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In het maatschappelijk
werk staan we voortdurend voor de even belangrijke als
moeilijke vraag naar het ontstaan van de menselijke nood. Zonder. voldoende
inzicht in de oorzaken van de velerlei menselijke moeilijkheden, waarmede het maatschappelijk werk in aanraking komt, kan onmogelijk verantwoorde
hulp worden
geboden.
Opvallend is in het algemeen dat veel mensen, ieder op eigen wijze, niet of nauwelijks opgewassen blijken te zijn tegen de opgaven, die hun levenssituatie hen
stelt. Zonder hierop dieper in te gaan zouden we hierbij kunnen denken aan zeer
uiteenlopende situaties, waarmede het maatschappelijk
werk in al zijn onderdelen
steeds geconfronteerd wordt. Hoe komt dat? Lag dat aan de mensen zelf? Waren
zij van nature onvoldoende toegerust, zodat zij eenvoudig tekort moesten schieten
in zelfontplooiing en zelfhandhaving? Of was hun opvoeding dusdanig dat in aanleg
normale levenskrachten onvoldoende gericht werden en niet positief konden worden
ingezet?
Stellig kan ten aanzien van vele, zo niet alle gevallen, waarmede het individueel
maatschappelijk werk in zijn verschillende werksoorten in aanraking komt, een van
beide laatste vragen, soms ook allebei, bevestigend beantwoord worden. Uit het
onderzoek naar de achtergrond van de moeilijkheden wordt dikwijls duidelijk, dat
aan de aanleg en/of de opvoeding thuis het nodige mankeert(-de).
Maar daarnaast kan een vraag rijzen, die naar onze mening tot nu toe te weinig
gesteld is, nl.: In hoeverre hebben de levensomstandigheden
van de tijd waarin de
mens thans leeft daar nu mee te maken? En in hoeverre maakt de huidige samenleving het voor sommige mensen moeilijk en soms zelfs vrijwel onmogelijk om begrepen te worden en in staat gesteld op een voor hen zinvolle wijze in het maatschappelijk proces hun specifieke plaats in te nemen?
Het lijkt ons voor het maatschappelijk
werk, juist ook voor zover dit gericht is op
-individuele hulpverlening, een noodzaak zich aanhoudend rekenschap te geven van
sociale factoren die maatschappelijke mislukkingen - in samenhang met de persoonlijke hoedanigheid van de mens - in de hand werken. Het gevaar zou anders immers
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ontstaan, dat het maatschappelijk werk langs individuele weg moeilijkheden tracht
op te lossen, terwijl de mogelijke bron van veel kwaad, de sociale achtergronden,
ongemoeid zouden worden gelaten.
Leven kan alleen gedijen, wanneer de levensvoorwaarden vervuld zijn. In hoeverre
wordt aan de voorwaarden voor optimale groei en bloei van de mens, van iedere
mens, hiér en nu voldaan? Biedt deze huidige algemene levenssituatie goede of
slechte kansen aan het individu voor eigen levens ontplooiing in persoonlijk en sociaal
opzicht?
Het komt ons voor, dat in het licht van het bovenstaande het voor het denken over de
achtergronden van ons werk, vruchtbaar kan zijn een serie artikelen te wijden aan
de vraag: Zijn er in onze huidige algemene levenssituatie bepaalde tekorten aan
te geven, die een belemmering vormen voor een gezonde levensontplooiing van de
enkeling en die daardoor wellicht de misvorming van sociaal gedrag in de hand
werken?
In deze algemene levenssituatie kunnen we verschillende levenssferen of levenskringen onderscheiden, zoals: het gezin, de school, het arbeidsleven, het leven in
de overige sociale en culturele verbanden, waarin de mens amusement, ontspanning, ontwikkeling of verdieping vindt. Maar ook de bijzondere situatie waarin
groepen van mensen kunnen leven, zoals de buurt, de kleine of grote stad, het
platteland, de beroepsgroep en dergelijke. Vanzelfsprekend spelen ook de onderscheiden levensfasen een rol, zoals de puberteit, de aankomende volwassenheid, de
ouderdom. En ten slotte zouden we nog willen noemen: het culturele en geestelijke
leven van de eigen tijd, dat op de enkeling zijn talrijke uitstralingen heeft.
Het ligt in de bedoeling enige van deze leefgebieden aan een nadere beschouwing
te onderwerpen in het licht van bovengestelde vraag. Het vraagstuk is buitengewoon
omvangrijk. We willen in dit bestek zeker niet naar een volledige behandeling ervan
streven. Onze keuze is mede bepaald door de praktijk van ons werk op de terreinen
van kinderbescherming
en reclassering, waar misvormd sociaal gedrag zo sterk in
het oog springt.
In een vorige artikelenserie, gewijd aan 'het strafprobleem' in de meest ruime zin,
kwam de wenselijkheid naar voren om een diepgaande beschouwing te wijden aan
het wangedrag, waar zo vaak een strafrechtelijk antwoord op moet volgen, dat een
terechtwijzing in de ware zin van het woord behoort te zijn. Maar dan zal ook nauwkeurig moeten w:orden nagegaan ~at aan dit wangedrag ten grondslag ligt.
Omdat wij wangedrag niet beperkt wilden denken tot strafrechtelijke vergrijpen,
maar daaronder alle gedrag verstaan dat in ernstige mate af~ijkt van het gangbare
maatschappelijke gedrag, kwamen we ertoe om het probleem zeer algemeen te stellen
en ons af te vragen hoe het met deze spanning tussen het gangbare en het niet gangbare, het geoorloofde en ongeoorloofde, het kunnen en niet - kunnen in de samenleving van onze en de toekomstige tijd eigenlijk gesteld is. Aldus zullen in deze
artikelenreeks besproken worden: het gezinsleven, het schoolleven, het arbeidsleven,
speciaal m.b.t. de jongere generatie, het vrijetijdsleven van jongeren, de levenssituatie
van hen tot wie het clubhuiswerk zich richt, de betekenis van de sociale situatie
m.b.t. wangedrag van jeugdige volwassenen. Volgens een illustratie van de sociale
bepaaldheid van criminele gedragingen van volwassenen aan de hand van enkele
reclasseringsgevallen
en een kritische beschouwing van sociale manco's en mogelijkheden m.b.t. sociale gedragsvorming. En ten slotte een samenvatting die een poging
tot doorlichting van de gehele vormingsproblematiek
zal bevatten, zoals deze mede
uit de artikelen naar voren is gekomen.
De schrijvers van deze artikelen zijn gezocht onder hen die zich zowel door hun
kennis en inzicht, als door hun werkervaring een visie op de betrokken problemen
hebben kunnen vormen.
P. E. HUTTE, C. UITENBOGAARD
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S OCIAAL

WANGEDRAG:

in het gezin ligt de kiem
wat is sociaal wangedrag?
Sociaal wangedrag is gedrag, dat in de maatschappij
niet getolereerd wordt en
daarom met straf wordt vergolden. Dit is een definitie, die weer om een volgende
definitie vraagt, Want wat te verstaan onder 'de maatschappij'? De maatschappij is
geen homogene grootheid, geen optelling van individuen, die allemaal tegelijk ja
of neen knikken op de vraag: is dit wangech'ag? De maatschappij is een ingewikkeld
samenstel van grote en kleine groepen en wat in de ene groep. als misdrijf geldt,
behoeft dat in een andere nog niet te zijn.
Vroeger stond in bepaalde families het kiezen van een artistiek beroep wel gelijk
met wangedrag. Een handeling in strijd met een beroepserecode kan iemand een
uitgestotene onder zijn collega's maken. Het behoeft hem evenwel niet in aamaking
te brengen met de rechterlijke macht, als de nationale samenleving dit gedrag niet
als vergrijp aanmerkt.
Naar gelang de groepen verschillen, waarin gedragingen als misdragingen worden
aangemerkt, verschillen ook de sancties. Deze variëren van afkeuring van het gedrag
tot uitstoting uit de groep. Het is echter ook mogelijk, dat gedrag dat aanvankelijk
als wangedrag wordt beschouwd, later algemeen aanvaard wordt. Men denke bij
voorbeeld aan de vrouwenemancipatie.
Eigenlijk is het dus onjuist om in het algemeen over wangedrag te spreken. Men moet
daarbij zeggen, binnen welke groep dit gedrag niet toegestaan wordt en aan de hand
van welke normen het wordt veroordeeld. In een álgemeen artikel als dit zou dat
echter te ver voeren. De maatstaf, die wij aanhouden, moet daarom in zo groot
mogelijke kring geldigheid bezitten.
In het verkeer tussen enkelingen dienen deze zich aan regels te houden, die erop
gericht zijn, dat elk zich zonder vrees voor lijf en goed te midden van zijn medemensen kan ophouden. Schending van deze regels noemen wij wangedrag, en in
concreto valt hieronder b.V.: autorijden onder invloed van alcohol, diefstal, straatschenderij, jeugdbaldadigheid
e.d.m.
Maar a'ctiviteiten van de jeugd (want daar gaat het ons in het vervolg toch om) als
rock-'n-roll en straatslenteren rekenen wij niet onder wangedrag, al weten wij, dat
daar ook wel anders over wordt gedacht. Maar al zou rock-'n-roll een allerminst
verheffend vermaak zijn, zolang er niemand direct nadeel mee' wordt berokkend,
blijft het buiten onze termen van wangedrag.
functie van het gezin in de sociale gedragsvorming
In het bijbrengen van de sociale spelregels, of liever gezegd nog: in het bijbrengen
van het gevoel voor het belang en de noodzaak van dergelijke. spelregels,. vervult
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het gezin een belangrijke functie. Hoewel het kind - vooral in zijn latere ontwikkelingsstadia - zeer veel ontleent aan de wereld buiten het gezin, kan men zeggen, dat
de basis hiervoor in het gezin wordt gelegd. Voor een groot deel bepaalt het gezin,
wat het kind uit de buitenwereld in zich opneemt en hoe het dit verwerkt. Ook al
gaat de schoolopvoeding een 'totaler' karakter dragen, daardoor wordt het gezin
niet in het minst uitgeschakeld.
Parsons 1) ziet het socialisatieproces - het proces, waarin het kind zich alles eigen
maakt, wat hem zal stempelen tot een volwaardig lid van de maatschappij - als
een cumulatief proces. Het kind moet zijn omgeving, i.c. zijn relaties tot andere
personen, verinnerlijken, tot een deel van zijn eigen persoon maken. Daarmee leert
het, wat de ander van hem eist en wat hij zelf van de ander kan verwachten. Aanvankelijk is het alleen de eenvoudige relatie tot zijn moeder, waarvan hij de inhoud
moet leren kennen. Zij ontmoet hem op zijn eigen niveau en dat maakt de zaak
gemakkelijk voor hem. Maar zijn moeder maakt ook deel uit van een al wat ingewikkelder stelsel van betrekkingen: die tussen vader, moeder en kinderen, de gezinsbetrekkingen. Op een goed ogenblik zal zij als vertegenwoordigster
daarvan nieuwe
eisen aan het kind stellen. Zij wil daarmee het kind als het ware optrekken naar een
nieuw, hoger gedragsniveau. Dit is frustrerend voor het kind, het lukt hem eerst niet
aan haar eisen te voldoen. De moeder is toegefelijk, maar zij houdt haar beloning in
petto voor zijn successen. Als het kind het nieuwe stelsel in zich opgenomen heeft,
kent het de daarbij behorende waarden en weet het zich aan het daarbij behorende
gedragspatroon te houden. Het is dan een volwaardig gezinslid geworden.
Het is nu rijp om zich een weer ingewikkelder samenstel van relaties eigen te maken.
De ouders treden nu op als representanten
van de buitenwereld - althans van de
buitenwereld voor zover het kind daarmee in aanraking komt. Het proces herhaalt
zich. Daarna wordt dan de school een socialisatol' en het relatiesysteem wordt weer
complexer. Socialisatie is dus geen ononderbroken ontwikkelingsgang, maar verloopt
schoksgewijze.
Essentieel is, dat het kind eerst eenvoudige relatiestructuren in zich opneemt en dat
het op basis daarvan steeds ingewikkelder verinnerlijkt. Het is dus niet mogelijk een
stadium over te slaan. Een onvold~ende verinnerlijking van de eenvoudige relatiesystemen moet nadelig werken op de opneming van meer gecompliceerde.
ouderlijk normbesef een voorwaarde
Voor het bijbrengen van sociale l~egels of normen is het nodig, dat de ouders zelf
die regels kennen en in praktijk brengen. Anders kunnen zij ze moeilijk overdragen.
Het zijn de gewoonlijk als 'asociaal' aangemerkte gezinnen, waarin de ouders een
dergelijk fundamenteel tekort vertonen. Deze categorie bevindt zich in de onderste
sociaaleconomische lagen der samenleving.
Normloosheid van de ouders kan zich ook voordoen in andere groepen, doordat de
maatschappij zo snel verandert. Nieuwe gedragsmogelijkheden
duiken op, die nog
buiten het blikveld der ouders liggen, maar wel binnen dat van de jeugd. Op zich
zelf is dat niet ernstig, als de ouders zich de draagwijdte maar kunnen realiseren,
zodra de betreffende activiteit onder hun aandacht komt.
gezinsstructuur

als kader voor sociale gedragsvorming

Maar het normbesef
kinderen te kweken.
moet emotioneel én
Met organisatorische
rechten en plichten,
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van de ouders is alleen niet voldoende om normbesef bij de
Hiertoe moet de gezinsgroep aan bepaalde eisen voldoen: deze
organisatorisch een zekere graad van hechtheid vertonen.
hechtheid bedoelen wij, dat er een duidelijke afbakening is van
gesteund door een onbetwistbaar
gezag. In vorige eeuwen

