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Op weg
naar
iets
nieuws (I)

organisaties, die hun overkoepeling
vinden in de C.O.RO. Dit is het
tweede kanaal voor de instellingen en
inrichtingen geworden om inspraak te
hebben in de landelijke beleidsbepaling,
want de C.O.RO. is feitelijk als lid
van de Federatie erkend.
Tenslotte zijn nog lid van de Federatie
de Nederlandse Federatie van
Instellingen voor de Ongehuwde
Moeder en haar kind, en de
Nederlandse Vereniging van Werkers in
de bijzondere jeugdzorg.
Wat opvalt is dat niet één ordenings-
principe is aangehouden.
De mogelijkheden om zich te
onttrekken aan de realisering van de
besluitvorming zijn hierdoor groter
geworden. Tevens valt op dat de leden-
organisaties van de Nationale Federatie,
met uitzondering van Humanitas, een
federatieve opbouw kennen.
Als ik u dan bovendien nog vertel, dat
die federaties grosso modo intern niet
zo gestructureerd zijn dat het federatief
verbondsbestuur de bij haar organisatie
aangeslotenen rechtstreeks kan binden
anders dan na te voren met
betrekking tot een bepaald onderwerp
gemaakte afspraken en op landelijk
niveau te hooi en te gras beleid wordt
gevoerd, dan zult u met mij moeten
concluderen, dat de organisaties bij
besluitvorming zich in negen van de
tien gevallen slechts verplichten om
binnen eigen kring zekere inzichten
ingang te doen vinden. Het is dus niet
zo vreemd, dat binnen deze landelijke
stuctuur moeilijk een krachtig beleid is
te voeren.
De mogelijkheden om tot een krachtiger
beleid te komen zouden aanwezig zijn
wanneer de gezamenlijke organisaties
weer zouden uitgaan van één
ordeningsprincipe; mits zij maar waar-
borgen kent dat besluiten aan de top
genomen, gedragen worden door
inzichten die leven aan de voet, en
mits zij maar waarborgen kent dat die
besluiten bindend zijn voor allen.
Eén ding moet mij nog van het hart
voordat ik u ga vertellen hoe het staat
met het integratieproces, waar
Humanitas zich met de andere groeps-
organisaties in bevindt. Dat is dit.
Demokratisering en inspraak, best,
maar dan op het geeigende niveau,
namelijk op dat van de instelling/
inrichting. Het is denkbaar, dat op
andere niveaus behoefte kan ontstaan
aan advies van een bepaalde geleding
van werkers. Verder dan advisering kan
het m.i. daarbij niet gaan omdat een
instelling of een inrichting slechts
gebonden kan zijn aan een door of
namens haar bestuur genomen besluit.
Ook is het denkbaar, dat geledingen
bijeenkomen ter doordenking van eigen
plaats en functie binnen de instelling/

Aan het onderwerp, waar de discussie-
nota Wiersma de minste aandacht
besteedde, namelijk de herstructurering
van de landelijke organisatie, wordt
momenteel door het particulier
initiatief zeer hoge prioriteit toegekend,
en dit niet in de laatste plaats omdat
de overheid zekere druk uitoefent.
Met het pistool op de borst ijlen wij
voort. En onder dat rennen vraag ik mij
voortdurend af: moet dit nu zo? en,
wat zou er gebeuren als wij ons nu
eens niet zo 'coöperatief' zouden
opstellen?
Voor alle duidelijkheid zou ik u in het
kort willen schetsen hoe de kinder-
bescherming thans is gestructureerd.
De instellingen (voor voogdij en
gezinsvoogdij) en de inrichtingen hebben
zich gegroepeerd in de zogenaamde
groepsorganisaties: het Katholiek
Verbond voor Kinderbescherming, het
Protestants Verbond voor Kinder-
bescherming, het Algemeen Verbond
voor Kinderbescherming, het
Nederlands Verbond der Verenigingen
'Pro Juventute', het Verbond van
Joodse Instellingen voor Kinder-
bescherming in Nederland, de
Landelijke Vereniging voor RK.
Gezinsvoogdij en Patronage. Ook onze
Vereniging hoort thuis in deze rij
hoewel zij geen groepsorganisatie in
eigenlijke zin is. Deze groeps-
organisaties nu vormen tezamen de
Nationale Federatie voor Kinder-
bescherming.
Het is een ontwikkeling van de laatste
twee à drie jaren, dat diezelfde
instellingen en inrichtingen zich tevens
zijn gaan groeperen in regionale

Sleutelen
aan de macro-structuur

woestijn. Wij moeten voort, het ene
been moet voor het andere worden
gezet. Aarzelingen te over. Wie
garandeert ons, dat wij het land van
melk en honing inderdaad bereiken?

Ik ben mij ervan bewust, dat bij u, die
geïnteresseerd bent in de kinder-
bescherming, de vraag kan zijn gerezen
van wanneer krijgen wij nu weer eens
enige informatie via ons kaderblad.
Het is inderdaad lang geleden, dat i.'l
dit blad aandacht werd besteed aan
ontwikkelingen, die zich op dit terrein
van de maatschappelijke dienst-
verlening voordoen.
Ontwikkelingen? Nu ik dit woord
neerschrijf bekruipt mij opeens het
angstige gevoel, dat ik u misschien
maar heel weinig kan vertellen. Het
beeld is namelijk nogal chaotisch. Want
zoals elders geldt ook in de kinder-
bescherming het gezegde: zoveel
hoofden, zoveel zinnen.
Allemaal zijn wij het erover eens, dat
aan de structuur van de kinder-
bescherming wel het een en ander te
verbeteren valt. Maar het blijkt in de
praktijk 0 zo moeilijk elkaar te vinden
op een bepaald model.
Allemaal zijn wij het erover eens, dat de
toepassing van een maatregel van
kinderbescherming teruggedrongen
moet worden. Onduidelijk is echter nog
op welke wijze tot uitzuivering kan
worden gekomen.
Bij ons allen leeft de notie, dat moet
worden 'gekomen tot een geïntegreerde
welzijnszorg, maar een ieder heeft daar
zo zijn eigen ideeën over.
Wij verkeren dus niet bepaald in een
rustige situatie. Wij hebben de vlees-
potten van Egypte verlaten en zijn in de
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inrichting om vanuit die gezamenlijkheid
verworven inzichten te bestemder
plaatse uit te dragen.

Intentieverklaring
Oktober 1971 ondertekende Humanitas
met de andere groepsorganisaties en
het bestuur van de Nationale Federatie
een intentieverklaring. Hierin zeggen
de besturen
- dat zij het noodzakelijk achten te
geraken tot een nauwere samenwerking
op nationaal niveau;
- dat zij die samenweking zien als een
fase in een wenselijke ontwikkeling naar
een breder welzijnskader;
- dat zij hebben ingestemd met de
vorming van een werkgroep, die ten
doel heeft 'na te gaan op welke wijze
hun afzonderlijke bureaus zinvol
kunnen worden samengevoegd tot een
geïntegreerd apparaat waarin ook de
behartiging van de verschillende levens-
beschouwelijke aspecten van het werk
gewaarborgd is';
- dat zij zich realiseren 'dat taak en
functie van dit apparaat mede
afhankelijk zijn van de wijze waarop de
particuliere kinderbescherming zich als
geheel zal structureren' en dat zij
daarom de werkgroep hebben verzocht
'voorstellen te doen met betrekking
tot de meest gewenste landelijke
organisatievorm van de kinder-
bescherming, daarbij rekening houdend
met hetgeen zich op regionaal niveau
heeft ontwikkeld';
- dat zij ervan uitgaan, dat de werk-
groep 'voor het einde van 1971 haar
definitieve ideeën en adviezen aan het
bestuur zal voorleggen';
- en dat zij hopen 'bovengenoemde
doelstelling in 1972 te kunnen
realiseren' .
Twee dingen vallen op: in de eerste
plaats, dat in wezen ongelijksoortige
organisaties op voet van gelijkheid de
verklaring ondertekenden; de Nationale
Federatie is immers de overkoepelende
organisatie van de overige organisaties.
Qua constructie is er dan ook een
onvolkomenheid te constateren. Welke
organisatie kan met zich zelf samen-
werken? De bedoeling is evenwel
duidelijk. Het gaat om de integratie
van de werkapparaten, en wat dit
betreft kunnen de genoemde organisaties
dezelfde intentie hebben.
De tweede opmerking, die ik zou
willen maken is de volgende. De
procedure, die wordt gevolgd om te
komen tot reorganisatie op landelijk
niveau, is wel zeer merkwaardig. Het
samenvoegen van de werkapparaten
wordt als middel gezien om te komen
tot die reorganisatie. In feite wordt dus
een onderscheid gemaakt tussen
integratie van de bureau-organisatie en
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de integratie op bestuurlijk niveau.
Duidelijker blijkt dit nog uit de brief
die de werkgroep in januari van dit jaar
zond aan het Besturenoverleg - het
Besturenoverleg verklaarde zich te
kunnen vinden in het in deze brief
gestelde -. Ik citeer: De werkgroep is
tot de conclusie gekomen, 'dat, hoewel
niet ontkend kan worden dat een
gelijktijdige behandeling van het proces
van integratie van de bestuurlijke
organisatie met dat van de bureau-
organisatie van het nieuwe orgaan de
voorkeur zou verdienen, desalniettemin
op dit moment gepleit wordt voor een
ontkoppeling van beide processen,
inhoudende dat aan de bureauintegratie
prioriteit wordt gegeven.
De navolgende overwegingen hebben
tot dit standpunt binnen de werkgroep
geleid:
L Gelijktijdige behandeling van beide
processen betekent dat het ene proces
ook in tijdsorde op het andere moet
wachten. Voor een van beide
betekent zulks daarom een vertraging.
2. Het vraagstuk van de bestuurlijke
organisatie is zo complex, dat het
noodzakelijk is reeds over een
bureauapparaat te kunnen beschikken
teneinde de voortgang van het proces
op doeltreffende wijze te kunnen
waarborgen.
3. Het appèl, dat thans op de
particuliere kinderbescherming wordt
gedaan om werk- en denkkracht te
leveren b.v. als consequentie van de
rapporten 'Jeugdbescherming en
Justitie' en 'Jeugdbeschermingsrecht',
maakt het nodig dat op korte termijn de
beschikbare werk- en denkkracht in
een geïntegreerd apparaat wordt
gebundeld.
4. Andere exogene factoren zoals het
verwachtingsbeeld, dat bij velen leeft,
en de beleidsontwikkelingen binnen het
Nederlands Comité voor Kinderpost-
zegels terzake van de zogenaamde
organisatiegelden vragen om een
snelle aanpak van een eerste fase van
het integratieproces, welke naar de
mening van de werkgroep het meest
concreet en zichtbaar op bureau-
niveau is te realiseren.'
De ontkoppeling en de hiervoor
aangevoerde argumentatie roepen toch
wel enkele vragen op. Hoe komt het,
dat de werkgroep en met deze het
Besturenoverleg iets gezien heeft in
deze ontkoppeling. Hebben zij werkelijk
gemeend, dat vragen van
organisatorische aard voorlopig niet
beantwoord behoefden te worden?
Hebben zij zich echt niet gerealiseerd,
dat op het geïntegreerde apparaat een
beleidscollege gezet moet worden, al
was het alleen maar voor de beheers-
taken en dat er een competentie-
afbakening zou moeten komen tussen

dit college en de besturen van de nog
steeds bestaande groepsorganisaties en
de Nationale Federatie? Bovendien, als
het geïntegreerde apparaat tot taak
krijgt de voortgang van het proces van
integratie op doeltreffende wijze te
bevorderen, is het dan zo onwaar-
schijnlijk dat van de taak en functie
afbakening in de praktijk niet zo veel
terecht zal komen en dientengevolge de
onduidelijkheid eerder in de hand wordt
gewerkt dan voorkomen? En dan, hoe
valt een apparaat te construeren dat
een plaats dient in te nemen in een
nieuwe structuur als de contouren van
die structuur nog niet eens bekend zijn.
Al met al geloof ik dat er redenen te
over zijn, dat het Besturenoverleg met
zoveel woorden terugkomt op haar
genomen besluit. Gekozen zal moeten
worden voor integratie pur sang, niets
meer maar ook niets minder. Overigens
ben ik van mening dat dit proces van
integratie alleen zinvol kan verlopen
wanneer de Nationale Federatie niet
deelneemt aan dit proces. Het proces
zal leiden tot opheffing van de
Federatie. Dit zal de laatste acte zijn
van het drama in het decor van de
ledenvergadering van de Nationale
Federatie.
Een tweede vraag is de volgende.
Hoe komt het toch dat het proces van
integratie meer van buitenaf bepaald
wordt dan van binnenuit? Er wordt niet
anders gedaan dan zwichten voor de
druk van buitenaf of die nu door de
overheid, het N.C.K. of het zogenaamde
veld wordt uitgeoefend. Door de haast
is het proces onoverzichtelijk geworden
en oncontroleerbaar. Twijfel of alles
wel zal leiden tot een aanvaardbare
nieuwe situatie wordt door rotsvaste
gelovigen niet geduld. Toch vraag ik
mij af of wij wel verantwoord bezig
zijn, en of wij alle drammers er niet van
zouden moeten overtuigen, dat haastige
spoed ook in ons geval niet goed is.
En misschien is het toevallig ook nog
eens een keer zo, dat een meer
verantwoorde aanpak van een en ander
sneller tot het gewenste resultaat leidt.

