alleen door deze - ongetwijfeld dikwijls moeilijke - weg in
het oog te houden, wordt uiteindelijk de reclassering gediend.
Bij het bevorderen van het verantwoordelijkheidsbesef
is het van belang zich af
te vragen tegenover wie de betrokkene zich verantwoordelijk kan gevoelen. Dikwijls
zal verantwoordelijkheid
tegenover de gemeenschap
niet gevoeld worden en ook
moeilijk kunnen worden aangekweekt. Voor velen is de gemeenschap een weinig
concreet en soms zelfs vijandig begrip.'Verantwoordelijkheid
tegenover God kan zeer
concreet worden gevoeld, doch uiteraard uitsluitend bij hen, die God als een realiteit
kennen. Dikwijls zal verantwoordelijkheid
tegenover vrouw, kinderen of ouders, soms
ook verloofde of zelfs concubine, het beste worden gevoeld en zal de reclassering hier
dus bij moeten aanknopen.
Het zal hier wel overbodig zijn erop te wijzen, dat wanneer men b.v. het verantwoordelijkheidsbesef
van een gehuwde man voor zijn vrouw wil bevorderen, dit niet
moet geschieden door aldoor te pas en te onpas hem op deze verantwoordelijkheid
te
wijzen of er aldoor over te praten hoe hij hierin in het verleden tekortschoot. Men
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komt dan spoedig bij de zedeprekerij terecht en loopt gevaar de man juist een gevoel
van wrevel tegenover zijn vrouw te bezorgen. Het zal eerder een tactvol aanknopen
moeten zijn en zoveel mogelijk in positieve zin, b.v. door uitlatingen als: 'Wat fijn
voor uw vrouw, dat alles nu zo goed gaat.' Wie het gevoel krijgt na vroegere mislukkingen thans inderdaad iets voor een ander gedaan te hebben, zal zich gemakkelijker
meer voor die ander verantwoordelijk gaan voelen. Uiteraard zijn hier geen algemene
regels te stellen en zal bij de één een andere weg gevolgd moeten worden dan bij de
ander. Men late zich overigens niet te snel onhnoedigen
door uitlatingen van een
cliënt, die op gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel
zouden wijzen. Gezegden als:
'Ik ben nu eenmaal zo, daar kan ik niets aan doen, zo is mijn karakter,' vloeien dikwijls
veeleer voort uit een zich willen verweren tegen eigen wel degelijk bestaand gevoel
van verantwoordelijkheid,
dan dat zij uitingen zijn van een werkelijke levensovertuiging. Dit blijkt wel hieruit, dat velen, die zo gemakkelijk zeggen: 'Zo ben ik nu
eenmaal,' diep beledigd zouden zijn als een ander hun zou toevoegen: 'daar kunt gl'
niets aan doen, zo is nu eenmaal uw karakter.'
In elk geval is van groot belang, dat wij onze cliënt doen gevoelen, dat wij hem
van mens tot mens naderen, derhalve dat wij hem als verantwoordelijk
persoon beschouwen, zoals wij ons zelf als zodanig zien. Dr. Arendsen Hein zegt, in zijn voordracht het vorig jaar voor de Meyers-vereniging
gehouden over zijn patiënten op de
'Groot-Batelaar':
'Iemand in de onhnoeting van mens tot mens niet verantwoordelijk
stellen betekent hem devalueren en hem het in-gemeenschap-met-mij-zijn
ontnemen.'
'Ergo, hoewel de patiënt bij ons komt met een verklaring van gehele of gedeeltelijke
ontoerekenbaarheid
moet de grondslag van onze therapentische
instelling zijn, dat
wij hem vanaf onze eerste ontmoeting verantwoordelijk
stellen voor zijn daden.'
Deze zelfde instelling moet ieder reclasseerder hebben tegenover de verdachte of
veroordeelde waarmee hij in aanraking komt. Natuurlijk mogen wij soms laten gevoelen en ook uitsprekend dat wij begrijpen dat de omstandigheden
waaronder de
betrokkene leefde het hem bijzonder moeilijk maakten, en dat wij hem daarom minder
aansprakelijk, minder schuldig, achten' dan wanneer een ander hetzelfde zou hebben
gedaan. Maar nimmer denke hij dat wij hem eigenlijk niet aansprakelijk, dat wij hem
onschuldig achten. Daarmee zouden wij zijn - dikwijls reeds geringe - gevoel van
eigenwaarde een onherstelbare slag kunnen toebrengen. Hij moet gevoelen, dat wij
hem als mens, onze medemens, zien en niet als een produkt van omstandigheden
en
gebeurtenissen.