lag de gezinsstructuur in dit opzicht stevig vast; in de verhouding ouders-kinderen
gold, dat het gezag in handen van de ouders was en dat kinderen slechts te gehoorzamen hadden. De emotionele bindingen werden beschouwd als een vanzelfsprekend
uitvloeisel van de gezinsverhoudingen.
Dat wiI niet zeggen, dat de liefde ook altijd
vanzelfsprekend aanwezig was, en evenmin altijd afwezig; er werd alleen geen punt
voor speciale aandacht van gemaakt.
In onze eeuw is dat allemaal anders geworden. De zuiverheid van de emotionele
banden tussen de gezinsleden - in het bijzonder tussen ouders en kinderen - is een
voorwerp van constante zorg. De hechtheid van de gezinsgroep wordt daarvan
afhankelijk gesteld, tenvijl de onbemantelde gezagsuitoefening eigenlijk helemaal in
diskrediet is geraakt. Het gezag mag niet afwezig zijn, maar wordt toch ondergeschikt
gemaakt aan de gevoelsbetrekkingen.
Het gevolg hiervan is voor de ouders, dat zij
een duidelijk, ondubbelzinnig
opvoedingsschema
kwijtraakten. In de hiervoor besproken theorie van Parsons bestaat de ouderlijke rol in de respectieve toepassing van
de volgende principes: toegefelijkheid (bij falen van het kind om zijn gedrag op
hoger niveau te brengen), onthouding van wederkerigheid (de ouder weigert het kind
te ontmoeten op het lagere gedragsniveau), steun (bij falen) en vergelding (positief
bij slagen). Men ziet, dit is een mengsel van liefdebetoon en autoriteit. Maar waar
het om gaat bij dit mengsel, is de juiste verhouding en dat is een zaak van wikken
en wegen! Gewikt en gewogen werd er steeds meer inde opvoeding. Met populairpsychologische lectuur in de hand gingen de ouders naarstig speuren naar de reacties
van hun kinderen. En zelfs de ouders die zover niet kwamen raakten toch op de
hoogte met de huidige pedagogische opvattingen (of althans met wat zij daarvoor
aanzien), waarbij men moet oppassen 'geen complexen te kweken', en waarbij het
laten gelden van gezag omgeven is door allerlei taboes. De ouders gaan zich daardoor onzeker voelen en dat versterkt weer hun behoefte aan voorlichting.
Er zijn nog wel gezinnen die geheel berusten op het (vaderlijk) gezag. König 2)
spreekt hier van 'hyperorganisatie'.
In dit 'verouderde' gezinstype zullen vaak ook
verouderde gedragspatronen worden bijgebracht. De vraag is, of in het latente verzet
der kinderen niet de kiem ligt voor wangedrag buiten het gezin. Deze mogelijkheid
is zeer reëel, maar toch geloven wij niet dat het merendeel der maatschappelijke
misdragingen hieraan te wijten zou zijn. De gezinnen, die aansprakelijk zijn voor de
meeste gedragsmisvormingen,
lijden niet aan 'overorganisatie',
maar aan 'onderorganisatie'!
gezinsisolatie
Hoewel via kranten, damesbladen en vele andere tijdschriften, radiolezingen
en
consultatiebureaus
met gulle hand voorlichting wordt verstrekt, is het toch allerminst uitgesloten dat het gezin teveel aan zich zelf is overgelaten.
Overal wordt namelijk de nadruk gelegd op de gezinsindividualiteit.
Dit begrip
houdt in, dat elk nieuw gezin een eigen vorm moet vinden van onderlinge betrekkingen, van emotionele en gezagsverhoudingen",Dat
stelt zeer hoge eisen aan wat
Foote en Cottrell 3) noemen de 'interpersonal Tompetence'. Daarmee bedoelen zij
iemands capaciteiten om in de omgang met anderen tot bevredigende relaties te
komen.
Vroeger wist iemand die in het huwelijk b'ad wel tamelijk nauwkeurig wat van hem
of haar verlangd werd: voor man en vrouw bestonden sociaal voorgeschreven gedragswijzen. Voor de kinderen ook en zij werden daar van den beginne af op
getraind. Deze 'sociale rollen' liggen thans veel minder vast dan voorheen. Of een
gezin er zelf in slaagt de onderlinge verhoudingen een vorm te geven, waar alle
gezinsleden zich wel bij bevinden en de gezinstaak naar behoren wordt vervuld, is
in de eerste plaats afhankelijk van de 'interpersonal comp eten ce' van de gezinsleden
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en secundair van specifieke omstandigheden. Zo brengen noodtoestanden (eon oorlog,
een economische depressie, e.d.) vaak een grotere hechtheid tot stand, maar kunnen
anderzijds evenzeer tot ontwrichting van het gezin leiden.
Het gezin is dus in zoverre in een zeker sociaal isolement geraakt als er in de samenleving geen nauw omschreven opvattingen meer bestaan over de structuur van het
gezin. Het is alleszins mogelijk, dat de gezinsleden op hun eentje, zonder de steun
van sociale conventie of gewoonte, niet in staat zijn van het gezin een hechte
organisatie te maken, waar de discipline niet aan het gevoel en evenmin het gevoel
aan de discipline wordt opgeofferd. Hier ontbreekt dan het goede klimaat voor de
sociale gedragsvorming van het kind. Voorlichting alleen is niet voldoende om deze
gezinnen te veranderen. In de meeste gevallen zullen zij niet onder de aandacht
van het maatschappelijk
werk vallen en zullen dat waarschijnlijk ook allerminst
wensen.
Nog op andere wijze komt de sociale afzondering van het gezin tot uiting. Het
directe contact tussen het gezin en andere maatschappijsferen,
zoals b.v. het onder- ,
wijs, de overheid, sociale diensten, is zeer gering en blijft voor een groot deel op het
informatieve vlak. Ouders horen wat er buiten hen om voor de kinderen wordt
gedaan of zij krijgen de al genoemde psychologisch-pedagogische
voorlichting. Van
een gemeenschappelijke
taakstelling en een gemeenschappelijk volbrengen ervan is
zelden sprake.
Zodoende vindt het gezin ook in de uitoefening van diverse functies weinig directe
steun vanuit de maatschappij. Om een voorbeeld te geven: er zou een vruchtbare
samenwerking mogelijk zijn tussen school en ouders in de culturele en in de seksuele
opvoeding van het kind. Maar daarvoor ware een regelmatig en nauw contact nodig,
waarin beider taken precies werden afgebakend.
Er is dus in deze opzichten een kloof ontstaan tussen gezin en buitenwereld. Maar
als groep bevindt het gezin zich toch te midden van andere groepen, dus midden
in de maatschappij, en is het genoopt zich daar, om zich te handhaven, een veilige
positie te verschaffen. Wat de gezinnen als collectiviteit niet beschoren is: zekerheid
door integratie in de samenleving, trachten zij nu individueel te bereiken en dan
op hun manier. Het ene gezin doet het via de carrière van de man, het andere via
de toekomst van de kinderen, en vele door zich allerlei statussymbolen aan te schaffen. Een passend voorbeeld is het gezin dat zich onzeker voelt over zijn positie in
de buurt. Daarom probeert het alle andere gezinnen te overvleugelen in de aankoop
van televisie, meubilair, motor of auto. De slechte naam, die het gezin inderdaad
in die buurt wel heeft, wordt veroorzaakt door het gedrag van de kinderen. De ouders
zijn echter niet in staat hier verandering in te brengen, ja, nemen het de buurtbewoners zelfs kwalijk dat 'zij daarover vallen. De kloof tussen gezin en maatschappij
maakt, dat het gezin onontvankelijk wordt voor de eisen, die de maatschappij stelt,
en voor het beroep dat de samenleving er in voorkomende gevallen op doet. Het gezin
is geneigd een aantal sociale taken zonder meer af te schuiven op andere instanties.
Daarom zal het ook allerminst gemakkelijk zijn het gezin te betrekken in allerlei
werk, waarin het eigenlijk een aandeel zou moeten nemen. Het zal hiertoe alleen
bereid zijn, als het kan inzien, dat werkelijk zijn eigen belangen op het spel staan
of die van de gezinsleden afzonderlijk. Misschien is daarom echter de opvoeding
der kinderen nog wel het beste aangrijpingspunt,
gezien de cenh"ale plaats die de
kinderen tegenwoordig in het gezin innemen. Als zij het belang van hun kinderen
in het geding achten, blijven ouders niet gauw inert. Hiermee willen wij de moeilijkheden echter niet verkleinen. Om het gezin uit zijn isolement te halen, zal veel
inventiviteit en experimenteren nodig zijn.
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gezinsisolement

enige en algemene factor in gedragsmisvorming?

De gezinssituatie, zoals die in het voorgaande in verband met de opvoeding werd
geschetst, is gegeneraliseerd.
In hoeverre het gezin inderdaad te kort schiet in zijn taak als socialisator is mede
afhankelijk van allerlei andere factoren. Interne gezinsomstandigheden
als ziekte,
dood of afwezigheid van een gezinslid spelen een rol, en externe als huisvesting,
economische conjunctuur, politieke toestand.
Geldt het gegeven gezinsbeeld voor alle maatschappelijke groepen? Wij zijn geneigd
met Schelsky 4) te zeggen, dat het gezinspatroon in alle sociale lagen en groepen
een toenemende
mate van overeenkomst gaat vertonen. Gezinnen die nog niet
volledig tot de individuele gezinsstructuur zijn geëvolueerd zijn misschien te vinden
onder bepaalde godsdienstige groeperingen, in enkele agrarische milieus en onder
de 'proletarische achterhoede' (Van Doorn).
Bij de beide eerstgenoemde zal de sociologisch oudere vorm van de autocratische
gezinsorganisatie
nog voorkomen. Wij zeiden al, dat deze in de huidige maatschappij aanleiding kon geven tot verzet en wangedrag. Bij de proletarische achterhoede kan nog sprake zijn van een meer open gezinsleven, waarbij het gezin a.h.w.
is opgenomen in de buurtgemeenschap.
Maar hier is het dus mogelijk, dat de groep
in haar geheel weinig toegankelijk is voor de burgerlijke normen.
Een tekort aan sociale gedragsregels behoeft zich niet altijd te manifesteren in
sociaal wangedrag. Daarvoor moet een aanleiding zijn. Zo heeft onze samenleving
tamelijk wat sociaal geaccepteerde mogelijkheden om een zekere mate van agressiviteit uit te leven en om nieuwe ervaringen op te doen.
.
Sport, vakantiereizen, hobby's, kunnen voor de jeugd een uitlaatklep vormen. De
jeugd echter die zich hiervan niet bedient zoekt andere wegen om zijn vitaliteit
te uiten. Bij gebrek aan normbesef wordt dan het gevaar van derailleren groot.
Het is mogelijk, dat het al dan niet gebruikmaken van aanvaarde vormen van vrijetijdsbesteding wél verschilt naar gelang van de maatschappelijke
positie. Dat valt
echter buiten het bestek van dit artikel. Primair in de rol van het gezin bij de
sociale gedragsvorming is het aankweken van gevoel voor maatschappelijke
spelregels. Het ging ons erom de algemene factoren aan te wijzen, die mede aan een
falen schuldig zijn.
Dr. H. M. IN 'T VELD-LANGEVELD

1) T.. Parsons en R. F. Bales, Family, socialization and interaction process, 1956, Hfdst. Il.

2) R. König, L'hyperorganisation de la famille, Cahiers Internationaux de Sociologie, IX,
1950, 42-56.
.
3) N. N. Foote en L. S. Cottrell, Identity and interpersonal competence, A new direction in
family research, 1955, Hfdst. Il.
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ZORG VOOR DE OUDERE

MENS

benadering van de bejaarde mens

De ouden zijn aL<;
gindse perelaar:
zijn hoge bloei kan iemands oog verrukken,
en uit zijn kroon kan geen de vruchten plukken,
die hij getrouw nog voortbrengt, jaar op jaar.
Hij werd doorgroefd, den hemel toegewend,
één in de grond met alle ander leven,
steeds meer in eenzaamheid daaraan ontheven;
wie is er nog, die jong hem heeft gekend?
Men zegt: 'daar moet een nieuwe boom gezet';
maar in de avond is zijn silhouet
zo schoon, als in de lente zoet zijn geuren.
Wie als een kind deemoedig tot hem gaat,
vindt blij de vruchten, die hij vallen laat;
maar zo te worden moet aan ons gebeuren.
W. C. JOLLES