Structuur en hulpverlening
Bij al het denken en praten over
structuurproblemen is en blijft het altijd
zaak niet te vergeten, dat de structuur
dienstbaar moet zijn aan de hulp-
verlening. Van een tot stand brengen

. van een goede structuur alleen mag men
niet alles verwachten. Als dat achter
de rug is begint het pas. De wezenlijke
vragen de hulpverlening betreffende
liggen al te lang te wachten op
adequate behandeling. Niet dat er nu
niet al over deze vragen gefilosofeerd
wordt, maar het kan allemaal zo veel
adequater. In een volgend artikel hoop



ik nader te kunnen ingaan op dit soort
vragen.
Aandacht zal in dat verband worden
besteed aan de rapporten Wiarda en
Helders.
In een derde artikel hoop ik tenslotte u
een en ander te kunnen vertellen over
de ideeën die door kinderbeschermers
zijn gelanceerd met betrekking tot de
geïntegreerde welzijnszorg. Bijna
dagelijks worden de werkers
geconfronteerd met het lacuneuze
systeem van voorzieningen op het
terrein van de hulpverlening, bijna
dagelijks verzuchten zij daarom 'waren

r

de voorzieningen maar beter op elkaar
afgestemd: en 'als de hulpverlenings-
mogelijkheid maar eerder door de
cliënt gezien was,' en 'als wij nu maar
die en die mogelijkheid hadden gehad,
dan .. .' Ja dan had minder naar de
justitiële maatregel gegrepen behoeven
te worden, dan had niet 'onnodig' tot
uithuisplaatsing besloten behoeven te
worden. Is er iets meer logisch dan dat
de kinderbescherming zich ideeën is
gaan vormen over hoe de welzijnszorg
gestructureerd zou dienen te zijn, en
welke plaats de justitiële kinder-
bescherming in dit grote geheel zou

dienen in te nemen? Mijns inziens
bepaald een onderwerp waarvoor ik
uw aandacht moet vragen.

Afscheid van
P. E.Hutte
Thans is het zover (1 februari 1954) schreef de heer
B. v. d. Waerden in Humanitas van april 1954, bij de
intrede van de heer P. E. Hutte op het Centraal
Bureau van onze vereniging als ambtenaar van de
reclassering.
En thans is het zover (31 mei 1972), dat Hutte ons gaat
verlaten wegens het bereiken van de pensioen-
gerechtigde leeftijd. Er is tussen deze twee data veel
gebeurd.
De vereniging groeide van pl.m. 10.000 leden tot
40.000 leden, het aantal beroepskrachten steeg van
pl.m. 20 tot 1700. In deze periode werd de image van
Humanitas opgebouwd en bepaald door de vele actieve
medewerkers, bestuursleden, beroepskrachten en
anderen, die onze vereniging steeds gehad heeft.
We mogen stellen dat bij deze actieve medewerkers
zeker de naam van Hutte geschreven dient te worden.
Dank zij Hutte zijn vele mensen bereid gevonden om
hun schouders onder het werk van Humanitas te zetten
en niet alleen onder de activiteiten op het terrein van
de reclassering.
Het is verleidelijk om een opsomming te geven van alle
activiteiten, die Hutte in de achttien jaren dat hij aan
de vereniging verbonden was, gepleegd heeft.

Dat doen we niet (dat zou trouwens in dit bestek niet
eens kunnen), maar we willen wel enige dingen noemen.
In de eerste plaats zijn activiteiten op redactioneel
terrein. We mogen in dit verband noemen de vele
artikelen in ons kaderblad van hemzelf, maar ook de
vele artikelen van mensen, die hij hiertoe wist te
inspireren en te activeren. De publicaties van speciale
onderwerpen, zoals het strafprobleem, De Gedetineerde
Mens en Wij, het rapport Onderdak, Gewoon bijzonder
en de recente uitgave van een speciaal nummer van
ons kaderblad, getiteld 'Meer aandacht voor de
benadeelde' dienen hierbij genoemd te worden.
In de tweede plaats willen wij wijzen op zijn activiteiten
op het terrein van het organiseren van studie-
bijeenkomsten, conferenties etc.
Een van de meest spectaculaire conferenties was
getiteld 'De image van de misdaad' (1966).
In de derde plaats noemen wij zijn activiteiten op het
terrein van het vrijwilligerswerk in de reclassering.
De heer Hutte is er in de eerste zeven jaar van zijn
dienstverband in geslaagd om een groot aantal
Humanitasmedewerkers te vinden die zich hebben
ingezet als begeleiders van reclassenten, als
gevangenisbezoekers en als plaatselijke bestuurders van
het Nederlands genootschap tot reclassering.
Het is echter de tragiek van deze tijd dat door de
ontwikkeling van het professionele apparaat, de
inschakeling van vrijwillige medewerkers steeds minder
plaats vindt. Aan deze tragiek is ook het werk van
Hutte niet ontkomen, met als gevolg dat aan het einde
van het dienstverband van Hutte, het grote corps van
medewerkers deels weer verloren is gegaan. We zeggen
deels, omdat gelukkig een aantal van deze medewerkers
op ander gebied actief voor de vereniging behouden
bleef. Tot slot willen wij noemen zijn activiteiten als
staflid.
Binnen de staf van het Centraal Bureau was de heer
Hutte een creatief, maar ook critisch, denkend, man, die
altijd bereid bleek om zijn medewerking te verlenen
aan de ontwikkeling van nieuwe ideeën. Het is daarom,
dat wij nu met enige weemoed afscheid moeten noemen
van collega Hutte.
Mogen wij eindigen met een persoonlijk woord.
'Piet,' hartelijk dank, voor al hetgeen je hebt gedaan
voor Humanitas, maar in het bijzonder voor de fijne
collegialiteit die wij van je mochten ontvangen.
Wij wensen je een actieve, volgende levensfase toe, op
je boerderij in Friesland.

Wilko Post
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B. Droste

"--------------

Woon-
centrum
voor
ouderen 11

In het eerste artikel over het woon-
centrum voor ouderen (zie het
februarinummer van deze jaargang)
heb ik me tamelijk enthousiast uitge-
laten over dit type serviceflat van de
Humanistische Stichting voor Huis-
vesting van Bejaarden (HSHB). De reden
van dit enthousiasme was en is, dat in
deze conceptie van de serviceflat het
open en intramurale bejaardenwerk
bijeengebracht worden. In het artikel
'Het bejaardenwerk wordt gelukkig
steeds ingewikkelder' (zie het april-
nummer van deze jaargang) ben ik
uitvoerig ingegaan op de heilloosheid
van de tegenstellingen tussen het open
en intramurale bejaardenwerk. Dit
tweede artikel over het wooncentrum
moet ik beginnen met de constatering
dat het hele idee van het 'wooncentrum
voor ouderen' in zekere zin een gok
is. Het goed funktioneren van het woon-
centrum staat of valt met die samen-
werking. Overigens is het m.i. een
verantwoorde gok, want bij de huidige
stand van zaken biedt het wonen in een
wooncentrum de bejaarde altijd nog
meer zekerheid dan het wonen 'in de
wijk'.
Achtereenvolgens zou ik nu met
betrekking tot die samenwerking van
open en intramuraal bejaardenwerk in
het wooncentrum aan de orde willen
stellen: de redenen, de belemmeringen
en de voordelen.

Redenen om samen-
werking na te streven
gedeelde verantwoordelijkheid
De eerste reden tot samenwerking
valt eigenlijk samen met de conceptie
van het wooncentrum als een
overgangsvorm tussen open en intra-
muraal bejaardenwerk. Als deze beide
sectoren van het bejaardenwerk zich
verantwoordelijk weten voor dezelfde
personen, is de noodzaak van samen-
werking theoretisch rond. Aangetoond
moet alleen worden, dat het open
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bejaardenwerk inderdaad verant-
woordelijk is voor de bewoners van het
wooncentrum. En dat is niet moeilijk.
De bejaarde die in het wooncentrum
woont is immers huurder van een
zelfstandige bejaardenwoning en
behoudt bijgevolg het recht om een
beroep te doen op elke vorm van hulp
die het open bejaardenwerk ter
plaatse te bieden heeft. Dit recht geldt
naar twee kanten. Naar de kant van het
bestuur en het personeel van het
wooncentrum: de bewoner hoeft nooit
bang te zijn dat hij iemand passeert
wanneer hij zich rechtstreeks tot
instanties buiten het wooncentrum
wendt. Naar de kant van het open
bejaardenwerk: de instanties van het
open bejaardenwerk kunnen de bewoner
geen hulp weigeren alleen op grond
van het feit dat hij in een wóóncentrum
woont.
Hij heeft dus dezelfde rechten als andere
zelfstandig wonende bejaarden. Hij is
bevóórrecht, doordat hij in geval van
nood altijd iemand kan alarmeren,
doordat hij een aantal gemeenschap-
pelijke ruimten bij de hand heeft, door-
dat er in de persoon van de beheerder
(er wordt gezocht naar een betere naam)
een vraagbaak aanwezig is, doordat hij
zonodig vanuit het wooncentrum
warme maaltijden kan betrekken als
er ter plaatse geen warme maaltijd-
voorziening is.
Kortom, het wooncentrum voor ouderen
is niet een 'uitgekleed' verzorgings-
tehuis maar een 'aangekleed' complex
bejaardenwoningen en bij gevolg valt de
bewoner ook onder de verantwoordelijk-
heid van het open bejaardenwerk ter
plaatse.

gevaar voor misvattingen
Er zijn ook serviceflats die wel degelijk
als een 'uitgekleed' verzorgingstehuis
getypeerd kunnen worden. Het facul-
tatieve servicepakket van deze service-
flats is zo uitgebreid, dat het open
bejaardenwerk er praktisch niet meer
aan te pas komt. Dat is een van de

belangrijkste redenen geweest om voor
dit type serviceflats van de HSHB een
nieuwe naam in te voeren. Maar het zou
naïef zijn te menen dat daarmee alle
misvattingen uitgesloten zijn.
Het bestuur van het wooncentrum is
het daarom aan de bewoners verplicht,
zeer bewust te streven naar samen-
werking met de instanties van het open
bejaardenwerk. Alleen door nauw
overleg kan voorkomen worden dat de
bewoners tussen wal en schip vallen.
De praktijk heeft bewezen dat het
open bejaardenwerk geneigd is zijn
handen af te trekken van bejaarden
die in een of ander complex bejaar-
denwoningen gehuisvest zijn. Het bij
elkaar wonen schijnt te suggereren, dat
net als in een verzorgingstehuis de
dienstverlening wel gewaarborgd is. Met
betrekking tot het wooncentrum is het
gevaar voor deze misvatting extra
groot, doordat er intern inderdaad
een stukje service geboden wordt.

nogmaals: gedeelde verantwoordelijkheid
Om nog maar te zwijgen over het
totaal van het welzijnswerk: ook op het
beperkte terrein van het bejaardenwerk
houden we ons - ten koste van de
ouderen - bezig met landje ver-
overen. We verdelen verantwoordelijk-
heden die we moesten delen. De
mogelijkheden die het wooncentrum
biedt binnen het totaal van het
bejaardenwerk ter plaatse vormen
daarom een derde dwingende reden
tot samenwerking. Hierover straks.

Mogelijke belemmeringen
Hoewel in het voorgaande impliciet
al wel iets gezegd is over belemmeringen
voor die samenwerking, lijkt het nuttig
deze nog eens afzonderlijk te noemen.
We moeten ons in de eerste plaats
realiseren, dat de nog steeds bestaande
tegenstelling tussen het open en het
intramurale bejaardenwerk de samen-
werking ook met betrekking tot het
wooncentrum zal bemoeilijken. Ander-
zijds kunnen juist overgangsvormen
als het wooncentrum ertoe bijdragen,
dat die heilloze tegenstelling in de
praktijk doorbroken wordt. Humanitas
kan hier een bemiddelende functie
vervullen, doordat onze vereniging op
beide terreinen van het bejaardenwerk
een taak heeft.

Een tweede probleem voor die samen-
werking met betrekking tot het woon-
centrum is het volgende. De inter-
levensbeschouwelijke samenwerking is
op het terrein van het open bejaarden-
werk veel verder gevorderd dan op
het terrein van het intramurale be-
jaardenwerk. Er kunnen vanuit het
open bejaardenwerk aarzelingen



bestaan om nauw samen te werken
met een wooncomplex van een bepaalde
signatuur. Voorop moet echter staan,
dat wonen in een wooncentrum een vorm
van zelfstandig wonen is. De instanties
van het open bejaardenwerk blijven
daarom verantwoordelijk voor een goede
dienstverlening aan de bewoner van
het centrum, ongeacht diens levens-
beschouwelijke achtergrond.
Dit impliceert tevens, dat Humanitas,
als vereniging voor maatschappelijke
dienstverlening ook aan bejaarden, niet
het 'exclusieve recht' heeft om de
dienstverlening in de wooncentra van de
HSHB te organiseren. Wel zal
Humanitas zich op bijzondere wijze
verantwoordelijk weten voor die
dienstverlening omdat in het bestuur van
deze wooncentra leden van de vereniging
zitting hebben en omdat vele bewoners
lid zullen zijn van de vereniging. Die
bijzondere verantwoordelijkheid zal
Humanitas normaliter echter waar
maken, door zijn relaties met andere
instanties van open bejaardenwerk aan
te wenden ten gunste van de bewoners.