OHlmaelingen
Deze 'ontboezeming' was bestemd voor het decemhernummer
november j.l. geschreven gedacht worden.

en moet dus als in

Op velerlei wijze hebben er in de laatste maanden,
afgezien uiteraard
van de
vakantietijd, ontmoetingen plaatsgehad op reclasseringsgebied
in ons land.
Zo waren om te beginnen van 24-27 april in 'vVoudschoten' te Zeist ruim 40
ambtenaren van verschillende reclasseringsverenigingen
voor een studieconferentie
op uitnodiging van de Vereniging van Reclasseringsinstellingen
bijeen om vele urgente
problemen op hun vakgebied te bespreken. In open gesprekken, niet het minst tussen
inleidingen, discussies en maaltijden in, wisselden deze beroepswerkers
van uiteenlopende levensbeschouwing
van gedachten en leerden elkaar nader kennen.
Uitvoerig hierover mede te delen zou te ver voeren, zoals dit ook het geval zou

15

zijn met de Studiedag van het Gevangeniswezen op 28 april, waar een grote schare
van deskundige belangstellenden,
waaronder ook reclasseringsambtenaren,
de grote
zaal van de Dierenhlin in Den Haag vulde. De dag was gewijd aan vraagstukken,
welke liggen op het raakvlak tussen reclassering en penitentiair bestel, waarvoor prof.
dr Kempe een 4-tal stellingen had geformuleerd. Een zestal deskundigen onder leiding
van prof. dr Diepenhorst beantwoordde als forum de gestelde vragen. Helaas was de
samenspraak weinig vloeiend en werkte het forum daarom m.i. minder bevredigend.
In eigen kring waren wij op 5 en 6 mei in Arnhem voor een studieconferentie met
een gO-tal reclasseringsmedewerkers
uit het gehele land bijeen, welke in alle OPZichten bevrediging schonk. Dit gold vooral de samenvatting van dr Kloek na het forumgesprek en de groepsdiscussie op de volgende dag. Het verslag vindt u overigens in
ons juni-nummer, zodat deze mededeling slechts volledigheidshalve
is bedoeld.
Een andere ware ontmoetingsplaats
van wetenschapsmensen
en praktijkwerkers
uit alle kringen, zoals hoogleraren,
studenten, rechters, reclasseringsambtenaren,
van het gevangeniswezen,
ambtenaren van Gem. Sociale Diensten en verschillende
andere belangstellenden
is de telkenjare terugkerende
Meilezingenreeks van het
Criminologisch Instituut te Utrecht. Ruim 200 personen, die 4 avonden een collegezaal vulden, dit jaar luisterend naar lezingen over het onderwerp 'De lange gevangenisstraf.' Van 4 zijden werden de problemen rond de langgestraften gedetineerden
belicht.
Na de vakantie werd op 6 september de Algemene Vergadering van het Ned.
Genootschap gehouden. De openingsrede van de algemene voorzitter vindt u voor het
grootste deel elders in dit blad opgenomen en kunt u zelf lezen. Na de huishoudelijke
morgen vergadering, waar we verschillende bestuurders van Genootschapsafdelingen
uit onze kring ontmoetten, was de middagvergadering
gewijd aan een uitvoerig,
doorwrochte inleiding van mI. Overbeek, Officier van Justitie te Utrecht over 'Integratie van het voorlichtingsrapport
en het psychiatrisch rapport.' U kunt zijn rede
vinden in het Maandblad voor Berechting en Reclassering van nov. '56.
Dat er voor de Studiedag voor de Reclassering op 2 oktober ruime belangstelling
bestond bleek wel uit de naar ik meen ruim 350 deelnemers. Onderwerp van bespreking waren ditmaal 'De bijzondere voorwaarden: die aan voorwaardelijke
veroordeelden (in vrijheid gestelden) plegen te worden opgelegd. Een goed voorbereide
bijeenkomst met een nieuwe vergadertechniek,
die toch nog wel te denken gaf.
Discussiebijeenkomsten
op grond van uitvoerige (in druk verschenen) preadviezen
van een juridische en een criminologisch-psychologisch
deskundige zijn aant.rekkelijk,
maar groepen van ongeveer 60 personen zijn daarvoor toch te groot. De verslagen
gaven een goed overzicht van het in deze groepen besprokene. Een uitstekend, maar
helaas wat te lange samenvatting en slotwoord van de voorzitter na de toespraak
van de Minister van Justitie maakte het geheel wat vermoeiend. Een uitvoeriger
verslag vindt u in het reeds eerder genoemde nummer van het maandblad. Bij de
opmerkingen van dI. Muller voor wat de organisatie van deze bijeenkomst betreft
zou ik mij gaarne aansluiten.
Ten slotte is op 17 november jJ. een middagconferentie gehouden over het Alcoholvraagstuk, maar hierover kunnen we momenteel nog geen bericht geven.
Een hele serie bijeenkomsten dus, die getuigen van intense belangstelling voor
allerlei reclasseringsaspecten
die momenteel de aandacht vragen.
HUTTE
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Onl1110efingen