Ik moet de verleiding weerstaan van dit prachtige gedicht hierboven een beschrijving
te geven. Het zou overigens op zich zelf alleszins de moeite waard zijn. Niettemin zal
dit vers ons de leidraad zijn bij de gedachtengang in dit artikel.
Bij het verzoek om voor het kaderorgaan van Humanitas een artikel te schrijven
werd mij, op de vraag waarover het zou moeten handelen, geantwoord: we dachten
b.V. over huisbezoek, omgang met bejaarden, vereenzaming of iets dergelijks. Deze
vraagstukken zijn, elk voor zich, een onderwerp apart. Toch wil ik trachten ze te
combineren - ze liggen min of meer in elkaars verlengde. Immers: er zijn (vele ?)
eenzame bejaarden, die behoefte hebben aan bezoek, waarbij dan een juiste omgang
van doorslaggevende betekenis is, zodat er bij deze vorm van benadering een sfeer
van vertrouwen kan ontstaan, waarin het gewenste contact gelegd kan worden. Zo
gezien kan het gedicht, waarvan ik helaas het opschrift niet ken, onze gedachtengang bepalen.
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de eenzame bejaarde
sociale vereenzaming
We leven in een tijd van snelle veranderingen op allerlei gebied. Techniek en wetenschap gaan met geweldige sprongen vooruit. Wat vandaag nieuw is, is morgen reeds
weer verouderd. Afstanden zijn er praktisch niet meer, de wereld is klein geworden,
de mens krijgt steeds meer indrukken te verwerken; het wordt steeds moeilijker het
gebeuren van deze tijd en het tempo waarin alles op ons afkomt, bij te houden. En
bij het klimmen der jaren, wanneer het vermogen tot opnemen en verwerken eer áfdan toeneemt, dreigt voor de individuele mens het gevaar van vereenzaming. Psychologisch is er de dreiging van het tot-massa-worden, waarbij dan de enkeling opgaat
in de massa. Ook de sociologische ouderdom - op 65 jaar met pensioen - wordt
eensdeels door velen met angst tegemoet gezien (gebrek aan mogelijkheden tot zinvolle tijdsvulling en tijdsgebruik), anderdeels zijn er die in een (overigens begrijpelijk) verlangen naar rust, op hun pensioen zitten te wachten, waarbij, als het zover
is, het gevaar niet denkbeeldig is van geestelijke en lichamelijke inzinking en involutie. De reactie op het enerverende leven van deze tijd is dan: zich overgeven
in een dolce-far-niënte (een zalig nietsdoen) en kan aldus een bedreiging voor de
dynamiek van het leven zijn.
individuele vereenzaming
De voortdurende stijging van het aantal bejaarden is een verschijnsel van deze tijd
(thans plm. 8 à 9 pct. van de totale bevolking). Dat wil echter niet zeggen dat de
leeftijdsgrens, het 'plafond', zoveel hoger is komen te liggen, maar dat er steeds
meer mensen zijn die de uiterste leeftijdsgrens bereiken. In 1900 b.v. werd een
baby gemiddeld niet ouder dan ::t: 54 jaar; thans kan gemiddeld elke baby erop
rekenen ::t: 74 jaar, dus een bejaarde, te ~orden. Daarbij doet zich, althans nu, het
verschijnsel voor, dat vele bejaarden geen familie of vrienden van hun eigen leeftijd
meer hebben. Zoals die bejaarde het zo kernachtig uitdrukte toen hij zei: 'Er is
niemand meer die 'Jan' tegen me zegt.' En wanneer dan de terugblik en het leven
in het verleden, vooral voor de hoogbejaarden een bestaansfactor is geworden, dan
kan het voorkomen dat vrijwel niemand hem meer verstaat en begrijpt; hij vindt
geen aansluiting meer, er is steeds minder contact; individueel wordt hij steeds
eenzamer. Ook is er het gevaar dat we bij de toename van het totaal aantal bejaarden
hen 'en-massa' gaan zien en behandelen en de bejaardenzorg 'massaal' dreigt te
worden. We spreken zo graag van het bejaarden-'probleem'.
Met gevolg dat de
individuele bejaarde in die massa verloren gaat. Bejaardenzorg is geen massa-verzorging alleen. Het blijft in eerste instantie persoonlijke benadering en persoonlijke
beïnvloeding en hulpverlening.
eenzaam, hoewel niet alleen
Deze vereenzaming behoeft lang niet altijd het gevolg te zijn van het 'alleen-zijn' of
alleen wonen. Ook hier zijn, als aan zovele zaken, twee zijden. De ene kant is dat het
contact met anderen en vooral met leeftijdsgenoten, voor vereenzaming kan behoeden. Ik zeg: 'kan' behoeden. Want iemand kan alleen zijn en toch niet eenzaam.
De andere kant is, dat bij het verkeren in de massa, dus het niet-allee~-zijn, het gevoel
van eenzaamheid zich des te sterker doet gevoelen. We moeten ervoor waken, dat de
bejaarden niet te veel als groep worden behandeld, opdat de enkeling niet ondergaat
in de veelheid. Immers, de bejaarde is de 'vol'-wassen mens. Vischer drukt het zo
kernachtig uit: 'Tiere 'ver' -enden oh ne eigentlich alt zu werden, sie werden von
der Herde allsgestossen und werden einsam. Der Mensch aber solI sein Leben in der
Gemeinschaft erfüllen und 'voll' -enden.
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persoonlijk

contact

Daarom is het van zo groot belang dat we aandacht geven aan het persoonlijk contact. Het verslag van het kaderweekend in Kortehemmen, in het februarinummer van
'Humanitas' van dit jaar, wijst hier zeer terecht op. Ik behoef hier op de wijze waarop
dit contact gelegd kan worden, dan ook niet verder in te gaan.
Vooral de bejaarde en in 't bijzonder de eenzamen onder hen, hebben zo'n grote
behoefte aan 'persoonlijk' contact. Met persoonlijk bedoel ik hier dan het contact
met de persoon van de bejaarde als onderwerp. Het gaat om HEM, om in zijn
bestaan nieuw perspectief, nieuwe vreugd te brengen. Om de ontmoeting van de
bejaarde met de ander. Om de ontdekking van de bejaarde aan zich zelf.
Wanneer we zeggen dat een oude boom niet verplant moet worden, dan is dat vrij
negatief. Daar moet iets positiefs tegenover gesteld worden, nI. de bejaarde herkennen en erkennen, waarderen en hem leren zien zoals hij is en bestaat met zijn moeiten
en zorgen, maar ook met de kansen en mogelijkheden
die er nog voor hem
zijn. Jolles zegt het zo: 'De ouden zijn als gindse perelaar: zijn hoge bloei kan iemands
oog verrukken.' Inderdaad, eerbied en hoogachting, erkenning van de gerijpte persoonlijkheid zijn een der eerste voorwaarden voor een vruchtbaar contact, waarbij
het regelmatig huisbezoek in een sfeer van groeiend vertrouwen en warme vriendschap een belangrijke voorwaarde is. Deze 'friendly visiting' - een kernachtig
Hollands woord hebben we hiervoor niet - wordt als 'de' methode gezien om de door
eenzaamheid bedreigde bejaarde te benaderen en te helpen. De bedoeling daarbij
is niet enkel, zelfs niet in de eerste plaats, een gezellig babbeltje, maar een persoonlijk
contact, waarin een wederzijdse vriendschap gaat ontstaan en het bewijzen van kleine
diensten (een eindje wandelen, desnoods in een invalidenwagentje
als dit mogelijk
is, een boodschap bezorgen, formulieren invullen, voorlezen, een brief schrijven enz.)
zoveel mogelijk het contact met de buitenwereld trachten te onderhouden. Het is van
zo enorme betekenis als we bij de bejaarde de belangstelling in wat er om hem heen
gebeurt, levend weten te houden, door hem te vertellen van wat we gehoord, gezien
of gelezen hebben. Eenvoudig zal dit niet altijd zijn en zeker veel geduld vragen.
Maar soms, plotseling, zult ge ontdekken, b.v. aan de manier waarop ge verwelkomd
wordt, hoezeer de eenzame mens op uw komst, dat liefst regelmatig en op vaste
tijden gebracht dient te worden, zat te wachten. De bejaarde leeft er naar toe; er is
opnieuw verwachting in zijn leven gekomen. Immers, een der kenmerken van de
eenzaamheid is, dat de mens geen verwachting meer heeft. Een leven zonder verwachting betekent de dood! Daarom zegt Jolles ook: 'uit zijn kruin kan geen de
vruchten plukken, maar men vindt ze, blij, als de perelaar ze vallen laat.' Dat is als
een verrassing! 'Steeds meer in eenzaamheid ontheven aan de grond met alle ander
leven, is zijn silhouet in de avond wonderschoon!'