Een derde probleem voor die samen-
werking kan zijn dat het open bejaarden-
werk nog onvoldoende ontwikkeld
is in de plaats of de wijk waar het
wooncentrum verrijst. Men heeft
dan de keus tussen twee mogelijkheden:
het servicepakket van het wooncentrum
uitbreiden Of vanuit het wooncentrum
het open bejaardenwerk stimuleren. De
laatste mogelijkheid verdient duidelijk
de voorkeur. Bij uitbreiding van het
eigen servicepakket komt de conceptie
van het wooncentrum en daarmee het
zelfstandig wonen in gevaar.
Een vierde belemmering voor de samen-
werking kan in het huidige ijstijdperk
van het welzijnswerk zijn de volstrekte
onmogelijkheid om uitbreiding te geven
aan het open bejaardenwerk. Onder
deze barre omstandigheden staan de
bejaarden in het wooncentrum even goed
in de kou als de verspreid wonende
bejaarden. Daar helpt geen vadertje
Drees aan.
Samenwerking zal dan betekenen
gezamenlijk actie voeren om meer
financiële armslag voor het open
bejaardenwerk te verkrijgen.

Meerwaarde
van de samenwerking
De samenwerking tussen het woon-

109

centrum en het open bejaardenwerk
zal het wooncentrum een duidelijke
meerwaarde geven. In de eerste plaats
kan de dienstverlening aan de bewoners
van het centrum beter en efficiënter
georganiseerd worden. In de tweede
plaats kunnen verschillende instanties
van open bejaardenwerk gebruik maken
van de gemeenschappelijke ruimten
ten behoeve van anderen dan de in het
wooncentrum gehuisveste bejaarden.

geconcentreerde dienstverlening
Om mezelf niet tegen te spreken en
anderen niet de kast op te jagen wil
ik vooraf stellen, dat het bij elkaar
laten wonen van uitsluitend ouderen
nooit tot ideaal verheven kan worden.
Verzorgingstebuizen, wooncentra en
serviceflats, complexen bejaarden-
woningen zijn een noodzakelijk kwaad.
Voor het betrekkelijk geringe percen-
tage bejaarden dat permanente verple-
ging of totale verzorging nodig heeft
zal het waarschijnlijk een niet uit te
roeien kwaad zijn. (Een kwaad dat
overigens wel te temperen valt, door het
isolement van deze huisvestingsvormen
te doorbreken: zie 'Het bejaardenwerk
wordt gelukkig steeds ingewikkelder'
in de vorige aflevering). Voor alle
anderen zullen we ernaar moeten streven
de gewenste en noodzakelijke dienst-
verlening naar hen toe te brengen en
niet omgekeerd hen naar de dienst-
verleners te laten verhuizen.
Hoewel, het zou ook weer niet reëel
zijn bejaarden niet ontvankelijk te
verklaren voor het moderne streven
om het heilig huisje van het 'ieder knus
in zijn eigen hokje' te doorbreken.
Dat streven komt het duidelijkst tot
uiting in de communes; maar deze
extreme vorm van samenwonen zal wel
altijd een kleine minderheid bekoren.
In meer gematigde vorm - zoals bij-
voorbeeld de vereniging Centraal
Wonen propageert - zou een 'woonge-
meenschap' ook voor vele ouderen een
zegen zijn. Dat er door onze manier
van bouwen en dus wonen veel een-
zaamheid veroorzaakt wordt is duidelijk.
Dat diverse groeperingen zoals
gehandicapten, onvolledige gezinnen,
alleenstaanden, gezinnen met kleine
kinderen en bejaarden enorm geholpen
zouden zijn als ze voor bepaalde zaken
terug konden vallen op centrale
voorzieningen (bijv. centrale keuken,
ontmoetingsruimten, centrale wasserij)
is eveneens duidelijk.

Een wooncentrum nu is zo'n woonge-
meenschap, met deze beperking dat
voorlopig alleen bejaarden er een woning
kunnen huren. Die beperking is niet
onbelangrijk, maar neemt niet de
voordelen van deze woonvorm weg.
Een van die voordelen is dat de
bewoners beter bereikbaar worden voor
de dienstverleners. Maatschappelijk
werkers, sociale raadslieden, artsen,
wijkverpleegsters en anderen kunnen
spreekuur houden in het wooncentrum.
Dienstencentra en projekten gecoördi-
neerd bejaardenwerk kunen er een
dépendance vestigen. De gezinsver-
zorging kan een speciale unit vormen
van wijkbejaardenverzorgsters (zie elders
in dit nummer) en bejaardenhelpsters
voor de hulp aan de in het centrum
wonende bejaarden. *

De vergemeenschappelijking van deze
diensten moet uiteraard plaatsvinden
via afspraken tussen het bestuur van het
wooncentrum en de instanties van het
open bejaardenwerk. Het gesprek
hierover moet natuurlijk op gang
komen nog voordat het complex er
staat. De instellingen hebben er zonder
meer recht op, tijdig op de hoogte
gebracht te worden; want anders
kunnen zij hun verantwoordelijkheid
voor de in het centrum te huisvesten
bejaarden niet waar maken.
Ook is het zeer goed mogelijk - en
tevens bijzonder wenselijk - een
groep van vrijwilligers te formeren die

• Ik zou echter niet zo ver willen gaan
als de samenstellers van het rapport
'Serviceflats' van het studie- en ont-
wikkelingsteam van het samenwerkings-
orgaan voor bejaardeninstellingen in de
protestants christelijke sector van
Rotterdam. Zij achten het wenselijk, dat
het bestuur van de serviceflat afspraken
maak.-tmet slechts één gezinsverzorgings-
instelling (natuurlijk in de veronder-
stelling dat er ter plaatse meerdere
gezinsverzorgingsinstellingen zijn). Dit
is ongetwijfeld het meest efficiënt, maar
ik vind dat de individuele bewoner in
deze het laatste woord heeft.
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H. van Dijk

"-._-------------

Pikken de
woonwagen
bewoners
het niet
meert

Het is al weer enige tijd geleden dat de
woonwagenbewoners de voorpagina's
van de dagbladen haalden. Zij be-
legerden - zo schreven de journalisten
- de gemeentelijke sociale diensten
met het doel snel een flinke uitkering
te vangen uit de bijstandskassen. Die
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zich speciaal inzet voor het woon-
centrum. Er is zonder enige moeite een
lijst van activiteiten voor deze vrij-
willigers op te stellen: nieuwe be-
woners helpen verhuizen, boodschappen
doen voor bewoners die daar tijdelijk
of blijvend niet meer toe in staat zijn,
helpen bij het organiseren van ontspan-
nende en culturele activiteiten, vriend-
schllppelijke bezoeken, warme maaltijd-
bezorging, tijdelijk inspringen als er
niet direct gezinsverzorging te krijgen
is enzovoort.

open voor niet-bewoners
De HSHB gaat ervan uit dat de
besturen van de wooncentra voor
ouderen, het centrum ook in dienst
zullen stellen van niet-bewoners. Met
andere woorden, de bewoners zullen
niet het exclusieve recht hebben op het
gebruik van de gemeenschappelijke
ruimten. Minder dan de bewoners van
een verzorgingstehuis zullen de bewoners
van een wooncentrum dit als bedreigend
ervaren omdat zij zelf een complete
woning tot hun beschikking hebben.
(Dat neemt niet weg dat zij hier zeer
nauw bij betrokken moeten worden).
Voor het totale bejaardenwerk in de
desbetreffende plaats of wijk kan de
vestiging van een wooncentrum daarom
grote voordelen bieden, mits er een goed
samenspel tot stand komt. Ik ga die
voordelen hier niet uitmeten want ik zou
dan grotendeels in herhaling vallen:
nogmaals moet ik verwijzen naar 'Het
bejaardenwerk wordt gelukkig steeds
ingewikkelder'. .
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journalisten schreven geen onwaarheid,
al werd er af en toe zwaar overdreven.
Deze handelswijze van woonwagen-
bewoners wekte de woede (of de
afgunst?) van velen op. Dit bleek uit
ingezonden brieven in dagbladen. In
Katwijk moest de overheid de daar

Overigens hoeft men die 'openstelling'
niet te beperken tot bejaarden. Ook
al zijn in het centrum uitsluitend be-
jaarden gehuisvest, deze vormen niet
een apart ras dat andere leeftijds-
categorieën schuwt.

Voortijdig slot
In deze twee artikelen is bij lange na
niet alles gezegd wat er over het
wooncentrum te zeggen valt. Toe-
wijzingsbeleid, inspraak van de be-
woners, taakomschrijving van het
bestuur, taakomschrijving van de be-
heerder, alarmeringssysteem en vele
andere zaken zouden stuk voor stuk
het opschrift kunnen vormen van
nieuwe artikelen. Ze zullen u bespaard
blijven. Doel van deze artikelen was
enkel u in grote lijnen te informeren
over een nieuwe activiteit van de
HSHB (en dus tevéns van Humanitas)
en uw belangstelling hiervoor te wekken.
Het initiatief tot het stichten van zo'n
wooncentrum kan namelijk ook van u
uitgaan. En verschillende van u zullen
als bewoner, bestuurder of vrijwilliger
nauw betrokken raken bij deze woon-
centra voor ouderen.
Uiteraard mogen degenen die nu of
later aan de slag gaan op dit terrein
meer informaties verwachten. Daartoe is
bij de HSHB een werk- en studiegroep
van staffunctionarissen van de HSHB,
het Humanistisch Verbond en Humanitas
in het leven geroepen. Over de werk-
zaamheden van deze werkgroep zal u te
zijner tijd in dit blad verslag gedaan
worden.

aanwezige woonwagenbewoners be-
schermen tegen de plaatselijke be-
volking. Kortom, in Nederland was een
onredelijke on~tige stemming
ontstaan ten aanzien van de woon-
wagenbevolking. Iedere woonwagen-
bewoner zou een profiteur zijn. Niets
was minder waar.
Het groepje dat van gemeente naar
gemeente trok was bijzonder klein en
wekte vooral bij de andere woonwagen-
bewoners dezelfde wrevel - of afgunst
- op. In iedcr geval, zo zou men
kunnen denken bestaat dat kleine
groepje uit een stel parasieten die
teren op de zak van de heilige belas-
tingbetaler. Ze 'versieren' inderdaad
een heleboel bij-elkaar, maar zijn het
daarom profiteurs of parasieten?

Systematische discriminatie
Voordat de wet op woonwagens en
woonschepen van 1918 de gemeenten
verplichtte een standplaats in te richten
voor woonwagens waren de bewoners
ervan min of meer vogelvrij. Aan heel
veel gemeentegrenzen waren bordjes
met de tekst 'Geen Nomaden' geplaatst.
Het is aardig dit te vergelijken met
teksten als 'Joden niet gewenst', 'For
Whites only' of 'Geen gastarbeiders'.
De wet van 1918 was een hele verbe-
tering. Er kwam een eind aan het
opjagen van de trekkende bevolking
omdat iedere gemeente verplicht werd
een standplaats in te richten. Maar de
centrale overheid was zo vriendelijk om
geen eisen te stellen waaraan de
standplaatsen moesten voldoen.
Bijna zonder uitzondering maakten de
gemeentelijke overheden een plekje vrij,
zo ver mogelijk van de bewoonde
wereld, vaak bij de vuilnisbelt. Een
kraan was er niet, toiletgelegenheid
ontbrak volledig. Over andere voor-
zieningen praten we nog maar niet
eens!
De overheden waren deze groep
mensen weinig positief gezind.
Dit wellicht in tegenstelling tot vele
verspreid wonende plattelanders; de
marskramer was een welgeziene gast,
evenals de ketellapper, de stoelenmatter.
In een klein dorp in Zuid-Holland praten
de oudere inwoners nog over de
meubelmaker die met zijn varend
woonschip één- of tweemaal per jaar
langskwam. AIs je een stoel nodig had
of een tafel dan kon je die bij hem
kopen. Dat wasaItijd makkelijker dan
de 10 km naar de dichtsbijzijnde grote
stad te lopen en met een tafel op je nek
weer terug te strompelen. Andere
vervoersmogelijkheden waren er in dat
kleine huurtschapje niet.
Met de uitbreiding van de vervoers-
mogelijkheden kwam het platteland uit
zijn isolement en verloor de trekkende
'dienstverlener' zijn functie. De woon-
wagenbewoner zocht naar een andere



broodwinning, niet meer specifiek ge-
richt op het platteland.
Het functieverlies heeft ongetwijfeld
bijgedragen tot een discriminatoire
houding van de bevolking.
De centrale overheid bemerkte dat de
oude wet had geleid tot bijzonder
slecht ingerichte staanplaatsen en dat op
die manier de woonwagenbevolking
nooit een redelijk bestaan, een redelijk
welzijn kan veroveren. Bij dit andere
overheidsbeleid heeft he particulier
initiatief dat zich het lot van de woon-
wagenbewoner aantrok een rol gespeeld.
De grootste instelling is wel het Lan-
delijk Katholiek Woonwagenwerk. De
oude wet moest worden vervangen en
zo kwam er in de zestiger jaren een
nieuwe wet, die door velen als pater-
nalistisch, door anderen als discrimina-
toir of racistisch wordt gekwalificeerd.
Op één punt is de wet zeker een achter-
uitgang vergeleken bij de oude wet.
Door het bouwen van regionale woon-
wagenkampen - tijdens de behandeling
van het wetsontwerp in de 2e Kamer is
'kampen' vervangen door 'centra'.-
wordt een groot aantal gemeenten weer
in de gelegenheid gesteld de woon-
wagen-te weren. Dat gebeurt inmiddels
en dat mag men zeker discriminatie
noemen. Hoe komt dat nu dat de nieuwe
wet elementen van discriminatie in zich
heeft! Twee redenen hiervoor voeren we
op:

1. Het onderzoek dat heeft plaats-
gevonden.
2. De rol van het p.L
1. Dat de wet discriminatoir is ligt in de
lijn van de verwachtingen gezien het
onderzoek dat ten behoeve van deze
wet is verricht door de socioloog
Werner in opdracht van C.R.M. dat
toen nog slechts alleen uit de M.
bestond.
Het zou te ver gaan om nu op deze
plaats een uitgebreide beschrijving en
kritiek te geven op dit onderzoek
maar de onderzoeker heeft zijn eigen
oordelen te veel mee laten spelen.
Een voorbeeld: In het onderzoek wordt
opgemerkt, dat in de woonwagens
nogal veel 'snuisterijen' zijn uitgestald.
Dat kan waar zijn maar dat mag geen
rol spelen bij de konklusie, dat de
woonwagenbewoners een groep
vormen waarvoor aparte maatregelen
nodig zijn.
Als de socioloog een onderzoek zou
doen naar de bewoners van villa's in
de forensengemeenten dan zou hij het
antieke zilveren speelgoed dat hij
ongetwijfeld in de vele huizen aan
zou treffen niet kwalficeren als
'snuisterijen' en er geen gevolg-
trekkingen aan verbinden. Omdat in
de levensstijl van de maatschappelijke
klasse van socioloog Werner (of van
de klasse waartoe hij wellicht graag

wil behoren) het verzamelen van antiek
speelgoed gezien wordt als een hobby
bijvoorbeeld, als zomaar een aardig-
heidje. Men neemt voor villabewoners
ook geen aparte maatregelen. Een
tweede onderzoek dat een rol heeft
gespeeld bij de tot standkoming van
de wet is geweest een statische
doorlichting van het kaartenbestand,
aanwezig op het departement, waarin
iedere Nederlander, die een woon-
schip of een woonwagen bewoonde
zijn eigen kaart had met gegevens
over de 'hoofdbewoner', zijn gezin en
zijn wagen (of schip).
Dit kaartenbestand was vrij goed bij-
gehouden. Dat was mogelijk door de
medewerking van de provincies die de
vergunningen om een woonwagen of
woonschip te bewonen uitgaven. De
provincies stuurden de gegevens door
naar de centrale overheid. In deze
registratie zat iedereen die ooit een
vergunning had aangevraagd.
Het doel van dit statistische onderzoek
was de drie belangrijkste groepen
onder de woonwagenbewoners, de
reizigers, de kermisexplOitanten en
de burgers (wegenbouwers en
woningnoodgevallen) cijfermatig te
isoleren.
De criteria die men gebruikte om de
reizigers uit te selecteren waren de
volgende:
beroep, (zoals sloper, schroothande-
laar, koopman).
godsdienst (de meesten zijn rooms-
katholiek).
gezinsgrootte (de gezinnen van de
reizigers waren nogal kinderrijk).
naam (bepaalde namen zoals Van
Netten, Pruymboom, Snijders en
Wolters).
Er waren dus nogal wat vooronder-
stellingen.
Bij een onderzoek is dat niet zo erg,
want dan gaat de onderzoeker na of
die vooronderstellingen juist zijn. Dit
was echter niet het doel van de
statistische verwerking en dan krijgt
zo'n onderzoek kwalijke kanten.
Temeer daar men beoogde de
reizigers op regionale woonwagen-
centra bijeen te brengen.
Een aardige bijzonderheid is dat de
groep reizigers een 20.000 zielen
telde, dat de gemiddelde gezins-
grootte 4,8 was en er dus plm. 4160
woonwagens waren. Men heeft in-
middels besloten om 52 kampen te
bouwen met ruimte voor gemiddeld
80 wagens. Ieder centrum zou dus
'hardstikke' vol staan en trekmogelijk-
heden zouden daardoor praktisch
onmogelijk geworden zijn.
Als men het welzijn van deze groep
Nederlanders zou willen bevorderen
dan had men beter een onderzoek
kunnen houden gebaseerd op de

vraag: welke specifieke problemen
brengt het bewonen van een wagen
met zich mee? Uit deze hoofdvraag
kan de onderzoeker de vragen af-
leiden b.v. over de mogelijkheden tot
trekken, tot beroepsuitoefening, over
de hygiënische toestanden op de
kampen, over onderwijsproblemen.
over contactmogelijkheden met de
sedentaire bevolking (dat zijn de
huisjesgasten).
2. De woonwagenwet is tot stand ge-
komen o.a. met medewerking van het
Landelijk Katholiek Woonwagenwerk.
Bij de verwijten aan de Landelijke
vereniging worden nogal grote
woorden gebruikt als 'fascistisch' e.d.
Dit is enigszins overdreven, zo gauw
men bedenkt dat iedere liefdadig-
heidsinstelling tamelijk paternalistisch
en traditioneel in zijn denken en
handelen was, zo niet nog steeds is.
Aanpassing van de mensen aan de
algemeen aanvaarde normen en
waarden van de middenklasse -
leverancier van bestuursleden - werd
het doel van het welzijnswerk. Ook
Humanitas mag wat dat betreft de hand
in eigen boezem steken.
Tevens moet als reden worden gesteld,
dat zeker in het begin van de zestiger
jaren men nogal graag met de over-
heid samenwerkte. Men dacht in
harmoniemodellen. Zeker in Katholieke
kring was er geneigdheid de grenslijn
tussen overheid en particulier initiatief
te vervagen. Dit was het logische
gevolg van het corporatieve denken
bij de leiders van onze r.k. land-
genoten. Aan het denken over
konfliktmodellen was men nog niet toe.
Dat geldt zelfs ook voor de socialis-
tische partij in Nederland die de
klassestrijd - het konfliktdenken bij
uitstek - af had gezworen en het heil
vond in georganiseerd overleg tussen
werkgevers en werknemers en over-
heid. Vermeldenswaard is dat toen de
V.P.R.O. (konfliktveroorzaker en b0-
vendien blijk gevend van een voorkeur
voor het konfliktmodel in de welzijns-
zorg) het plan had een demonstratie
van woonwagenbewoners voor de
radio te verslaan en daarbij ook in-
houdelijk te begeleiden, deze hele
zaak bijna heeft laten vallen na een
gesprek op het departement van
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk
Werk. De VPRO-medewerker die met
ambtenaren van de afdeling woon-
wagenzaken had overlegd, was van

111



het departement teruggekomen zoals
men dat noemt: 'volledig ingepakt'.
De demonstratie was gericht tegen de
regionale centra, en de opheffing van
de plaatselijke kleinere kampjes, die
iedere gemeente nog had op grond
van de wet uit 1918. De demonstratie
mislukte door het gebrek aan deel-
name van de woonwagenbewoners. Zij
waren niet genoeg politiek bewust.

De kentering bij het
particulier initiatief
Na het gereedkomen van het eerste
regionale centrum - en dat was twee
tot drie jaar eerder dan de demonstratie
- protesteerde het Landelijk Katholiek
Woonwagenwerk bij het departement en
probeerde een beleidsverandering voor
elkaar te boksen, men wilde de kleinere
standplaatsen handhaven naast de
woonwagencentra. Dat is toen niet
gelukt en de diskriminatie bij de wet
bleef. En niet alleen dat, door heel wat
burgers, door heel wat instanties,
vooral van de overheden, werd een apart-
heidsbeleid gevoerd. Het Centraal
Bureau voor de Statistiek is ook niet
van smetten vrij; bij de laatste volks-
telling - voor de sedentaire burger al
niet het 'einde' voor zijn privacy -
werd het schutblad niet na twee jaren
van het boekje gescheiden.
Een aparte vermelding verdient het op-
treden van de politie, die meerdere
keren een kamp volledig van de buiten-
wereld isoleert om de woonwagens en
de bewoners op wapenbezit te kontro-
leren. Vrouwe Justitia heeft dan toch
wel even met haar blinddoek gefoeseld
om te zien dat deze mensen in een woon-
wagen woonden in plaats van in een
huis. Dit is rechteloosheid voor de groep
wetteloosheid van de politie en justitie.
In Nederland kennen we geen ver-
denking van een groep, alleen van een
individu. Dit is niet meer paternalistisch
of disciminatoir te noemen. Het is
nog erger.

Kentering bij
de woonwagenbewoners
Het is duidelijk dat een aantal van de
woonwagenbewoners het niet meer
pikt. Er komt protest. Dat protest
moet een politiek protest zijn. Maar dat
behoort nog tot de onmogelijkheden
van de grote groep woonwagenbewoners.
Het protest van de kleine groep is er wel
maar het is a-politiek. Een blik over de
grenzen kan hier verhelderend werken.
In de Verenigde Staten van Amerika
wordt de zwarte bevolking gediscrimi-
neerd. Zwarte zowel als blanke groepen
protesteerden hiertegen (b.v. de NAACP,
de SDS, BlackMoslims, Ds Abernathy,
Black Panthers). Steeds grotere delen
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van de zwarte Amerikanen raken ervan
overtuigd, dat ze minder rechten
hebben.
Voordat zij zich bewust werden van die
onrechtvaardige situatie was er sprake
van een grote criminaliteit van de zwarte
bevolking die door sociaal-psychologen
en nu ook door henzelf gezien werd
als o.a. een onbewust pre-politiek
protest.
Een misdrijf, dat wel niet het meeste
voorkwam, maar wel aanleiding gaf tot
de grootste koppen in de krant en de
heilige verontwaardiging opriep bij het
blanke bevolkingsdeel was de ver-
krachting van blanke vrouwen door
enkele negers. In het Zuiden, waar de
diskriminatie het sterkst was, was er
jaren terug, en wellicht ook nu nog,
een vrouwenkultus. De vrouw stond op
een enorm hoog voetstuk. Zij was het
symbool van reinheid, eerlijkheid en
allerlei andere mooie zaken. Cowboy-
films geven daar een aardig beeld van.
Daar waar de blanke het diepst ge-
troffen kon worden, daar werd hij
gepakt door de zwarte man. Daarom
verkrachtte hij bij voorkeur blanke
vrouwen. Deze daad was een onbewuste
daad van protest. De zwarte politieke
en kulturele leiders in Amerika
keuren nu deze daad uiteraard ,af, maar
zij brengen wel begrip op voor de
vroegere leuze 'Hé, blanke, pas op, ik
pak je wijf'.
Terug naar Nederland en de woon-
wagenbewoners. In de westerse
samenleving en dus ook in Nederland
is wel het mooiste wat je kunt doen hard
werken, veel geld verdienen. Wie niet
werkt, zal niet eten.
Dit is de centrale waarde. Spreekt men
niet van een consumptiecultus?
De woonwagenbewoner voelt intuïtief
aan dat de hem onderdrukkende
maatschappij het best gepakt kan worden
op de heilige koeien, geld en arbeid.
Resultaat: niet werken en proberen een
handjevol graantjes mee te pikken uit de
bijstandswet. Het is maar een zeer klein
groepje, dat dit pre-politieke protest
uit. Beide protesten waren a-politieke
protesten in een ontpolitiseerde samen-
leving.
De conclusie, die uit dit betoog ge-
trokken kan worden is dat b.v. Huma-
nitas-leden samen met woonwagenbe-
woners dusdanige voorwaarden schep-
pen dat het a-politieke protest
omgevormd kan worden tot een
gezamenlijk politiek protest. Dat is
belangrijker dan het zitting nemen
in het bestuur van een regionaal
woonwagencentrum, omdat het buiten-
kerkelijk volksdeel zo hoogst noodzakelijk
daarin vertegenwoordigd moet zijn. Dat
is burokratie centraal stellen in plaats
van de medemenselijkheid.
De conclusie dat alle woonwagen-

bewoners profiteurs of parasieten zijn
is niet gerechtvaardigd. Ook de kleine
groep van woonwagenbewoners kan niet
als zodanig worden gekwalificeerd.
Juist dit pre-politieke protest zou om-
gevormd moeten worden tot een politiek
protest niet van de woonwagenbewoners
alleen, maar ook van degenen die de
discriminatie constateren en er tegen zijn.
Sinds enige tijd heeft de Stichting
Sociaal Culturele Zorg Trekkende
Bevolking zich aangesloten bij Huma-
nitas. Het al eerder genoemde
Katholieke particuliere initiatief, deze
stichting, en het protestantse particu-
liere initiatief ontmoeten elkaar
regelmatig in de zogenaamde Vaste
Commissie.
Het scheppen van de voorwaarden om
het protest te politiseren is een van de
zaken die de stichting in het overleg
naar voren brengt. Dat is belangrijker
dan het zitting nemen in het bestuur van
een regionaal woonwagencentrum,
omdat men meent dat het buitenker-
kelijke volksdeel zo hoogst noodzakelijk
daarin vertegenwoordigd moet zijn.
Dat laatste zou gekwalificeerd kunnen
worden als samenwerking met overheids-
instanties die een discriminatoire
toestand laten voortbestaan. Dan stellen
we medemenselijkheid centraal in
plaats van bureaukratie.

r "Afscheid mevrouw
M. Ruardy-Espahs
Mevrouw Ruardy heeft ons
wegens het bereiken van de
pensioengerechtigde leeftijd per
31 mei 1972 verlaten als
'huismoeder' van het Centraal
Bureau.