lussen ree/asseerder

en ree/assenl

O

Gezien het grote enthousiasme waarmee een aantal inzenders gereageerd
heeft op mijn vorige bijdrage in deze rubriek, leg ik u weer een praktijkprobleem voor, deze keer van een geheel andere orde.
G., een 23-jarige jongen uit een omvangrijk arbeidersgezin,
is veroordeeld wegens poging tot diefstal met geweldpleging tot een gedeeltelijke voorwaardelijke straf. Het delict, een lafhartige en niet geheel geslaagde overval op een oude man,
is voor allen die G. kennen, 'uit de lucht komen vallen'. Men kende hem als een rustige
vriendelijke jongeman, niet al te snugger misschien, wat avontuurlijk en bij tijden wat
zwerfziek, ook wel wat ongedurig in zijn werkkringen, maar een dergelijke daad had
men niet van hem verwacht. G. zelf kan zich achteraf ook moeilijk voorstellen, hoe hij
tot de overval had kunnen besluiten. Hij was in die tijd in de kost bij het jonge echtpaar
A, was door een wat dwarse houding tegenover zijn werkgever zonder werk gekomen
en wist niet hoe hij zijn kostgeld moest betalen. Met zijn ouders had hij een conflict
gehad, ook al omdat hij zo vaak van werkkring veranderde, dan tussentijds werkloos
was en moeilijkheden had met kostgeld. Op de avond van het delict had hij wat
alcohol gebruikt ter gelegenheid van een feestje, maar hij zou zeker niet zodanig
onder invloed zijn geweest, dat hij niet meer wist wat hij deed. De man en vrouw,
bij wie G. woonde, waren vol lof over hem, hadden nooit moeilijkheden met hem
gehad en na zijn invrijheidstelling kon hij zeker weer bij hen komen wonen, ook al
beschikten zij over weinig plaatsruimte. Het gezin waaruit G. komt, is een eenvoudig
arbeidersgezin,
niet bepaald crimineel, sociaal wat aan de zwakke kant, met een
lichamelijk enigszins gehandicapte vader, die een wat gedegenereerde
indruk maakt,
veel werkloos was en bij tijden drankzuchtig, en een slappe duldzame moeder, die
haar taak in het gezin nauwelijks aankon.
Tot zover de feiten. Het psychiatrisch onderzoek leverde geen bijzonderheden
op
en tijdens zijn detentie gedroeg G. zich voorbeeldig. In deze periode kwam er echter
een belangrijk feit aan het licht, namelijk dat er een intieme relatie bestond tussen G.
en mevrouw A. Beide partijen hadden hierover in het kader van het voorli~htingsonderzoek gezwegen, enerzijds uit een zekere schaamte, anderzijds uit een gevoel
dat ten gevolge van het door G. gepleegde delict de verhouding wel eens uit kon zijn.
Hoe dit zij, bij het verder doorspreken van dit punt met G. en met mevrouw A. bleek
onder meer het volgende. AI enkele jaren zou er tussen hen beiden een intieme verhouding bestaan hebben. Men had elkaar enkele jaren geleden bij wederzijdse familie
ontmoet en G. was nadien regelmatig bij de familie A. op bezoek geweest. Langzamerhand zou mevrouw A. aan G. hebben toevertrouwd, dat haar man hoogstwaarschijnlijk niet in staat was kinderen te verwekken, hetgeen een uitnodiging betekende
tot nader seksueel contact. In het huwelijk van A. werden gedurende deze relatie met
G. kort na elkaar twee kinderen geboren en zowel G. als mevrouw A. beweert, dat
beide kinderen door G. verwekt zijn. De houding van A., een slappe goedsul van een
man, was bij dit alles uiterst merkwaardig.
Tegen G.'s invrijheidstelling achtte ik het raadzaam het bovenstaande zo eerlijk en
openlijk mogelijk met alle betrokkenen te bespreken. Tijdens deze gesprekken bleek
mij o.a., dat A. de laatste maanden voor G.'s invrijheidstelling feitelijk gescheiden van
zijn gezin woonde, ver buiten zijn woonplaats werkte, maar zijn gezin nog wel onderhield. In het begin van A's huwelijk zou na medisch onderzoek gebleken zijn, dat A.
hoogstwaarschijnlijk geen kinderen zou kunnen verwekken en eerst na grote aarzeling
had A. dit aan zijn vader medegedeeld. Toen er later in zijn huwelijk toch kinderen
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geboren werd~n, werd A's vader achterdochtig en reeds in een vroeg stadium zou hij
A. gewaarschuwd hebben' voor de relatie met G. A. had deze waarschuwing in de
wind geslagen, G. volkomen vertrouwd en de illusie gekoesterd dat de twee kinderen
toch wel door hem verwekt konden zijn, psychologisch wel begrijpelijk. Vanuit ditzelfde ongegronde optimisme had hij waarschijnlijk ook G. de hand boven het hoofd
gehouden en aanvankelijk niet aan ontrouw van deze 'vriend' en van zijn vrouw
kunnen of willen geloven. Langzamerhand
raakte hij echter van het tegendeel overtuigd. Mevrouw A., een wat principeloos volksvrouwtje, gaf de laatste tijd duidelijk
de voorkeur aan G. en wilde eigenlijk niets meer van haar wettige echtgenoot weten.
Het huwelijk liet de laatste jaren veel te wensen over. De vrouw maakte schulden,
was slordig in de huishouding en voortdurend waren er conflicten over een en ander.
Voor de kinderen zorgde zij redelijk.
Vragen. Hoe zou de houding moeten zijn van de medewerker van de reclasseringsinstelling, die nu met deze problematiek
geconfronteerd
wordt? U moet daarbij
bedenken, dat er een tamelijk hechte band bestaat tussen A. en de kinderen, dat niet
onomstotelijk vaststaat, dat de kinderen niet door A. verwekt zijn, dat zowel mevrouw
A. als G. echter meent, dat de bnderen door G. verwekt zijn en G. daaruit de consequenties wil trekken, dat mevrouw A. haar man langzamerhand is gaan beschouwen
als een onvolwaardige partner. Moeten we nu G. verre houden van mevrouw A. en
trachten het huwelijk tussen de echtelieden A. te herstellen, of moeten we adviseren
tot een scheiding en een nieuw huwelijk tussen G. en mevrouw A. Alle partijen tonen
op dit punt weinig of geen initiatief en nemen een min of meer afwachtende houding
aan. .
v. d. S.
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in een grale slad