omgang met de bejaarde
Maar om dit te zien, te ervaren, is een deemoedige houding nodig. Een houding als
die van een kind: eerbiedig, beschroomd, JTlaar tegelijk met spontane, openhartige
tegemoetkoming. 'Dat moet aan ons gebeuren,' m.a.w. de oud-wordende mens moet
Ieren en ondervinden. De mens moet 'de kunst van het oud-worden' leren.
Maar evenzeer is de omgang met bejaarden een kunst, die geleerd moet worden.
De bejaarde moet tegemoetgetreden
worden met begrip voor zijn situatie. Daarbij
mogen we ons zelf nooit opdringen. Want dan is de kans zeer groot dat de bejaarde
zich sluit. Immers, hij heeft een heel leven achter zich; heeft misschien veel meegemaakt waar een ander niet direct mee te maken heeft; hij heeft geleefd en leeft
nog zijn eigen intieme leven, dat hij als een geheim beschermt en bewaart. Dat gaat
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voor zijn besef een ander niet aan; en te veel bemoeizucht onzerzijds kan hem
afkerig maken: waar bemoeit hij zich mee?
Het kan ook voorkomen dat een bejaarde uit een soort praatzucht u steeds met zijn
levensgeschiedenis aan boord komt, een verhaal, dat doorgaans geen al te grote diepgang heeft; bovendien is het steeds maar weer hetzelfde. Dan is het een niefminder
grote kunst met voorzichtigheid en tact voortdurend te proberen het gesprek in een
andere richting te leiden en te trachten de interesse op andere dingen te richten.
Ook moeten we oppassen dat we de bejaarde niet gaan 'bemoederen', of hem behandelen als een groot kind. Schouderklopjes, over het hoofd strijken, opa en oma en
lieverdje spelen, is uit den boze. We moeten hem helpen om te leren zich zelf te zijn.
Zijn zelfstandigheid
eerbiedigen. Er zijn bejaarden die graag geholpen zijn. Dat
zijn van die naturen die zich op hun oud-zijn graag laten voorstaan en deswege
verlangen dat men uit beleefdheid wegens hun ouderdom hen in allerlei kleine dingen
tegemoet komt; naturen met een heerszuchtige aard, die hun omgeving min of "meer
tiranniseren en terroriseren. Mede daardoor maken zij zich zelf eenzaam, ze worden
zoveel mogelijk aan zich zelf overgelaten, men bemoeit zich liefst maar zo weinig
mogelijk met hen. De omgang met dit type is zeker niet gemakkelijk en het vraagt
veel geduld en wijsheid hen tot zelfactiviteit en vriendelijkheid jegens anderen te
brengen. Nu weet ik wel dat het niet de eerste taak van de 'visitor' is de bejaarde
te gaan her-opvoeden - gesteld dat dit nog mogelijk ware. Maar 't is goed te weten
dat een juiste omgang met en houding tegenover de bejaarde van enorme waarde is.
Hier zal een juiste houding: liefdevol zonder medelijden tonen, geen nederbuigende
lievigheid maar begrip voor zijn situatie vanuit een meelevend hart, dat heus niet
alles wil goed praten, nodig zijn.
Want achter al deze houdingen verbergt menigeen een hunkering naar een vriendelijk
woord en een begrijpend hart. Hij heeft - wellicht meer dan wij vermoeden - behoefte aan iets Waaraan hij zich kan optrekken en vasthouden, waaraan hij zich kan
hechten, zoals de klimop zich hecht aan de stám van de eik. Wij moeten de bejaarde
zeker niet zien als de afgeleefde mens die uitgeschakeld is; wiens rol is uitgespeeld
en die nu ergens achteraf nog maar zit te wachten tot het stuk ten einde is en het
doek valt. We zullen hem hebben te benaderen als de volwaardige mens, die nog
recht heeft op een eigen plaats in het leven; een plaats, die hij zelf vaak niet zuiver
meer ziet. Hij is een MENS, aan het eind van zijn leven teruggeworpen op zich zelf.
In het gemis van vrienden, familie, levenspartner, arbeid, conversatie - in het gemis
van gehoor, gezicht of geheugen, afnemende gebruiksmogelijkheid van de ledematen
enz., ontdekte hij een leegte, gaat hij eenzamer worden.
Bij de benadering van de bejaarde mens moeten we ons realiseren dat we alleen
dán zullen slagen als we hem met begrip voor zijn situatie en enige kennis van zaken
tegemoet treden, zó dat er vertrouwen gewekt wordt.
Want alleen in deze sfeer zal van een vruchtbare benadering van de bejaarde sprake
kunnen zijn. Zo zullen we de vruchten niet plukken, maar ze bij verrassing vinden,
zoals de perelaar ze bijkans ongezien vanuit de top laat vaUen.
Zo vinden we dan als kernpunten voor de benadering van de bejaarde mens deze drie:

eerbied voor de grijsheid;
deemoed in onze houding;
persoonlijke beïnvloeding en hulpvaardigheid.
A.F.BEEKS
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ONTWIKKELINGSGEBIEDEN

ervaringen van 'de waarnemer'
bij een groepswerkobject

in drente

Vroegere experimenten met gesprekgroepen in Drente en O.-Friesland leerden
ons dat dit werk niet alleen voor de deelnemers boeiend en nuttig is, maar
ook voor anderen die, net als wij, zoeken naar de beste methoden om een
'gesprek' werkelijk vruchtbaar te doen zijn in deze tijd van vergaderen en
nog eens vergaderen ...
Daarom trok het gewest Drente van Huinanitas ditmaal - met medewerking
van het Sociologisch Instituut in Utrecht en het ministerie van Maatschappelijk
Werk - een kandidaat in de sociologie aan als 'waarnemer'.
De heer]. ]. M. Heijmerink werd als waarnemer-verslaggever aan alle groepen
toegevoegd. Geen gemakkelijke taak: altijd maar stilletjes te zitten schrijven
en mee te leven zonder mee te mogen dóén.'Onze student' heeft het er voortreffelijk afgebracht. In alle groepen was hij een gewaardeerde figuur en men
was blij met de goede verslagen die alle deelnemers van elk gesprek ontvingen.
Nooit stoorde zijn aanwezigheid. Enige leden van een groep hielpen hem met
verzamelen van materiaal voor zijn scriptie door h~m - op een stormachtige
dag - mee te nemen 'het veen in'.
Wij vroegen de heer Heijmerink om voor ons blad iets over zijn ervaringen
en 'waarnemingen' te schrijven.

In oktober 1958 startte Humanitas met een groepswerkproject in vijf verschillende
plaatsen in Drentse en Groningse ontwikkelingsgebieden,
met name: Stadskanaal
en omgeving, Roden en omgeving, Nieuw-Amsterdam met deelname van personen
uit Schoonoord, Emmercompascuum en Hollandse Veld - Elim.
achtergronden

van de buitenkerkelijkheid

in de randgebieden

van drente

Humanitas had bij dit groepswerk verschillende doelstellingen, waarvan ik er enige
wil toetsen aan de hand van eigen ervaringen met deze groepen.
Zonder de hele geschiedenis van de sociale problematiek in Drente op te rakelen,
kan men over het algemeen zeggen dat de grote omvang van de buitenkerkelijkheid
in bepaalde delen van Drente mede zijn oorzaak vindt in een te geringe weerbaar-
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heid van de kerken in het vérleden. Zij trokken zicn te welilIg aan van hét .löt
van de arbeider tijdens de grote sociale veranderingen die door de vervening teweeg
werden gebracht. Daardoor kwam een aanzienlijk deel van de bevoIidng van de
veendorpen terecht bij het anarchisme van Domela Nieuwenhuis. Ook de SDAP
had er vóór de oorlog grote aanhang. Na de .tweede wereldoorlog is van de
anarchistenbeweging
niet veel meer over. Slechts hier en daar treft men nog enkele
kernen aan. De strijdbaarheid en het elan van de anarchistenbeweging
verminderde
langzamerhand en in de Partij van 0e Arbeid vonden behalve de ex-SDAP-leden ook
vele voormalige anarchisten ten slotte onderdak.
Vroeger kon de anarchistenbeweging
zowel als de SDAP als een soort 'geloofsovertuiging' voor haar leden gelden. Het hele leven van de mensen was doortrokken
van de strijd en de idealen van deze bewegingen, getuige onder meer de activiteiten van de ANGOB, de Algemene Nederlandse Geheelonthouders Beweging, waarvoor velen zich met hart en ziel inzetten. De Partij van de Arbeid staat wat verder
af en beperkt zich meer tot het politieke aspect; bovendien telt zij vogels van
verschillende pluimage onder haar leden, zodat men moeilijk van een echte sociaal
bindende eenheid kan spreken. Er is voor velen een leegte ontstaan, waarvoor niets
in de plaats is gekomen.
.
Het humanisme van het Humanistisch
Verbond
gedeelte van de buitenkerkelijken in deze streken.

bereikt

slechts

een zeer klein

de opzet van humanitas
Humanitas nu beoogde met dit groepswerk onder meer een zekere openheid en
meer binding onder de buitenkerkelijken
aan te kweken om hen van hieruit op
vrijwillige basis tot deelneming aan maatschappelijk opbouwwerk te stimuleren.
De 'gelijkgezindheid' in de groepen is vooral sterk naar voren gekomen in politiek
opzicht. Het bleek moeilijk hieraan positieve inhoud te geven. Indicatief hiervoor
zijn bepaalde uitdrukkingen
die de groepsleden bezigden als: 'mijn buurvrouw
die a.r. is' enz., terwijl bedoeld werd te zeggen dat deze buurvrouw gereformeerd
was. Men denkt in politieke categorieën. Tegenover de religieuze overtuiging van
'de andersdenkende'
stelt men zijn eigen politieke. Dat dit twee onvergelijkbare
grootheden zijn was bij vele groepsleden nog niet doorgedrongen. Tijdens gesprekken over samenwerking met kerkelijken traden dan ook prompt kortsluitingen op.
De relatieve wijze van denken zoals die in de politiek gangbaar is, paste men
rechtstreeks toe op het denken over religie. Dat gereformeerden
vanwege
de
zondagsheiliging niet autorijden, maar wel naar de kerk gaan in een dergelijk vervoe~'middel, werd als een inconsequentie beschouwd.
Hoewel er in de gesprek groep en een duidelijke verandering is gekomen in het beeld
dat men van zich zelf en 'de anderen' had, zodat het thans meer overeenstemt met
de werkelijke toestand, zijn er toch nog vele vragen onbeantwoord gebleven die
tijdens de gesprekavonden naar voren zijn gekomen. Op het weekend van 9/10 mei
a.s. in het conferentieoord 'De Berenkuil' te GroIlo, dat deze bijeenkomsten afsluit,
zullen de groepsleden nog opengebleven vragen aan de vormingsleider van een
'kerkelijk' vormingscentrum kunnen voorleggen.