Een ieder, die haar op ons
bureau heeft meegemaakt, weet
dat dit afscheid als een harde
klap aankomt, want mevrouw
Ruardy heeft zich in haar tien-
jarig dienstverband onmisbaar
gemaakt. Zij verzorgde ons
kantoorgebouw als haar eigen
huis, verwende de mede-
werkers en bezoekers steeds met
goede koffie en regeerde met
ijzeren hand als het ging om de
netheid van de verschillende
kamers en de bureaus. ~
We gunnen haar echter van
harte een periode van rust, die
naar wij hopen, nog lang mag
duren W.P.
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J. S. Frijda

De hulpverlening aan bejaarden in het
kader van de gezinsverzorging is de
laatste jaren enorm in omvang
toegenomen. Bij de laatste telling in
december 1971 werkten er in Nederland
39442 gezinshelpsters bij bejaarden.
Het is bekend dat deze gezinshelpsters
enkele uren per dag of enkele dagen
per week hulp bieden aan bejaarde
alleenstaanden of echtparen, zodat men
nog zo lang mogelijk zelfstandig kan
blijven wonen in de eigen omgeving. De
hulp is vooral van huishoudelijke aard,
doch door de aanwezigheid van de
gezinshelpster, die oog heeft voor de
totale situatie van de bejaarden, is ook
een mogelijkheid tot contact gegeven,
waarvan meestal dankbaar gebruik
wordt gemaakt.
Er zijn echter bejaarden die een
andersoortige hulp nodig hebben dan
de hierboven beschreven 'traditionele'
vorm van gezinshulp. Deze behoefte
werd reeds in 1963 door de afdeling
Amsterdam van Humanitas onderkent,
en men begon daar dan ook
experimenteel met de aanstelling van
enkele wijkbejaardenverzorgsters, die
tot taak kregen aanvullende verzorging
te verstrekken bij die bejaarden waar
dagelijks contact noodzakelijk was.
Later bleek dat in het algemeen met
een contact van drie keer per week
volstaan kan worden. Deze aanvullende
verzorging kan bestaan uit hulp bij het
aankleden; kijken of alles in orde is;
het aanmaken van de kachel; het lappen
van de ramen; het doen van een
boodschap; het maken van een
praatje; het verzorgen van het haar,
begeleiding naar arts of specialist etc.
De achtergrond van deze hulp-
verlening is, het contact, waarbij de
wijkbejaardenverzorgster de algehele
levenssituatie van de bejaarde nauw-
keurig in de gaten moet houden. De
wijkbejaardenverzorgster let op een
aantal zaken als: 'hoe redt men zich;
doet men geen gevaarlijke dingen;
welke contactmogelijkheden met buren

Dewijk-
bejaarden-
verzorging

of familie zijn er en kunnen worden
gestimuleerd:
De aanvullende verzorging van de
wijkbejaardenverzorgster betreft dus
zowel het lichamelijk en geestelijk
welzijn van de bejaarde, als huis-
houdelijke activiteiten, waarbij het
uitgangspunt is dat de zelfstandigheid
van de bejaarde zo optimaal mogelijk
gehandhaafd blijft. In vele gevallen is
de wijkbejaardenverzorgster degene die
het contact tussen de bejaarde en de
buitenwereld onderhoudt. Vooral bij
diegenen die zeer geïsoleerd zijn omdat
men noch door buren noch door
familie geholpen wordt.
In andere gevallen wordt dit soort
hulpverlening gegeven als een nood-
maatregel, totdat de betrokkene in een
tehuis kan worden opgenomen,
bijvoorbeeld van voortschrijdende
dementie wanneer een veelvuldig
contact noodzakelijk is. Intensieve hulp
is dan geboden en goede maaltijd-
voorziening 3 x p.d. omdat de bejaarde
dit zelf niet meer kan.
De taak van de wijkbejaarden-
verzorgster is niet alleen veel-
omvattend, maar ook moeilijk.
Over de 10 bejaarde echtparen of
alleenstaanden die zij in haar wijk
wekelijks bezoekt rapporteert zij
regelmatig aan haar leidster en overlegt
of er voor de betrokkene speciale
maatregelen moeten worden getroffen.
In Amsterdam is er bijvoorbeeld nauw
contact met de G.G. en G.D., afdeling
geriatrie, en wordt er door deze
afdeling regelmatig voor moeilijke
gevallen een beroep gedaan op de
wijkbejaardenverzorgster.
Indien een permanente hulpverlening
door een gezinshelpster bij bejaarden
gewenst is, blijft de wijkbejaarden-
verzorgster de bejaarde bezoeken op de
dagen dat de helpster niet aanwezig is.
Gezien het specifieke aspect van deze
hulpverlening heeft men voor deze
functie gezocht naar de opgeleide
gezinsverzorgsters, die door hun

ervaring de grenzen van haar eigen
werkterrein kennen en gewend zijn aan
overleg en het bevorderen van samen-
werking. Kennis van het bejaard-zijn en
van de psychisch-sociale en lichamelijke
problemen die daarmee samenhangen
is onmisbaar. Zodoende moet de
wijkbejaardenverzorgster in het bezit
zijn van het diploma bejaardenhelpster
van de Nederlandse Federatie voor
Bejaardenzorg. De afdeling Amsterdam
heeft momenteel 8 wijkbejaarden-
verzorgsters in dienst.
Het instituut van de wijkbejaarden-
verzorgster voorziet in een grote en
reële behoefte. De traditionele vorm
van gezinshulp bij bejaarden is immers
niet overal nodig, mogelijk of gewenst.
Wij menen dat de waardering voor het
werk van de wijkbejaardenverzorgsters
ook tot uiting moet komen in een
subsidiabele extra honorering.
Humanitas heeft daartoe reeds in 1968
aan de Centrale Raad voor Gezins-
verzorging verzocht deze kwestie bij
CRM aanhangig te maken (nadat er
reeds jaren voordien rechtstreekse
contacten met CRM waren geweest).
Als uitvloeisel van dit verzoek is het
gehele terrein van de hulpverlening aan
bejaarden binnen het kader van de
gezinsverzorging onder de loep genomen
door een werkgroep, ingesteld door de
Centrale Raad voor Gezinsverzorging.
Het hieruit tot stand gekomen rapport,
'Functies in de hulpverlening aan
bejaarden binnen het kader van de
gezinsverzorging' (te verkrijgen bij de
Centrale Raad voor Gezinsverzorging
à f 1,50), is nog niet zo lang geleden
officieel aan de staatssecretaris
aangeboden. De bedoeling van het
rapport was onder meer, na te gaan
welke soorten hulpverlening worden
onderkend, omdat onder andere
benamingen ook elders een soortgelijke
functie werd uitgeoefend. Aan de
wijkbejaardenverzorgster is een apart
hoofdstukje gewijd. Wij hopen dat uit
het inzicht wat het rapport biedt het
uitzicht op de extra honorering voor
wijkbejaardenverzorgsters gerealiseerd
kan worden.
Dat het Ministerie van CRM belang-
stelling heeft voor het werk van de
wijkbejaardenverzorgster blijkt uit een
uitspraak, reeds gedaan door de
toenmalige minister van CRM in zijn
Memorie van Toelichting 1967. De
minister meende dat deze variant van
de gebruikelijke vorm van dienst-
verlening moest worden ontwikkeld en
op zijn waarde getoetst.

Wij hopen dat met de ervaringen die
nadien zijn verkregen de mogelijkheid
wordt gecreëerd, het instituut van de
wijkbejaardenverzorgster tot volledige
ontplooiing te laten komen.
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Samenlevingsafbraak
het begin van elke
opbouw

Binnen de afdeling Eindhoven bestaat
sinds zomer 1971 een sectie 'samen-
levingsopbouw'. Sindsdien hebben
wij deze term zo vaak uitgesproken en
gehoord dat wij het de gewoonste zaak
van de wereld zijn gaan vinden. Pas
wanneer een buitenstaander geïnteres-
seerd ons vraagt 'wat bedoelen jullie daar
nu eigenlijk mee' realiseren wij ons
weer dat het woord op zichzelf min of
meer inhoudsloos is.
Wanneer men dat te negatief vindt,
kunnen we misschien beter zeggen, we
duiden er een proces mee aan nl.: een
beinvloedingsproces of een veranderings-
proces. Het onderwerp van verandering
is duidelijk: de samenleving. Hoewel. ...
wanneer je daar dieper op in gaat, je
ook nog niet één, twee drie klaar
bent. Wat is de samenleving dan, zijn
dat individuen, groepen, structuren
of leefomstandigheden, m.a.w.
W'anneer je de samenleving wilt ver-
anderen waar begin je dan. (1) Wanneer
we er van uitgaan dat over het
onderwijs van verandering nog wel
helderheid is te krijgen dan blijven
we met veel dringerder vraag zitten.
'Het probleem van het beïnvloedings-
doel: Wanneer de vraagsteller
informeert: 'Hoe ga je dan beïnvloeden
waar ligt je doel' dan moet ik bekennen
dat ik persoonlijk in grote moeilijkheden
kom. Het meest voor de hand liggende
antwoord is: 'wij laten ons leiden
door artikel 2 van de statuten' (2). Voor
mij wordt daarmee de vraag niet
beantwoord, de moeilijkheden
worden er alleen nog eens door versterkt.
Ter illustratie het volgende:
- In Eindhoven wordt ons gevraagd
onze medewerking te verlenen aan
de bouw van een abortuskliniek.
Vraag: Bouwen we hiermee de
samenleving op of breken we hem af?
We breken in ieder geval leven af
aan de andere kant is de samenleving
er meer gediend - ons land is immers
toch te dicht bevolkt! - en diegenen
die om abortus vragen waarschijnlijk ook.
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Wanneer we in het bijzonder denken
aan de buitenkerkelijken zullen we
misschien niet geplaagd worden
door leerstelligheid in deze maar
wanneer we uitgaan van beginselen
van medemenselijkheid dan wordt het
moeilijker. Moeten we eerbied tonen
voor het ongeboren leven of voor de
verwekkers van dit leven? Moeten we de
voorrang geven aan de zelfbestemmings-
plicht van de mens of aan het belang
van de gemeenschap? We kunnen zo nog
wel even doorgaan, ik wil alleen maar
zeggen, dat samenlevingsopbouw niet
zo'n probleemloze, neutrale zaak is
als wel eens wordt voorgesteld.
Het woord 'opbouw' pretendeert een
waardeoordeel. Daarom kan men deze
term nog wel gebruiken, maar men
mag m.i. niet stilzwijgend aannemen
dat het hier om een neutraal gegeven
gaat. Men gaat bij elke bewuste
verandering uit van een bepaalde
filosofie en 'menselijkerwijs' noemt
men de verandering die in de gewenste
richting gaat opbouw maar dat wil nog
niet zeggen dat het daarom voor alle
mensen een opbouw is.
Het lijkt mij beter te spreken van
'samenlevingsbeïnvloeding'.
De richting van de beïnvloeding zal af-
hangen van de achterliggende filosofie.
Hoe men die verandering kan realiseren
zal van geval tot geval bekeken moeten
worden. Hoe het proces zal gaan
verlopen zal van de plaatselijke
omstandigheden afhangen. Om enig
theoretisch inzicht in het veranderings-
proces te krijgen lijkt het nuttig om
hier het model van Lewin (3) aan te
halen.
Elke verandering die een blijvend
karakter heeft, verloopt schematisch
als volgt
1) Ontdooiing
2) Beweging
3) Bevriezing
vrij vertaald
1) Afbraak van het oude
2) zoeken naar het nieuwe

3) Integratie van het nieuwe
Wanneer we dit verduidelijken aan de
hand van een voorbeeld uit de bouw
dan zien we het volgende:
- Er moeten meer woningen komen
maar om te gaan bouwen moeten
we altijd eerst iets gaan afbreken.
Dit kan zijn: een bouwland, een stuk
bos, een braakliggend terrein of een rij
eengezins woningen.
In dit laatste geval moeten we ons
afvragen waar stoppen we de mensen
in die uit de gesloopte huizen komen.
Al bouwen we op de plek van die kleine
huisjes torenhoge flats we zullen
toch eerst die mensen moeten helpen
die op straat komen te staan. Zo is het
eigenlijk met alles wat we willen
aanpakken, eerst zullen we met het oude
moeten afrekenen of neutraal
('waarde'loos) moeten maken. Zelfs
wanneer we op een braak liggend
terrein gaan bouwen dan moeten we
toch eerst de actiecomitees die zich
opwerpen voor de belangen van de
jeugd kunnen overtuigen van het nut
van die woningbouw op die plaats. Een
heel ander voorbeeld: willen we een
schooltandartsendienst stimuleren dan
eerst naar de particuliere tandartsen
om hen te overtuigen en hun eventuele
tegenwerpingen te ontzenuwen. Vergeten
wij dit dan kunnen we verwachten dat
de nieuwe dienst veel tegenwerking
ondervindt.
- Tot nu toe zijn hier alleen maar
concrete voorbeelden ter tafel gebracht,
op het abstracte vlak van menings-
beïnvloeding wordt het nog veel
moeilijker en dwingender. We hoeven
maar iemand voor onze geest te halen
die gelooft dat de bijbelse tekst 'gaat
heen en vermenigvuldigt u' ook
heden ten dage nog naar de letter
nageleefd dient te worden om te
begrijpen dat alleen het wapperen
met het rapport van Rome niet veel
invloed zal hebben op zijn samen-
levingsgewoonten.
Wanneer we niet eerst ingaan op de
overtuigingen van een ander dan zal
elke veranderingspoging op niets uit-
lopen.
Vooral wanneer een mening omgeven
wordt door sterke gevoelens (bijv. anti-
semitisme) zal het beïnvloedingsproces
zeer bemoeilijkt worden. Hoe dieper
meningen in de persoonlijkheid zijn
geworteld des te moeilijker - zo
niet onmogelijker - wordt het deze
overtuigingen te neutraliseren. Het
valt me op dat juist dit eerste stadium
van afbraak, neutralisering van menin-
gen, gevoelens, zo vaak wordt over-
geslagen bij het beïnvloedingsproces.
Men begint de discussie vaak bij de
laatste fase (nl. de integratie van het