Het schrijven van een artikel over problemen in een grote stad is strikt genomen op
zichzelf een probleem. Wat is een grote stad, welke problemen zijn specifieke
problemen van een grote stad en zijn wij in staat alle problemen te overzieri? Dit zijn
reeds dadelijk een paar vragen, die een beantwoording
behoeven voordat we nog
maar één woord over de eigenlijke problemen kunnen zeggen.
Wat is een grote stad? Wat zijn de kentekenen, waarmede een grote stad zich
onderscheidt van een kleine stad, een dorp. Een vraag, waarover meer gezegd kan
worden, dan een zeer omvangrijk artikel kan bevatten. 'Nij kunnen hier niet anders
doen dan stellen, dat hetgeen hier volgt is geschreven vanuit de kennis _en ervaring
opgedaan in een bepaalde stad, nl. Rotterdam. De vraag, welke problemen specifiek
behoren bij een grote stad hangt zeer nauw samen met de voorgaande vraag. Immers,
deze problemen zullen moeten voortkomen uit die specifieke kenmerken van een
grote stad. Wanneer dit niet het geval is mogen wij deze problemen niet alleen zien
als problemen van een grote stad, het kunnen problemen zij van elke stad. Ook ten
aanzien van het aantal problemen zijn wij bescheiden. Wij pretenderen stellig niet
alle werkelijke problemen binnen ons gezichtsveld te hebben. Wij zijn er voorts van
overtuigd, dat waar thans (ogenschijnlijk) geen probleem ligt, er bij wijze van spreken
morgen een probleem kan zijn.
Wij zullen ons derhalve beperken tot het aanstippen van een aantal vraagstukken,
die wij een beetje voor 'grootsteeds' houden, maar het niet behoeven te zijn.
Eén van de meest brandende kwesties in een grote stad met een grote afdeling is
het werken aail het platvorm, waarop Humanitas het werk verricht. Ik bedoel hier-
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mede het ledental van de afdeling. Hoe breiden we dit ledental uit en hoe houden we
de leden vast. Die uitbreiding van het ledental hangt nauw samen met het 'Humanitas-minded'-maken
van de bevolkingsgroep, die het werk van Humanitas behoort te
dragen. In een kleine gemeenschap, waar een ieder een ieder kent, kan dit geschieden
door het gesprek van 'mens tot mens,' waarbij de ene mens de ander kan duidelijk
maken, waar het eigenlijk om gaat.
Maar in een grote gemeenschap en in het bijzonder in een grote stad ligt dit niet
zo gemakkelijk. Met het gesprek als communicatie-middel
bereikt men een te kleine
groep mensen om het totale werk te kunnen venichten en dus zal naar andere
mogelijkheden moeten worden omgekeken. Eén van die mogelijkheden is de steun
van de dagbladen en een vraag is dus hoe onderhouden wij een voldoende contact
met deze dagbladen, opdat een goede en als het kan regelmatige voorlichting over
Humanitas en het werk wordt verzekerd. Onze ervaring is, dat de Rotterdamse dagbladen inderdaad een open oog hebben voor de betekenis van het werk van Humanitas
en wij kunnen niet anders dan verheugd zijn over de medewerking welke wij steeds
ondervinden wanneer wij een beroep op deze dagbladen doen. Toch blijft deze
voorlichting een probleem, omdat er vele facetten en mogelijkheden liggen die onder
ogen moeten worden gezien en op de juiste wijze moeten worden gebruikt.
De vraag hoe wij onze leden binden is niet zo gemakkelijk te beantwoorden.
Natuurlijk zijn er een groot aantal actieve medewerkers, die zich metterdaad inzetten
voor het werk. Zij nemen een organisatorische functie op zich of verrichten als vrijwilliger een taak op het praktische veld. Maar bij de uitbreiding van het werk zullen
steeds meer vrijwillige medewerkers en medewerksters nodig zijn.
De vraag is dus hoe bereiken we die leden, die zich nog niet actief hebben ingeschakeld en daarvoor wel tijd hebben en hoe krijgen we de juiste mensen op de
juiste plaatsen. In een kleine gemeenschap ligt dit, zo dunkt mij, weer eenvoudiger
omdat men elkaar keilt - aan de andere kant ligt het weer moeilijker, omdat de
opdracht 'de juiste man op de juiste plaats' door de beperktere mogelijkheden meer
hoofdbrekens kan kosten - maar in een grotere gemeenschap gaat het er om wat van
de mensen te weten voordat men hen gaat benaderen. Het heeft namelijk geen zin