de gespreksavonden
De eerste twee bijeenkomsten waren zuiver gespreksavonden,
waarbij algemene
onderwerpen als 'de jeugd' en 'het pendelen' ter bespreking werden gesteld. Later
kregen de groepen twee concrete vragen en twee opdrachten uit te werken:
a. Wat doen we met betrekking tot het organiseren van een stuk jeugdwerk in het
eigen dorp, te zamen met kerkelijke organisaties, waarbij het er vooral om ging
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dat de deelnemers zouden bespreken welke wegen bewandeld
je iets voor je eigen dorp wilt organiseren.

moeten

worden

als

Het jeugdwerk is vruchtbaarder
indien het mogelijk is dit gezamenlijk op te
bouwen, zodat versplintering van krachten in de zuilen wordt voorkomen.
Het ging er tevens om aan te tonen aan welke eisen samenwerking met anderen
moet voldoen, wil het plan meer kans maken. Praktische overwegingen, zoals
subsidie van de overheid, speelden daarbij nogal eens een rol. De groepen
kwamen over het algemeen moeilijk tot aanvaarding van nauwe samenwerking
met kerkelijken, al begon men meestal met - vrijblijvende - verklaringen dat
'alles samen moet kunnen.'
b. Wat beweegt allerlei - kerkelijke en buitenkerkelijke
- organisaties als zij
zich melden voor het opvangen van bij voorbeeld gerepatrieerde
gezinnen in hun
dorpsgemeenschap?
Op welk gebied kan men samenwerken en wanneer is samenwerking uitgesloten en waarom?
Alle groepen waren zonder meer van mening dat het dorp als geheel deze
gezinnen in eerste instantie moet opvangen. Op het gebied van algemene
voorlichting over de Nederlandse levenswijze: het bereiden van de maaltijden,
het inrichten en bewonen van een woning, het stoken van een kachel en gewoonten op het gebied van kleding, vond men samenwerking voor de hand
liggen. Maar op het vlak van bij voorbeeld schoolkeuze en andere geestelijke
problemen zag men bij nadere discussie alleen de mogelijkheid van een gesprek
met de hervormden en het Leger des. Heils.
Toch is het de groep duidelijker geworden dat de kerkelijken terecht zorg
hebben voor hun eigen geloofsgenoten en men ging wat rustiger over de verantwoordelijkheid van 'anderen' praten. Aanvankelijk werd overal zonder meer
het etiket 'zieltjeswinnerij' opgeplakt.
De eerste opdracht.
Nadat in de voorgaande avonden ruimschoots de gelegenheid
was gegeven tot discussie over samenwerking, kregen de groepsleden van de verschillende groepen nu de opdracht er zelf op uit te trekken en het gesprek te zoeken
met dorpsgenoten uit verschillende groeperingen, aan de hand van een concreet
voorbeeld: 'hoe zou u er tegenover staan, gesteld dat wij voorstelden een vakantiekamp te organiseren voor allemaal samen, voor alle kinderen van 't dorp?'
Men vond het moeilijk om op pad te gaan, maar bijna alle deelnemers hielden toch
één of meer gesprekken en brachten daarvan in hun groep verslag uit.
De ervaringen liepen sterk uiteen: van botte weigering ten aanzien van samen.
werking tot een zeer welwillende houding van een gereformeerd hoofd der school
en een hervormde dominee.
Ongetwijfeld hebben deze gesprekken ertoe bijgedragen dat de deelnemers zich een
genuanceerder oordeel over de plaatselijke verhoudingen gingen vormen. Er is met
grote ernst over gediscussieerd.
De tweede opdracht. Het kiezen van bijdragen voor het slotweekend,
dat als
afronding bedoeld is en tevens een beroep op elke groep doet om 'voor het front te
treden' met eigen bijdrage.
Hiervoor kozen enkele groepen een soort 'sociale kaart' van hun woonplaats, waarbij
aandacht werd geschonken aan o.a. industrieën en werkgelegenheid, cultureel leven,
behuizing, geschiedenis van de plaats en herkomst van de bevolking. Hierdoor wordt
het inzicht in hun eigen plaatselijke gemeenschap verdiept en geobjectiveerd:
de
feitelijke toestand, achterstand
en ontplooiingsmogelijkheden
en ook deze lokale
samenleving wordt een plaats gegeven in een groter verband.
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Het werk vervat in de vragen en opdrachtell aan de groepen sloot geheel aan bij hef
streven van Humanitas: allereerst en voorlopig een zekere groepsverantwoordelijkheid
en constructieve houding in het 'doe-vlak' te scheppen.
groepswerk beoogt bewustwording

van eigen vrijheid en mogelijkheden

Bovengenoemde doelstellingen, ten dele verwezenlijkt in dit groepswerkobject,
ogen, zo zou men het kunnen samenvatten, een bewustwordingsproces
van:
a. de buitenkerkelijken
als medeverantwoordelijke
groepen in de plaatselijke samenleving, en van
b. de kleine gemeenschap deel uitmakend
wikkelingsgebied in de betreffende su"eek.

groep ten opzichte

van het grotere verband,

be-

van andere

zijnde het ont-

Bovendien draagt dit groepswerk bij tot een meer bewuste democratische houding en
denkwijze van de enkele deelnemer als individu in het nog grotere geheel van het
democratische staatsverband.
Deze misschien wat vage terminologie hoop ik in het navolgepde te verduidelijken.
Historisch gezien kan men zeggen dat de Drentse bevolking nooit veel individuele
vrijheid heeft gekend. In de tijd van het feodalisme bestond de horigheid.
Later, tijdens de vervening, was de nieuwe bevolking afhankelijk van de veenbaas
en de vervener. Men stond bij hen in de schuld of was anderszins afhankelijk door
de uit armoede afgedwongen gezinscontracten en de gedwongen winkelnering. De
Drentse bevolking wérd geregeerd. Ze bevond zich in zulke kommervolle omstandigheden, dat niemand zich druk maakte om hun emancipatie. Later o.a. opgestuwd
door het socialisme en door het wegvallen van oude tradities, kwam de bevolking
in actie, meer en meer werd ze zich bewust van de mogelijkheden van het eigen
gewest. In Hollandsche Veld b.v. kwam op deze wijze een ontspanningsgebouw,
'het
Eigen Gebouw' tot stand. De nieuwe .generatie evenwel heeft deze en andere verworvenheden ook op het gebied van de sociale wetgeving min of meer in de schoot
geworpen gekregen. De politieke en sociale interesse is sterk geluwd, juist onder
diegenen die het sterkst de grote veranderingen ondervonden.
Een veel gesignaleerd verschijnsel als het geringe vergaderingenbezoek
treffe'n we
ook in Drente aan. Hierbij vraagt men zich af: 'wordt er niet te veel van bovenaf
geregeld?' Ik kan moeilijk beoordelen of bij voorbeeld het huidige industrialisatiebeleid in de provincie Drente, dat grote sociale gevolgen met zich mee zal brengen
(en niet alleen voor het thans nog grote percentage werklozen!) ook inderdaad leeft
bij de bevolking of dat het zich uitsluitend aan de mensen in de betreffende plaatsen
voordoet als iets waar ze toch geen enkele invloed op kunnen uitoefenen.
groepswerk

contra verenigingsleven?