Vervolg op pagina n8



Onze
tijd

Als ik denk
aan
de luchtvervuiling,
aan de watervervuiling,
aan de overbevolking,
wel als ik zo denk,

dan denk ik
wel 'ns:
de grootste
van alle natuurrampen
is de mens.
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Drs. G. Tielens

Ouderdom als
niel-erkende levensfase
De 'oude dag' is eigenlijk nog steeds
niet als normale levensfase erkend.
In de levensplanning waar kinderen
reeds van jongsaf aan zich naar richten
is het oudzijn nog onvoldoende ingekal-
kuleerd. Het meisje uit de 'Marie wordt
wijzer' reklame is hiervan een aardig
voorbeeld. Het betreft een jong meisje
dat geen verdere schoolopleiding
meer volgt omdat ze 'toch trouwt'. De
onuitgesproken verwachting die dit
meisje in haar hoofd heeft is, dat het
huwelijk haar voor de rest van haar
leven zozeer in beslag zal nemen dat ze
niets anders meer nodig zal hebben om
haar leven te vullen. Deze verwachting
was 50 jaar geleden vaak nog terecht.
Het trouwen gaf de vrouw toen
inderdaad een aantal dagtaken waar-
mee ze voor de hele rest van haar
leven haar dágen ruimschoots kon
vullen. Sindsdien is er echter nogal
wat veranderd in de maatschappij:
- men trouwt jonger
- men krijgt minder kinderen
- deze kinderen gaan steeds jonger

het ouderlijk huis verlaten
- de gemiddelde levensduur stijgt.
Deze faktoren hebben ertoe geleid
dat de meeste moeders vaak al voor hun
45e jaar alleen, zonder kinderen, in
huis achterblijven. Maar toch hebben
zij vaak voor de rest van hun leven,
gemiddeld 30 jaar, geen duidelijke
planning I
Ook de man heeft, nadat hij zijn
'levenstaak' neerlegt nog een flinke
periode voor de boeg, gemiddeld nog 15
jaar, waarvoor zijn plannen nogal eens
te kort schieten. Ook dit was een halve
eeuw geleden niet zo'n probleem,
omdat pensionering toen minder
gebruikelijk was en omdat de meeste
mensen gemiddeld lang niet zo oud
werden.
Zo is er in de meeste mensenlevens
een aanzienlijke periode ontstaan die
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Wordt
de oudere
mens
onder.
schatt

niet in de planning is opgenomen en
waar men vaak als levensfase geen
raad mee weet.
Waarom duurt het zo lang voor deze
nieuwe periode, de steeds langer
durende oude dag, als normale levens-
fase opgenomen is?
Eén van de stagnerende faktoren die het
erg moeilijk maakt om aan de ouder-
dom een positieve inhoud te geven is
de vaak te ongunstige beeldvorming
die in de maatschappij over de bejaarden
heerst.

nadelen van Ie
ongunstige beeldvorming
Het imago van de oudere mens wordt
onevenredig sterk bepaald door een
vrij kleine maar zeer uitgesproken
kategorie van deze leeftijdsgroep, de
hulpbehoevenden.
Veel van de informatie over oude
mensen die in de samenleving door-
dringt suggereert dat de oude mens bijna
niets kan, vaak hulp nodig heeft en
eigenlijk maar zielig en afhankelijk is.
De bejaarden worden zo vaak per de-
finitie voorgesteld als een 'probleem'
geval.
Zeer veel films, t.v.-programma's,
boeken, wetenschappelijke onderzoeken,
en vooral ook allerlei dienstverlenende
instituten voor bejaarden, konsentreren
zich op het problematische deel van de
ouedre bevolking. Helaas wordt hier-
door, waarschijnlijk ongewild, automa-
tisch de idee gewekt dat de meeste
oudere mensen probleemgevallen zijn.
We voelen ons zozeer begaan met de
problemen van de bejaarden dat we, in
onze ijver om daar iets aan te doen,
ook de oudere mens waar niets mee
aan de hand is ongemerkt opschepen
met een vertekend en ongunstig imago.
De problematische en hulpbehoevende
minderheid heeft op deze manier een te
ongunstige invloed op de oordeels-
vorming over de niet-problematische
meerderheid van de oudere bevolking.
Het slechte imago van de bejaarden kan

ook gaan werken als een cirkelmecha-
niSille dat zichzelf waarmaakt.
Het ongunstige imago van bejaarden kan
tot de volgende cyclus leiden:
a) Mensen van middelbare leeftijd
kunnen de 'oude dag' als een onaan-
trekkelijke periode gaan zien. Niet
zozeer iets waar men gretig naar toe
leeft en waar men zich met duidelijke
optimistische plannen op voorbereidt,
maar meer een periode die men eigenlijk
liever zou verdringen en uit het
bewustzijn bannen. 'Laten we daar nog
maar niet aan denken. Als het zover is
zien we wel verder' is vaak de
redenering.
Dit heeft nadelen omdat hierdoor veel
mensen volkomen onvoorbereid en
zonder enige planning een levensfase
binnengaan die hierdoor veel minder
mogelijkheden biedt dan bij een
grondige voorbereiding denkbaar was.
b) Veel oude mensen gaan zich
afzetten op de kategorie 'bejaarden'
omdat ze vinden dat zij veel te goed zijn
om tot deze groep gerekend te worden.
Zij zien niet in waarom ze plotseling
van de ene dag op de andere
getutoyeerd en betutteld mogen worden,
waarom zelfs enigszins verwacht wordt
dat ze hulp, verzorging en ekstra schou-
derklopjes nodig hebben. Zij ervaren
deze behandeling als 'bejaarde' veelal als
pijnlijk en vernederend en schermen zich
er dan ook voor af. Van deze mensen kan
men, ook als ze zelfs 80 jaar zijn soms
horen: 'Ik naar een bejaardensociëteit?
ik kijk wel uit. Ik ga me daar een
beetje tussen al die bejaarden zitten'.
Deze kategorie weigert zich te vereen-
zelvigen met de 'bejaarden' en voor
hen heeft het woord 'bejaarde' de klank
van een scheldwoord.
Doordat echter veel fitte en onafhanke-
lijke oude mensen zich gaan afzetten
op 'bejaarden' wordt het beeld van de
bejaarden nog sterker bepaald door een
afhankelijke en kwetsbare uitzonderings-
groepering.
Zo wordt het ongunstige imago be-
vestigd. Daardoor blijft de ouderdom
een periode die voor middelbare mensen
onaantrekkelijk is om zich op voor
te bereiden, en voor oude mensen om
zich mee te identificeren.
Daardoor etc. etc.
Dit cirkelproces stagneert de erkenning
en waardering van de 'oude dag' als
levensfase, die ook in de planning van
een mensenleven opgenomen zou
horen te zijn.
Uiteraard zou men op veel ver-
schillende manieren kunnen proberen
dit fatale cirkelproces van het slechte
beeld van de 'bejaarden' dat
zichzelf steeds weer bevestigt te door-
breken:
- wegnemen van de oorzaken van het
maatschappelijk isolement van de oude



mensen
- bestrijding van de relatieve annoede
van de oudere mensen
- stimuleren dat jonge mensen en
mensen van middelbare leeftijd de oude
dag wel gaan inkalkuleren
- via onderwijs proberen de mentaliteit
t.a.v. het oud worden en oud zijn te
ontdoen van de zeer vele kortzichtige
en diskriminerende facetten.
- enzovoort.

Dienstverleners
als informatiebron
In dit verband zou ik slechts de
aandacht willen richten op één klein
deelterrein van dit enorme 'imago-
probleem' en wel door te kijken naar het
smalle kanaal waardoor de meeste
informatie over oudere mensen naar
de rest van de maatschappij toestroomt.
De oudere bevolking gaat steeds meer
een geïsoleerd deel van de maatschappij
vormen, de bejaardenwereld komt steeds
meer los te staan van de 'normale'
wereld.
Dit kan men al aflezen uit het feit dat
veel oude mensen het aantal rollen
waarin ze met de maatschappij ver-
bonden zijn, sterk ziet verminderen. De
oudere mens voelt zich steeds meer
mogelijkheden ontglippen om op een
zinvolle manier aan het maatschappe-
lijk leven deel te nemen.
Het ouderschap verliest meer aan
inhoud naarmate men ouder wordt.
Als producent wordt men vaak onher-
roepelijk aan de kant gezet en zelfs
als konsument is de oude mens voor
de rest van de maatschappij nauwelijks
interessant, daarvoor hebben ze niet
voldoende koopkracht.
Ook via het grootouderschap wordt het
steeds moeilijker om kontakt met de niet-
bejaarde maatschappij te onderhouden
want ook dit verliest in vergelijking
met vroeger zeer snel aan betekenis.
Zo drijven de bejaarden steeds verder
weg van de rest van de maatschappij
en vaak lijkt het alsof de niet-bejaarden
gretig meehelpen om zoveel mogelijk
banden die oude mensen met de samen-
leving verbinden af te kappen. Uit
het enthousiasme waarmee we de oude
mens willen verstoppen in volkomen
geïsoleerd gelegen woonoorden blijkt
dat men deze 'apartheid' van de oude
mens niet letterlijk genoeg kan op-
vatten.
Vaak wordt de laatste schakel die de
oudere mens nog met de samenleving
verbindt gevormd door het kontakt
met dienstverleners, mensen wier beroep
het is om op één of andere wijze een

bijdrage te leveren aan de oplossing
van het bejaardenprobleem, bv. artsen,
maatschappelijk werkers, medewerkers
ambtenaren van sociale diensten etc.

In het ledenorgaan van december
1971 werd een uitvoerige
geboorteaankondiging geplaatst
van de 'landelijke bestuurscom-
missie bejaardenwerk' en de
'landelijke actiegroep bejaarden-
werk', de twee opvolgers van de
landelijke sectiemad bejaarden-
werk. Op zaterdag 5 februari 1972
kwamen de leden van beide
groepen bijeen in Huize Randen-
broek te Amersfoort om samen
van start te gaan. Die gezamen-
lijke start was uiteraard niet
toevallig. De bestuurscommissie
en de 'actiegroep zullen met
verschillende middelen hetzelfde
doel nastreven: de oudere mens
in staat stellen volwaardig lid
van onze samenleving te blijven
of te worden.
Daarom werd de heer G. Tielens,
socioloog en lid van de bestuurs-
commissie, uitgenodigd om
tijdens deze bijeenkomst een
discussie uit te lokken over de
plaats van de oudere mens in onze
maatschappij. Hij slaagde hierin
zo goed, dat deze bijeenkomst een
extra garantie werd voor een
nauwe samenwerking tussen beide
groepen. Bestuurscommissie en
actiegroep zitten op hetzelfde
spoor.
VVehebben de heer Tielens
gevraagd, de gedachten die hij
bij deze gelegenheid onder
woorden bracht op schrift te
stellen. VVantwe zijn van mening
dat het op gang brengen van een
discussie in brede kring over het
door hem behandelde onderwerp
zeer gewenst is. De oudere mens
w6rdt onderschat. Onderschat
wordt tevens het nadeel dat onze
samenleving hierdoor zichzelf
berokkent.

Deze kategorie, in het vervolg 'dienst-
verleners' te noemen, bepalen voor een
belangrijk deel de informatie die de
rest van de maatschappij krijgt over de
bejaarden.
VVat de gemiddelde Nederlander over
de oudere mens weet, weet hij vaak

dankzij deze dienstverleners, want door
het maatschappelijk isolement van de
oudere mens zijn er weinig andere
informatiekanalen open.
De dienstverleners aan bejaarden zijn
zo eigenlijk meteen deskundigen over
bejaarden. Zij hebben immers dagelijks
met oude mensen te maken en leren
zodoende de oudere mens precies
kennen.
Kortom: de maatschappij krijgt haar
beeld over de oudere mens voor een
groot deel doorgeseind via deskundigen
= dienstverleners.

Gevaar
voor beroepsdeformatie
Het is echter van groot belang dat
deze dienstverleners de oude mens
slechts in één bepaalde situatie mee-
maken en in één bepaalde rol aan-
spreken. De dienstverlener ziet de oudere
mens vaak niet als totaalpersoon, maar
steeds in een beperkt deelaspekt, n.l. dat
aspekt waarin de oude mens afhankelijk
en hulpbehoevend is.
In de rolverdeling dienstverlener -
bejaarde is het altijd de dienstverlener
die iets te bieden heeft en de bejaarde
die iets nodig heeft. De oude mens heeft
b.v. verzorging, verpleging, woonruimte,
bijstandsgeld etc. nodig, wat de dienst-
verlener misschien kan geven.
Er bestaat een mogelijkheid dat de
dienstverlener er niet zo gemakkelijk
toe komt zich steeds weer te realiseren
dat hij van zijn kliënten slechts een
zeer beperkt aspekt te zien krijgt.
De situaties waarin de kliënt echt
'zichzelf is b.v. in de rol van echt-
geno(o)t(e), buurman, grootouder,
verenigingslid, minnaar etc. zijn voor de
dienstverlener onzichtbaar.
Hierin zit het gevaar dat de dienst-
verlener een beperkte en ongunstige
deelrol van zijn kliënten te sterk gaat
beschouwen als was dit de totale
persoon.
Deze vergissing wordt nog gestimuleerd
doordat deze deelrol tevens klopt met
het algemeen heersende stereotiep over
bejaarden, dat immers ook de kwets-
baarheid overaksentueert.