iemand te zoeken, voor een bepaalde functie, wanneer men niet weet of die 'iemand'
deze functie ambieert en aan kan. Dit 'weten' kan alleen worden verkregen door een
ontmoeting. Omdat het echter zaak is om in een optredende behoefte zo snel mogelijk
te voorzien, is het nodig - althans gewenst - op de behoefte vooruit te lopen. Van
belang is dus die leden bijeen te brengen, die in principe bereid zijn een taak in
Humanitas-verband
op zich te nemen.
Daarnaast staan echter de leden, die om een of andere reden geen taak op zich
kunnen nemen en volstaan om door een bijdrage in de vorm van een lidmaatschap het
werk van Humanitas te steunen. Wanneer deze mensen deze steun geven, dan hebben
zij ook het recht te weten wat Humanitas doet, hoe Humanitas werkt. Dus staan wij
voor het probleem hoe wij op de meest doelh'effende wijze aan die leden de nodige
voorlichting geven. Nogmaals: in een kleine gemeenschap is dit gemakkelijker 'dan in
een grote gemeenschap.
Ten aanzien van het werk zelf zou ik de volgende opmerkingen willen maken. In
de eerste plaats treedt hier naar voren de taakverstrengeling
tussen de beroepskracht
en de vrijwillige medewerker. Voor beide werkers op het terrein van het maatschappelijk werk ligt een bepaalde taak. Het zou ons te ver voeren hier nader op in te gaan.
Maar wel is in dit verband belangrijk de zorg voor een goed samenspel tussen de
beroepskrachten
en de vrijwilligers. Nu moet ik u er op attent maken, dat wij in
.Humanitas feitelijk met twee 'soorten' vrijwiligers te maken hebben; de vrijwilligers
op het terrein van het maatschappelijk werk en de vrijwilligers, die een organisatorische functie hebben. Nu ligt het zo, dat de beroepskracht verantwoordelijkheid
draagt
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ten opzichte van het werk van de vrijwilligers op het terrein van het maatschappelijk
werk en dat de vrijwilliger in het organisatorisch verband verantwoordelijk is voor het
goed functioneren van het apparaat en dus verantwoordelijkheid
draagt ten aanzien
van de beroepskracht. Een probleem is nu; hoe verkrijgen we een verantwoord evenwicht in deze verantwoordelijkheden.
De aard en de grootte van dit artikel laten niet
toe hier verder op in te gaan en het geheel eist uiteraard een intensieve bestudering,
maar het probleem ligt er.
Ten slotte is er de samenwerking met andere organen voor maatschappelijk werk.
In een grote stad zijn verschillende gespecialiseerde instellingen en wij zouden ons
nu kunnen gaan verdiepen in de vraag hoe het samenspel met deze gespecialiseerde
instellingen het best kan zijn geregeld om ten behoeve van de mens-in-nood de beste
resultaten te bereiken. Dan zijn er andere - met name de confessionele instellingen
voor maatschappelijk werk en lust but not least de gemeentelijke instelling c.q. de
burgerlijke instelling - waarmede bepaalde vormen van samenwerking gezocht en
gevonden moeten worden. Hier spelen uiteraard allerlei beleidskwesties een rol van
een dergelijke importantie, dat van de afdelingsbesturen
een brede visie wordt verwacht om vaak ver reikende beslissingen te kunnen nemen. Wanneer wij het voorgaande samenvatten, dan hebben wij dus als problemen genoemd:
1. de voorlichting over het werk en de organisatie;
2. de binding en de activering van de leden;
3. het samenspel tussen vrijwilliger en beroepskracht;
4. de samenwerking met andere organen voor maatschappelijk werk.
Het is wel duidelijk, dat hiermede zeker niet alles is gezegd. De gehele problematiek in een grote stad kan vanuit verschillende richtingen worden benaderd. Men
zou een onderscheid kunnen maken tussen financiële, organisatorische en uitvoeringsproblemen. Waarschijnlijk kunnen wij niet alle problemen in deze 'kastjes' stoppen en
de samenhang tussen deze problemen is zo groot, dat men niets over het ene complex
problemen kan zeggen zonder het andere op tafel te brengen. Waar wij ons hier
hebben beperkt tot het aanstippen van enkele vraagstukken, vinden wij wellicht in de
toekomst gelegenheid op het een en ander wat nader in te gaan.
L. J. DIJKERS