Het valt mij steeds weer op dat zelfs in kleine kring zoals plaatselijke verenigingen
enz., het bestuur vaak de alleenheerschappij
heeft. 'Een heel normaal verschijnsel'
zult u misschien zeggen, maar toch hapert er iets aan als een vereniging jaar in jaar
uit hetzelfde bestuur houdt zonder ooit eens plaats te vragen voor een jongere
generatie.
Een vergadering dient dan nog alleen maar om er de door het bestuur uitgebroede
maatregelen of plannen door te drukken. Dergelijke vergaderingen
hebben niets
aantrekkelijks meer, ze worden onnoemelijk saai. Het bestuur gaat zich zelf steeds
belangrijker en onmisbaarder voelen, van enig gevoel voor relativiteit ten opzichte
van zich zelf en eigen maatregelen kan geen sprake meer zijn.
In plaats van democratisch, wordt de vereniging min of meer dictatoriaal geregeerd
door enkelen. In het dorpsleven is de gang van zaken vaak precies hetzelfde: altijd
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komt alles op een kleine kern van enkele pèrsonen neer, die weinig weerklank voor
zijn activiteiten vindt bij de dorpsgenoten.
Hoe is dit nu bij het groepswerk? Het zou te ver voeren in dit bestek een beeld te
geven van dit groepswerk in al zijn onderdelen. Ik wil daarom enige aspecten nader
belichten. Van reeds bestaande contacten in verschillende plaatsen heeft Humanitas
gebruikgemaakt. Het was de bedoeling dat deze contactpersonen anderen erbij zouden zoeken om aan de groepsgesprekken
deel te nemen en dan liefst mensen
die niet gebonden waren aan allerlei besturen en tijdrovende lidmaatschappen, maar
toch met interesse voor hun eigen gemeenschap. Een andere categorie dus dan de
vaste 'bestuurskern'. Dit is bij de verschillende groepen aardig gelukt.
Overziet men de reeksen avonden van de verschillende groepen, dan springen de
veranderingen die zich in de groepen voltrokken hebben, onmiddellijk in het oog.
Een groep mensen die elkaar aan het begin van de bijeenkomsten nauwelijks
kende, is uitgegroeid tot. een groep die positief ergens aan werkt, in ons geval aan
de opbouw van een gesprek of de uitvoering van een plan. Deelnemers die in het
begin altijd zwegen, werden zich zelf bewust van het feit dat ook zij bij de groep
hoorden, dat ook zij hun mening naar voren konden brengen. Op de gesprekleider
- gekozen uit de leden van de groep - berustte in deze de zeer belangrijke taak
ieder in de groep tot-zijn-recht te laten komen. In de gesprekgroep is ieder ook
fundamenteel gelijk.
In de echte vergadering zit het bestuur aan een aparte tafel, afgescheiden van de
leden, die alleen naar één zijde van de zaal zijn gericht.
De voorzitter zit in het midden, geflankeerd door penningmeester en secretaris. Als
symbolen van ~acht van het bestuur ligt daar de voorzittershamer, het groene laken,
het notulenboek 'waar alles zo precies in staat'. De leden kunnen tijdens de vergadering geen contact met elkaar onderhouden.
Uit alles blijkt dat het bestuur 'het weet'!
In de gespreksgroep is dit geheel anders. Er zijn geen 'deskundigen', men kent elkaar
allemaal, iedereen heeft aan het begin van deze avonden zich aan de groep voorgesteld en iets over zich zelf verteld. Alle leden zitten aan één tafel, die liefst rond
is, waar men althans niet geplaatst is naar belangrijkheid.
De groep heeft geen agendapunten
die moeten worden afgewerkt, want de groep
stelt zelf eigen programma vast. In de gespreksgroep gaat het er niet om of iemand
gelijk heeft. Iedere mening heeft bestaansrecht. Naarmate de afstanden tussen de
verschillende meningen groter zijn, neemt de spanning in de groep toe, de leden
worden fel. Dit loopt echter op niets uit als ieder steeds op zijn standpunt blijft staan.
Het gaat erom dat men zich openstelt. Zo wordt het een wederzijds bevruchten van
meningen, een elkaar aanvullen, de zaak van een andere zijde belichten. Er kan een
voor ieder aanvaardbare algemene mening of conclusie ontstaan, wat echter geenszins altijd het geval behoeft te zijn.
De persoon met de extreme mening moet zich matigen. Degene die nog geen mening.
had, wordt in .de groepssituatie geprikkeld zich er een te vormen. In een goede
groep spreekt ieder zich volledig uit, niemand blijft met rancunes zitten, de mogelijkheid van overleg (in sociaal-psychologische terminologie: de communicatie) is maxi.
maal. In een vergadering heeft eveneens ieder het recht zijn mening naar voren te
brengen, het bezwaar is echter dat men er te weinig toe wordt geprikkeld, of dat
men al gauw het gevoel heeft 't niet goed genoeg te kunnen zeggen, met het reeds
eerder vermelde gevolg. In de situatie van de gespreksgroep zijn de voorwaarden
voor een maximale communicatie geschapen. En juist deze communicatie, dit overleg
is een eerste vereiste om belangstelling op te wekken voor staatsaangelegenheden
en
beleidsmaatregelen,
zoals het bovenvermelde
industriebeleid
in Drente, waarvoor
uiteindelijk een ieder medeverantwoordelijk
is.
R4

de efficiëntie van het groepswerk
Het zou onjuist zijn alleen op de voordelen van de groepswerkmethode :te wijzen en'
daarmee de nadelen over het hoofd te zien.
Terloops vermeldde ik reeds dat het groepswerk vaak niet tot directe resultaten leidt, ,
evenmin komt men steeds tot afdoende conclusies of besluiten.
Het is moeilijk te spreken van de efficiëntie van het groepswerk. Efficiëntie is
kwantitatief weer te geven. Het groepswerk is niet te kwantificeren ,als het erom
gaat een individueel bewustwordingsproces op gang te brengen zoals in het onder-'
havige groepswerkproject. De kwetsbaarheid van de groep is groot, omdat ze staat
ofvalt met de trouw van 'de groepsleden. Ook dat is trouwens weer eeD groeiproces.
De trouw zal toenemen naarmate de groep hechter is. Het is ook mogelij~ door een
strakke organisatie een hechte groep te smeden, zodat men wel móét komen., Het
gevaar dreigt dan dat de groep tot een dwangmatige organisatie wordt. Humanitas
nam het risico van de volkomen vrije deelneming, waardoor dan ook enige avonden
mislukten wegens al te geringe opkomst. In de gespreksgroep mag er geen sprake
zijn van enige dwang. De vrijheid staat voorop en zo blijft men ook trouw aan de
groep, uit innerlijke overtuiging die gebaseerd is op de wisselwerking: de groep vindt
mij belangrijk en ik vind de groep belangrijk.
Juist in dit groepswerk is het weer eens duidelijk gebleken dat niemand in zijn
persoonlijke ontwikkelingsgang de ander kan missen en dat in deze tijd van steeds
toenemende vereenzaming het groepswerk een mogelijkheid is om aan deze vereenzaming te ontkomen door er zich zelf terug te vinden in de ander.
J. J. M. HEIJMERINK

het nieuwe regionale industrialisatiebeleid
Op 8 en 14 april heeft de minister van Economische Zaken bekendgemaakt welke
plaatsen voor de komende 5 jaar in aanmerking zullen worden gebracht voor bijzondere stimuleringsmaatregelen in het kader van het 'nieuwe regionale industrialisatiebeleid.
De primair te stimuleren plaatsen zijn:
in de provincie Groningen: Delfzijl, Groningen, Stadskanaal, Veendam en Winschoten;
in de provincie Friesland: Drachten, Harlingen, Heerenveen, Leeuwarden en
Sneek;
in de. provincie Drente: . Assen, Emmen, Hoogeveen en Meppel,
in de provincie Overijsel: Zwolle;
Goes en Terneuzen;
in de provincie Zeeland:
in de provincie Limburg: Weert.
Omtrent eventueel aan te wijzen kernen in Noord-Holland was ten tijde van het ter
perse gaan van dit nummer nog niets bekend.
Ten einde tevens zoveel mogelijk tegemoet te komen aan door de provinciale besturen (met name in het noorden) naar voren gebrachte wensen, heeft de minister daarnaast besloten nog een aantal plaatsen in het stimuleringsbeleid te betrekken.
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Onder deze tweede categorie vallen:
in
in
in
in
in
in
in

Groningen:
Friesland:
Drente:
Overijsel:
Zeeland:
N.-Brabant:
Limburg:

Hoogezand, Leek en Ter Apel;
Bergurn, Dokkum, Kootstertille, Lemmer,
Coevorden, Klazienaveen en Roden;
Kampen en Hardenberg;
St. Maartensdijk en Zierikzee;
Bladel, Cuyk, Etten, Oss en Uden;
Panningen en Venray.