Geen korrektie
Hoe kan iemand die merkt dat een ander
hem te veel vastprikt op een kleine
deelrol op deze vergissing reageren?
Zo iemand zal de neiging hebben
om het vertekende en meestal te
negatieve beeld dat de ander van hem
heeft te korrigeren. Ter illustratie:
stel dat een oudere man bijstand
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wil aanvragen, stel verder dat de
ambtenaar de aanvrager gaat betuttelen
en schertsend zegt'Zo Opa, ben je niet
zuinig genoeg geweest'? dan kan in zo'n
geval de aanvrager twee dingen doen:
a) het verkeerde beeld dat de ambtenaar
van l:em heeft korrigeren, dat zal dan
gaan in de richting van het antwoord
op het bekende affiche 'Ik ben je Opa
niet'. Hij loopt dan het risiko de
ambtenaar voor het hoofd te stoten,
waardoor de aanvraag in gevaar wordt
gebracht.
b) hij kan ook het verkeerde beeld
laten voortbestaan en zelfs bevestigen
door als volgt te redeneren:
'Ik zal die man maar niet kwaadmaken.
Als ik die bijstand kan krijgen door hier
10 minuten de onmondige, dankbare en
zielige bejaarde te spelen, dan moet dat
maar even'.

Als iemand b kiest, ofwel eieren voor
zijn geld, wordt de ambtenaar in zijn
ongunstig beeld over de bejaarden
bevestigd. De ambtenaar uit dit
voorbeeld wordt gesterkt in zijn
(voor)oordeel over de ouderen zonder
dat hij zich realiseert dat hij precies
dat beeld teruggekaatst krijgt, wat hij
de bejaarde eerst zelf heeft voor-
gehouden.
Vooral situaties waarin men van
de ander afhankelijk is stimuleren
de neiging om b te kiezen, dus, om de
korrektie van het verkeerde beeld
maar achterwege te laten. En afhanke-
lijkheid is nu juist een centraal kenmerk
in de relatie bejaarde - dienstverlener.
Het is immers steeds weer de oudere
mens die iets nodig heeft, bijstands-
geld, gezinshulp, plaatsing in een
tehuis etc. En de manier waarop de
dienstverlener over de aanvraag
beschikt is meestal van enorme betekenis
voor het leven van de aanvrager.
In het uiterste geval is het volgende
mechanisme denkbaar:
- de oudere mens probeert te ont-
dekken welke verwachtingen de
dienstverlener heeft t.a.v. zijn gedrag,
wat hoort een bejaarde volgens het
oordeel van de dienstverlener wel en niet
meer te kumIen.
- de oudere mens tracht dan zo goed
en zo kwaad als dat kan aan deze
verwachtingen die hij voorgespiegeld
krijgt te voldoen.
- de dienstverlener vertoont de 'zie je
nou wel' reaktie en ziet zich in zijn
oordeel over bejaarden bevestigd.
Zo kan de dienstverlener zonder dat hij
het merkt gaan funktioneren als
regisseur die tot op zekere hoogte
bepaalt hoe de aanvrager zich zal
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gedragen. Zo kunnen oude mensen
zich soms gedwongen zien aktief mee te
werken aan de beschadiging van hun
eigen imago.
Het zou bijvoorbeeld de moeite waard
zijn eens precies te onderzoeken of het
hiergenoemde mechanisme mede kan
verklaren waarom de bewonerskom-
missies in bejaardentehuizen vaak zo
slecht funktioneren. Ter verklaring van
dit slechte funktioneren hoort men
vaak uitlatingen als: 'de bejaarden zijn
daar eigenlijk nog niet aan toe, die
oude mensen overzien al die problemen
niet meer, dat is allemaal veel te
ingewikkeld voor ze:
Misschien vinden sommige tehuisbe-
woners (bij uitstek in een afhankelijke
situatie verkerend!) die zich door deze
uitlatingen onderschat voelen, het toch
te riskant om dit te laten merken,
waarmee ze automatisch aan die uit-
spraken een bepaalde bevestiging
geven.

Samenvatting
Zo kan er door twee mechanismen
een te ongunstig beeld over de bejaarden
gestimuleerd worden:
1. de mogelijkheid dat men datgene
wat men hoort, leest en ziet over de
hulpbehoevende ouderen, gaat toe-
passen op de niet-hulpbehoevende
bejaardenpopulatie. Dit risiko wordt
sterk vergroot doordat de meeste
publikaties, programma's etc. die
pretenderen de bejaarden in het alge-
meen tot onderwerp te hebben, in feite
slecht gaan over een klein percentage
van de bejaarden.
2. de mogelijkheid dat die oude mensen
die een beroep doen op een hulp-
verlenende instanties geen korrekties
durven aanbrengen als zij door de
hulpverlener onderschat worden. Met
als gevolg dat de dienstverlener mis-
schien een te negatief beeld over de
bejaarden aan de rest van de
maatschappij doorgeeft.

Men zou kunnen proberen om degenen
die in het bejaardenwerk werken op
deze gevaren te attenderen, middels
rollenspelen en andere dramatische
technieken. Dit zou in trainingen en
opleidingen als programmaonderdeel
kunnen worden opgenomen.
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nieuwe) en vergeet dan te kijken naar
datgene wat al bestaat.
Toch zal zelfs het best uitgekiende
plan dreigen te mislukken als niet
eerst de mensen ontvankelijk gemaakt
worden voor de nieuwe ideeën. En je
kunt niet ontvankelijk zijn wanneer je
nog teveel vastzit aan je eigen opvat-
tingen.
Wanneer er zoals in Eindhoven het
geval was - een ombudsteam komt
voor woningzoekenden dan moet dit
team zich wel realiseren dat men eerst
met de bestaande toewijzingscommissie
moet praten over de huidige toewijzings-
procedure. Wanneer men die commissie
zou kunnen overtuigen van tekort-
komingen van het bestaande systeem
dan zou men kans hebben iets nieuws
te brengen. Doet men dit niet dan valt
te verwachten dat het nieuwe team geen
voet aan de grond krijgt, omdat de
anderen zich bedreigd voelen door al
dat nieuwe.
- We zouden nog eindeloos door
kunnen gaan met het aanhalen van
voorbeelden waaruit blijkt hoe essentieel
de eerste fase (het stadium van de
afbraak) is voor het doen slagen van het
beïnvloedingsproces. Wanneer we dit
beïnvloedingsproces 'samenlevings-
opbouw' willen noemen dan maakt dit
in principe voor het verloop van het
proces niets uit. Daarom het opschrift
boven deze beschouwingen: 'Geen
opbouw zonder afbraak'.

1) In het artikel van J. A. Ebbinge
Wubben, Humanitas 27ste iaargang no.
2, wordt ook op deze onontwarbaarheid
ingegaan.
2) Het gaat hier om de nieuwe vorm
van artikel 2 waarover de discussie
nog gaande is.
De vereniging stelt zich ten doel het
verrichten van maatschappeliike dienst-
verlening in de ruimste zin en het
leveren van biidragen tot opbouw van
de samenleving. Zii staat daarbii open
voor allen, die behoefte gevoelen aan
een tegemoettreden vrii van leer-
stelligheid, waarbii in het biizonder
gedacht wordt aan buitenkerkeli;ken.
Dri;fveren voor de activiteiten van de
vereniging ziin beginselen van mede-
menseli;kheid, waartoe zii in de eerste
plaats rekent het algemeen hUTTUlnistisch
beginsel van eerbiediging van de
menseli;ke persoonliikheid en de daaruit
voortvloeiende erkenning van het recht
op en de plicht tot zelfbestemming en
zelfontplooiing van ieder mens, zii het
binnen de grenzen door het belang van
de gemeenschap getrokken.
3) O.a. beschreven in: drs A. H. S. Ste-
merding: Vorming, voorlichting, beïn-
vloeding in de moderne maatschappi;
6-2-'72.



P. E. Hutte

De gedachte aan een instituut dat zich
in brede kring met strafrechts-
vernieuwing zal bezighouden is niet
nieuw. Het buitenland (ondermeer
Scandinavië) is ons enkele jaren
geleden hierin voorgegaan. Maar ook in
ons land deed zich bij tijd en wijle de
behoefte voelen om tot een dergelijk
instituut te komen. Ondermeer was dit
bij een klein gezelschap uit de deel-
nemers van de door onze vereniging
in 1966 georganiseerde conferentie 'De
image van de misdaad' reeds het geval.
De omstandigheid dat er in ons land
nogal wat overleg-kanalen zijn deed
deze initiatiefnemers tenslotte twijfelen
of een dergelijk instituut (onafhankelijk
en dus nogal kostbaar) in feite wel zo
nodig was.
Maar intussen stond de tijd niet stil.
In een betrekkelijk korte periode
veranderde er zo een en ander. De
kanalen bleken nogal eens verstopt.
Noodzakelijk geachte veranderingen in
het denken over strafrechtspleging
kwamen niet van de grond; een meer
geconcentreerde aandacht en hardere
aanpak bleken gewenst.
De emancipatie van delinkwenten
waartoe al enkele jaren pogingen
waren ondernomen leidde in mei 1971
tenslotte op initiatief en met mede-
werking van enkele leerlingen van een
sociale academie tot een 'organisatie
(bond van 'wetsovertreders', de BOWO.
We komen hier nog op terug.
Reeds een paar jaar bestond er in ons
land een vereniging die zich de
kritische beschouwing van de straf-
rechtspleging ten doel stelde.
Deze 'Nederlandse Vereniging voor
Strafrecht en Crimonologie Dirck
Volkertsz. Coornhert' was een over-
koepelend orgaan van verschillende
criminologische disputen in ons land.
Onder haar auspiciën werden sinds
1969 congressen georganiseerd; het
congres in 1971 was gewijd aan de
'Slachtoffers van deUkten' en laatstelijk
in maart 1972 handelde het congres
over de vraag 'Strafrecht te-recht?'
Hoezeer deze congressen ook succes

Stra -
rechtsver.
nieuwing
waarom en
hoef

hadden en tot de discussie over
mogelijke veranderingen t.a.v. de straf-
rechtspleging bijdroegen, men meende
dat een krachtiger aanpak door bredere
kring gewenst was, Men stelde zich
met gelijkgerichte groeperingen en met
personen uit kringen van universiteit,
pers, advocatuur, reclassering, ex-
gedetineerden en politici in verbinding,
die zich kritisch t.a,v. de strafrechts-
pleging wensen op te stellen en
richtte in juni 1971 de 'Coomhert-liga'
op. Een metamorfose die ten doel had
om in veel breder kring een
hervorming van strafrecht aandacht te
kunnen schenken.
De nieuwe vereniging bleef zijn naam
ontlenen aan de man die in zijn tijd
(1522-1590) voor heel wat minder
ver gaande opvattingen in de
Gevangenpoort te 's Gravenhage werd
gezet.
De liga is al spoedig in de openbaarheid
getreden door het opstellen van een
alternatieve begroting 1972 voor
justitie. Deze brochure," bevat
weliswaar weinig cijfers, maar is als
het ware een alternatieve Memorie van
toelichting. Naast algemene beschou-
wingen bevat het hoofdstukken over de
politie, reklassering, gevangeniswezen
en psychopatenzorg, kinderbescherming,
en 'rechtshulp en individu'.
De mensen die als werkgroep deze
brochure samenstelden maken deel uit
van de Verenigingsraad van de
Coomhertliga, waarin in totaal 50
personen uit velerlei kring zitting
hebben.
Reeds langere tijd worden door het
bestuur van Coomhert besprekingen
gehouden met de groep van ex-
delinquenten die in 1971 de BOWO
vormden. Men werd het er over eens
dat samengaan van belang zou kunnen
zijn. Een aantal ex-gedetineerden (zij
korten deze benaming zelf af tot
E-G.) vormen thans een 'beleids-
commissie E-G' binnen de Coornhert-
liga.
Het samenwerkingsoverleg is nog niet
afgerond. Over de wijze waarop de

E-G. de onderlinge hulp in ons land
willen organiseren lopen de gedachten
nog uiteen. Het is te hopen dat het
lukt tot gedegen afspraken te komen,
want in eerdere jaren is in ons land een
poging om tot organisatie (vorm van
emancipatie) van E-G. te komen, al
eens mislukt.
De Sectieraad reclassering van onze
vereniging heeft voor deze ontwikkeling
grote belangstelling, Het wordt tijd
dat op meer effectieve wijze dan tot nu
toe het geval kon zijn, aan de
problemen die te maken hebben met
delinquentie en samenleving gewerkt
kan worden. De sectieraad heeft dan
ook enige tijd geleden aan het hoofd-
bestuur voorgesteld om naast de
samenwerking met de reklassering ook die
met een beweging als Coornhert-liga te
overwegen, waarop het hoofdbestuur
positief heeft gereageerd.
Het is nu nog wat te vroeg om over de
besprekingen van onze sectieraad met
een delegatie van Coomhert reeds
mededelingen te doen. Hierover hopen
we de lezers te informeren, wanneer
de plannen wat vastere vorm hebben
gekregen. Ook hopen we dan meer
informatie te kunnen geven over de
vorm, waarin zich de samenwerking met
'de reklassering' kan gaan ont-
wikkelen. Immers, nu de vier
reclasseringsinstellingen (waaronder het
Nederlands genootschap tot
reclassering) doende zijn om naar het
zich laat aanzien in de loop van 1973
tot een fusie te komen, waarvan ook het
Nationaal bureau voor reclassering
deel uit zou gaan maken, zou een
nieuwe relatie-vorm tussen Humanitas
en de reclassering gezocht dienen te
worden. Hoe die er uit komt te zien is
nu nog niet te voorspellen. Het is nu
eenmaal nog niet zo ver; maar aan de
andere kant, we leven snel.
De Coomhert-liga is nog een uiterst
jonge organisatie, eigenlijk nog beter
aan te duiden als een beweging. Het is
dan ook begrijpelijk dat men over nog
zeer weinig financiële middelen
beschikt. Wil men werkelijk vrij en
onafhankelijk staan dan zal men zich
zonder overheidssubsidie moeten
bedruipen en dat zal alleen mogelijk
zijn met een groot aantal leden."
Wellicht gaan er dan ook nog andere
beurzen open.