12al1delijk
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HU111aNilas

De landelijke sectie kinderbescherming
organiseert op 30/31 maart in de 'vVaayenberg'
te
Epe (Gld.) en 112 juni '57 in de School voor \Vijsbegeerte
te Amersfoort twee eontaetweekends, waarvoor worden uitgenodigd
vertegenwoordigers
van afdelingskaders
en vrijwillige medewerkers.
De conferentie op 30/31 maart is bestemd voor de afdelingen in de
arrondissementen
Leeuwarden,
Groningen, Assen, Zwolle, Zutfen, Almelo, Arnhem, 's-Hertogenbosch en Maastricht. De conferentie op 1/2 juni voor de afdelingen in de arrondissementen Utrecht, Amsterdam, Haarlem, Alkmaar, Den I-laag, Rotterdam, Dordrecht,
Breda
en Zeeland.
Het programma draagt een tweeledig karakter:
1. Vanuit de landelijke sectie zullen voorstellen ter tafel komen met betrekking
tot de
plaatselijke uitvoering van het kinderbeschermingswerk.
Deze voorstellen sluiten aan op
de in c1e afgelopen maanden gevoerde oriënterende besprekingen met de afdelingen.
2. Voorts zullen besehouwingen
worden gehouden over de betekenis en mogelijkheden
van het vrije patronaat,
een thans uitermate belangrijk onderwerp dat in onze vereniging
verdere uitvoerige aandaeht verdient.
Het verheugt ons dat mej. mr. dr. J. C. Hudig en de heer H. J. Beuke bereid zijn gevonden, daarvoor een inleiding te houden.
Een dezer dagen zullen aan betrokkenen
per cireulaire verdere mededelingen
worden
gedaan.
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