*) 'Alternatieve justitiebegroting 1972',
Kluwer, Deventer 1971, 42 pagina's,
prijs f 5,50.
**) Zoals reeds gezegd kan een ieder, die
daarvoor voelt, lid van Coornhert-liga
worden door storting van f 25,- op
gironummer 2433775 t.n.v. de
penningmeester, P. C. M. Sesters te
Utrecht, onder vermelding 't.g.v.
Coornhert-liga'.
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A. Hogers
'--------- J

Een proiect
hulpverlening aan
gedupeerden in
Haarlem

Ontstaan: Een onderwerp dat van
oudsher in de vergetelheid is geraakt
en/ of verwaarloosd is, betreft de
aandacht en de zorg voor de gedupeer-
den als gevolg van een misdrijf.
Temeer is dit opvallend, omdat de zorg
voor de daders van misdrijven zich -
overigens terecht - steeds meer heeft
ontwikkeld en geleid heeft tot een
aanzienlijke organisatie van recIasserings
-maatschappelijk werk.
Zoals u bekend, bracht de vereniging
Humanitas in februari 1971 na een
paar jaar van studie en gesprekken met
deskundigen over bedoeld onderwerp
een werkstuk uit, getiteld 'Meer
aandacht voor de benadeelde', dat o.a.
werd opgenomen in de documentatie-
map van het Congres over hetzelfde
onderwerp in Nijmegen in maart van
dat jaar.
In het kader van haar lZS-jarig
bestaan had inmiddels ook de
Vincentiusvereniging Nederland de
aandacht voor het zelfde onderwerp als
een van vier projekten op haar
programma geplaatst.
Na genoemd congres werden beide
verenigingen het er over eens dat het
hen verdroot dat er thans wel in vele
kringen - ondermeer door overheid
en volksvertegenwoordiging - over dit
voor beide instellingen na aan het
hart liggende onderwerp werd gepraat,
maar tot dan toe weinig of niets werd
ondernomen.
Vandaar dat werd besloten om te pogen
in een van de steden in ons land een
experimentele opzet voor de hulp van
gedupeerden door misdrijf van de grond
te krijgen, om ervaring met dit werk
op te doen. Uit een oogpunt van
voorzichtigheid voorshands op beperkte
schaal. Om praktische redenen,
betrekkelijk willekeurig, werd de
gemeente Haarlem gekozen.
Sinds enige maanden is een initiatief-
groep bezig om dit plan uit te werken.
Daartoe werden in overleg met de
plaatselijke afdelingen van Humanitas
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en Vincentius een aantal personen
benaderd, uit verschillende beroeps-
groepen en organisaties, waarvan
medewerking van groot belang kan
zijn voor de uitwerking van onze
plannen.
Medewerking van deskundigen zoals
een maatschappelijk werker, een jurist,
een medicus, een recIasserings-
functionaris, een bestuurslid uit de
vrouwengroepen en vakbonden, werd
gevraagd en in meerderheid van de
gevallen verkregen. Ook met de Raad
voor Maatschappelijk Welzijn is
overleg geweest. Verwacht moet immers
worden dat bij de hulp (bijstand) aan
gedupeerden vaak op complexe
problemen gestoten zal worden die op
deskundige wijze dienen te worden
opgelost.
De medewerking van de politie
achten wij daarbij van groot belang.
Immers, het is de politie die het eerst
met gedupeerden in kontakt komt en
kennis draagt van de aard van het
gedupeerd zijn. Zijn wij goed ingelicht
dan verdriet het de betrokken politie-
functionaris(sen) vaak dat er voor deze
gedupeerden geen hulp mogelijk lijkt en
zij in ieder geval niet weten hoe
gedupeerden naar een mogelijke
hulpbron te verwijzen.
In gesprekken met de politie in
Haarlem is inderdaad gebleken dat men
belangstellend tegenover de hulp-
verlening aan gedupeerde van delicten
staat en bereid is, waar mogelijk,
medewerking te verlenen.

Advisering-hulpverlening
Bij de gedachten over hulp aan
gedupeerden staat voorop dat gebruik
gemaakt moet worden van de bestaande
hulpverleningsinstellingen. De hulp-
verlening zal in principe bestaan uit het
vergemakkelijken van het vinden van
bestaande hulpverlenende instanties of
personen.
De vraag kan gesteld worden 'Waarom

aparte aandacht aan gedupeerde van
delicten?'
Hierover valt het volgende op te
merken.
Een misdrijf wordt behandeld in de
sfeer van de justitie. Sinds via ons
huidige strafreêht de taak van de
aanklager (de gedupeerde of namens
deze iemand anders) door de justitie
werd overgenomen, komt de gedupeerde
er na diens aanklacht niet of
nauwelijks meer aan te pas. Hij heeft
als regel geen bemoeienis met de
behandeling van zijn klacht en hoort er
hoogstens iets van via de pers en dan
nog in gebrekkige mate.
Het bovenstaande is blijkbaar zodanig
als van zelfsprekend aanvaard, dat de
gedupeerde er niet toe komt om
enigerlei actie te ondernemen. De
gedachte dat men toch niets zal
bereiken zal hierbij zeker een rol spelen.
Een gevoel van onmacht weerhoudt de
gedupeerde van actie.
Gebrek aan actie kan nadelig werken.
Wat gebeurt er namelijk. De gedupeerde
wordt plotseling geconfronteerd met
een voorval (delict). Materieel en
physiek of psychisch kan men zodanig
benadeeld zijn dat het bestaans-
evenwicht verstoord wordt en men
gedwongen wordt zijn leven anders in
te richten.
Het tijdig signaleren van dit verlies
aan evenwicht en het bieden van
begeleiding/hulp kan mogelijk
voorkomen dat hulp in een later stadium
gegeven langer en intensiever moet zijn
om het probleem op te lossen.
Ook op een andere wijze weet de
gedupeerde met het voorval geen
raad. Waarom is hem dat overkomen?
Wat is de rechtvaardiging hiervan? En
ook nog dit: wie is die dader en wat
heeft hem bewogen? Men zoekt naar
een verklaring, die men niet verwacht
ooit te horen te krijgen.

Hoe kan de hulp
verleend worden
Over de vorm van de hulpverlening is
nog geen beslissing genomen, wel zijn
een drietal suggesties aangedragen die .
het volgende inhouden.
- Voor het vragen van hulp kan
bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden
van een telefonische hulpdienst. Hier
zijn geïnstrueerde vrijwilligers
aanwezig om de vragen op te vangen,
te verwijzen of er voor te zorgen dat
kontakt gelegd wordt tussen de
aanvrager en een vrijwilliger. Het
vraagstuk wordt hier passief aangepakt.
- Een andere mogelijkheid zou zijn de
aanmeldingen via een bureau voor
maatschappelijk werk te laten lopen
waar men zelf de aanvragers(sters) kan
helpen of verwijzen.



bijwonen en daarin een werkzaam
aandeel leveren.
De kosten van deelname bedragen,
inclusief de pre-adviezen f 20,- per
persoon, met inbegrip van lunch
f25,-.
De studiedag begint om 10 uur des
morgens en sluit des avonds te 18.30
uur, waarna nog een drankje met
sandwiches wordt aangeboden.
Teneinde een goede discussie te
waarborgen, zullen twintig werk-
groepen worden gevonnd in wier
midden kernvraagstukken zullen worden
besproken.
Omdat de deelname beperkt is, heeft
de congresleiding noodzakelijkerwijze
gebruik moeten maken van de stelregel:-
wie zich het eerst meldt, wordt het
eerst ingeschreven.
Deelnemers kunnen zich reeds nu
melden bij het uitvoerend secretariaat
N.V. Congresgebouw, Postbus 9000,
Den Haag, telefoon 070-512851 -
toestel 222.

"Staatswetten' is de 3e druk

Bij Koninklijk Besluit, d.d. 21 april '72 zijn onze gewijzigde statuten
goedgekeurd. ' ,
Daar met name onze Verenigingsnaam enigszins gewijzigd is,
volgt hieronder de nieuwe versie van de artikelen 1 en 2.
ARTIKEL 1

De vereniging is genaamd: HUMANITAS, nederlandse vereniging
voor maatschappelijke dienstverlening en samenlevingsopbouw, en is
gevestigd te Amsterdam.
ARTIKEL 2

De vereniging stelt zich ten doel het verrichten van maatschappelijke
dienstverlening in de ruimste zin en het leveren van bijdragen
tot opbouw van de samenleving. Zij staat daarbij open voor allen,
die. behoefte gevoelen aan een tegemoet treden vrij van leerstelligheid,
waarbij in het bijzonder gedacht wordt aan buitenkerkelijken.
Drijfveren voor de activiteiten van de vereniging zijn beginselen van
medemenselijkheid, waartoe zij in de eerste plaats rekent het algemeen
humanistische beginsel van eerbiediging van de menselijke
persoonlijkheicl en de daaruit voortvloeiende erkenning van het recht
op en de plicht tot zeHbestemming en zelfontplooiing voor ieder
mens, zij het binnen de grenzen door het belang van de gemeenschap
getrokken.
Daarvan uitgaande, staat zij op het standpunt:
a. dat haar activiteiten behoren te worden gedragen door een in

gemeenschapszin wortelend besef van verantwoordelijkheid zowel
voor het lot van de naaste als voor het welzijn van de
samenleving;

b. dat zij in de praktijk van haar activiteiten een overwegende plaats
toekent aan het aankweken van verantwoordelijkheidsbesef,
niet alleen met betrekking tot de eigen levensvervulling maar ook
ten opzichte van de groepen, waarvan de mens deel uibnaakt;

c. dat haar activiteiten een bijdrage behoren te leveren tot een in
alle opzichten gezond maatschappelijk leven.

Goedkeuring
gewijzigde statuten

zullen in september aan de deelnemers
worden toegezonden.
Aan het congres kunnen ten hoogste 300
geïnteresseerden deelnemen.
Het ligt in de bedoeling dat zowel de
werkers in het 'veld' van de kinder-
bescherming (en dat dan ruim
genomen), als belangstellenden van
aanverwante terreinen het congres

Vervolg van pag. 120
- Ook kan men het vraagstuk nog
anders aanpakken door te komen tot
een groep geïnstrueerde en begeleide
vrijwilligers die gedupeerden opzoeken,
het eerste contact leggen en hen op de
aanwezige mogelijkheden \vijzen. Maar
daarvoor moet men dan wel over
naam en adres beschikken en dat zal
lang niet altijd mogelijk zijn. De politie
staat daar zeer huiverig tegenover.
De denk-werkgroep die gevormd is
door personen uit versc1,iIIende
beroepsgroepen en organisaties gaat
zich verdiepen in de hier aangeroerde
Dunten en zal trachten een weg aan te
geven waarlangs gewerkt kan worden.
Over de ontwikkelingen van het projekt
in Haarlem hopen wij u op de hoogte
t" houden.

Aanleiding hiertoe is dat op 1 november
1922 de wet in werking trad, waarin
een nieuwe maatregel: de onder-
toezichtstelling werd vastgelegd.
Tegelijkertijd kwam er een belangrijke
wijziging van de rechtspleging in
kinderzaken: het ambt van de kinder-
rechter werd ingesteld.
Deze studiedag wordt georganiseerd
door de sectie kinderrechtspraak van de
Nederlandse Vereniging van Recht-
spraak, in samenwerking met de sectie
Gezinsvoogdij van de Nationale
Federatie voor Kinderbeschenning.
Als referenten zullen optreden:
Prof. Mr. J. de Ruiter, hoogleraar in
het privaah-ec!lt en burgerlijk kinder-
recht aan de Vrije Universiteit te
Amsterdam en
Dr. J. A. ~1. Schouten, beleidspsychiater
van het jeugdpsychiatrisch centrum
Zandwijk te Amersfoort.
De voordracht van Dr. Schouten zal
uitgaan van de hulp, die van professor
De Ruiter van het recht.
De pre-adviezen van de referenten, cli"
vóór de congresdatum beschikbaar ziin,

'Hulp en recht: de
hulpverlening en de jeugd~
rechter in de toekomst'

r-
[n de editie Schuunnan en Jordens 'Nederlandse
1971 verschenen van de delen 6 I en 6 II
De Algemene Bijstandswet
Deel 6 I rompwet - wettekst en bijlagen à f 9,50
Deel 6 II rijksgroepsregelingen à f 8,-
Beide delen zijn bewerkt door de heren drs L. Lamers, nu D. BOUlll<len
P. Krolis.
Voor maatschappelijk werkers, ambtenaren bij sociale diensten, sociale
raadslieden e.a. die regelmatig met zaken betreffende de A.B.\V. te maken
hebben is het aanbevelenswaardig kennis te nemen van deze herziene
uitgaven.
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