Oosterwolde

en Wolvega;

Ter toelichting van zijn beleid zegt de minister in zijn brief aan de provinciale
besturen, dat tot nu toe bij de regionale industrialisatie de bestrijding van ernstige
acute structurele werkloosheid centraal werd gesteld. Het feit, dat door de industriële
ontwikkeling van de oude ontwikkelingsgebieden
mede een zekere verlichting van
de concentratie elders in den lande werd bereikt, was slechts een neveneffect. Bij de
opzet van het nieuwe beleid daarentegen is de spreiding van de industriële werkgelegenheid als doelstelling ingevoerd. Hoewel in principe het gehele land hierbij
is betrokken, vragen de gebieden, waar een ernstig werkgelegenheidsvraagstuk
bestaat of te verwachten is, de bijzondere aandacht van de regering. De minister is
uitgegaan van de overweging, dat de agglomerende werking van een industrieel
centrum zowel gedragen wordt door de aantrekkingskracht
die uitgaat van een
concentratie van industriële ondernemingen,
als van het woonklimaat dat er tot
ontwikkeling is gekomen. Hieruit volgt, dat de stimulerende maatregelen in de eerste
plaats worden geconcentreerd op die plaatsen die in het verleden reeds een krachtige industriële ontwikkeling hebben doorgemaakt en waar een combinatie van
maatschappelijke,
culturele en sociaal-hygiënische voorzieningen aanwezig is of met
betrekkelijk geringe middelen tot stand kan worden gebracht.
Voor de tweede categorie van kernen zullen de daar alsnog te verrichten stimuleringsactiviteiten in beginsel een aflopend, op afronding gericht, karakter dienen te hebben.
Voorts zullen in alle aangewezen kernen dezelfde directe stimulansen worden toegepast. De nieuwe premieregeling zal, voor wat nieuwe vestigingen betreft, uitsluitend van toepassing zijn op de in overeenstemming met de minister aangewezen
gemeentelijke industrieterreinen.
Zij zal bovendien toegepast worden op uitbreidingen van bestaande industriële bedrijven, ook indien deze uitbreidingen plaatsvinden
buiten de aangewezen gemeentelijke industrieterreinen.
Reeds dit jaar kan een begin gemaakt worden met het aanpakken van enkele opvallende knelpunten in de industriële ontwikkeling van de betrokken gebieden ...
Bovenstaande gegevens werden voor onze lezers overgenomen uit de desbetreffende
perscommuniqué's. Zij betreffen - dat is wel duidelijk - uitsluitend het economische
industrialisatiebeleid.
Over het al of niet wenselijk zijn van enigerlei 'sociale begeleiding', daarvan wordt niet gesproken. Daar zitten wij, als organisatie voor maatschappelijk werk, die betrokken is bij de sociale planning in de 'oude' ontwikkelingsgebieden, ook niet op te wachten. Er is nog veel te doen, voordat wij van 'afronding'
van die opgave mogen spreken. Zodra er een nieuwe regering is, zal deze zich
moeten uitspreken over de fondsen die voor de komende jaren beschikbaar kunnen
worden gesteld voor investeringssubsidies
op grond van de in alle ontwikkelingsgebieden vorig jaar verrichte 'peiling van investeringsbehoeften'.
Dan komt het er
voor de plancommissies weer op aan.
'.
Wij hebben veel geleerd van de pogingen om het experiment van' een sociale planning
van onderop in de ontwikkelingsgebieden
te doen slagen. Een van die lessen was
wel, .dat het te vroegtijdig wekken van verwachtingen op financieel gebied eerder
een hindernis. dan een. stimulans kan zijn. Daarom hebben wij op dit moment wel
Vervolg: pagina 3 omslag
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naturalisatie van personen uit indonesië
Maatschappelijk werk onder gerepatrieerden omvat naast de zorg voor hen, die naar
'patria' terugkeerden,
landgenoten dus, ook de zorg voor personen uit Indonesië
andere dan Nederlandse staatsburgers, die om bepaalde redenen toelating in Nederland verzochten en die ook van de Nederlandse regering verkregen.
Over. deze 'personen uit Indonesië' zou het voor het maatschappelijk
werk in het
algemeen nuttig kunnen zijn enige korte aantekeningen te maken, in specie over één
der zaken, die hen ten nauwste raken en die op hun assimilatie, integratie, resocialisering enz. in de nieuwe gemeenschap grote of overwegende invloed uitoefenen.
Deze zaak nu betreft hun naturalisatie tot Nederlander.
de categoriën
Alvorens op deze naturalisatie nader in te gaan, lijkt het goed voor het betere overzicht om bij de onderscheidenheid
in deze groep stil te staan. De groep is namelijk
weinig homogeen, al is het ook weer niet zo, dat zij sociaal, cultureel uit één valt in
streng van elkander gescheiden groepen en nog minder in zuilen, zoals men dat in
Nederland kent. De a-homogeniteit stamt uit de tropisch-koloniale samenleving met
al haar specifieke maatschappelijke
eigen'aard'igheden,
haar van de Europese norm
afwijkende maatschappelijke patronen, die inhaerent schijnen te zijn aan een klimaat,
waar gedachtenwerelden
zowel bevruchtend, als afstotend op elkaar inwerkten.
De groep is in de volgende categorieën onder te brengen:
a. Indonesische staatsburgers-ex-Nederlanders.
b. Autochtoon Indonesische staatsburgers (zgn. Asli's)
c. Voormalige Gelijkgestelden van ná 1 juli 1893.
d. Bepaalde niet-Nederlanders.
ad categorie

a: indonesische

staatsburgers-ex-nederlanders.

Hiermede worden die Nederlanders bedoeld, die in de 2-jarige periode na de souvereiniteitsoverdracht,
gebruik makende van de gelegenheid hun geboden in de Overeenkomst betreffende de toescheiding van staatsburgers geopteerd hebben voor hèt
. Indonesisch staatsburgerschap.
Zij vormen in deze bespreking de grootste groep.
In het algemeen kan gesteld worden, dat deze ex-Nederlanders voor de Indonesische
nationaliteit opteerden, niet omdat zij deze nationaliteit hoger zouden stellen dan de
Nederlandse, integendeel, doch zij hadden, mede in verband met de hun gegeven
voorlichting van Nederlandse zijde, in realiter weinig keus. Zij hadden veelal van
geslacht op geslacht in Indonesië gewerkt en geleefd, zij hadden er huizen, gronden,
aanplantingen, bedrijfjes en een goed gesalarieerde betrekking. Zij hadden zich weliswaar in culturele oriëntatie en levensstijl ingespeeld op Nederlandse normen dien-
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aangaande, doch met een vaak hoge graad van aanpassing aan het locale, d.i. Indonesische milieu, hoewel het onjuist zou zijn om op grond hiervan te stellen, dat 'zij
meer Indonesiër zouden zijn dan Nederlander'.
Het is juist om te stellen, dat vanaf het moment van optering en verwerving van de
nie.uwe nationaliteit men zich gegêneerd voelde en in ieder geval deze nationaliteit
als een psychische belasting ondervond, welke belasting schier ondragelijk werd
naarmate het klimaat in Indonesië voor de Nederlander op versnelde en ingrijpende
wijze verslechterde. Reeds in de jaren 1954 en 1955 gaven vele van deze ex-Nederlanders onomwonden te kennen, dat zij spijt hadden van de gemaakte keuze.
ad categorie b: autochtoon

indonesische

staatsburgers

Hier gaat het om die autochtoon Indonesische staatsburgers, die hetzij door opleiding
(in Nederland) en opvoeding (in een Nederlands milieu), hetzij om andere ideële
redenen. zich ná 1945 met de volle inzet van hun persoon hebben gesteld achter de
Nederlandse politiek t.a.v. Indonesië.
Het is bekend, dat deze personen in de Republik Indonesia als hoogst verdachte
lieden bekend stonden. Sommigen zijn dan ook reeds vóór of onmiddellijk ná de
soevereiniteitsoverdracht
naar Nederland overgebracht. Van deze 'veiliggestelden'
hebben vele reeds de Nederlandse nationaliteit verworven.
ad categorie c: voormalig gelijkgestelden

van ná 1 juli 1893

Een inheems Nederlands onderdaan-niet-Nederlander
in het voormalig Ned. Indië
die vóór 1 juli 1893 door de Gouverneur-Generaal
met Europeanen was gelijkgesteld,
werd op grond van de \Vet op het Nederlanderschap
en ingezetenschap Nederlands
staa tsburger.
Bij beschikking van het Gerechtshof te 's-Gravenhage van 6 november 1952 werd
beslist, dat inheemse Nederlandse onderdanen-niet-Nederlanders,
op wie ni 1 juli
1893 de bepalingen voor Europeanen toepasselijk zijn verklaard, behoren tot die
groep, voor welke verwerping van de Indonesische nationaliteit en optie voor de
Nederlandse op grond van het Toescheidingsbesluit
in beginsel niet mogelijk was.
Zij verloren op de dag van de overdracht het Nederlands onderdaanschap
en verwierven op grond van evengenoemd Toescheidingsbesluit
automatisch de Indonesische nationaliteit.
In hoofdzaak kwamen de gelijkgestelden voort uit de groep der Indonesiërs en vreemde Oosterlingen. Onder hen bevonden zich ook personen van Nederlandse of Europese afstamming, waarbij gedacht moet worden aan niet-erkende kinderen van
Nederlanders of andere Europeanen.
Cultureel en sociaal onderscheidt de gelijkgestelde van ni 1893 in het algemeen zich
in weinig of niets van de gelijkgestelde van vóór 1893 (de Nederlander van thans)
of van menige Nederlander, die sinds generaties in Indië leefde en werkte.
ad categorie d: bepaalde

niet-nederlanders

In bepaalde groeperingen in de koloniale samenleving nam men het niet zo nauw met
het Nederlands staatsburgerschap,
in het bijzonder niet, wanneer men een Nederlandse naam droeg, althans bij de koloniale gemeenschap onder een zodanige naam
bekend stond.
Wezen of half-wezen, die niet met officiële bescheiden hun afkomst konden bewijzen,
doch waarvan bekend was, dat zij een Nederlandse vader hadden, werden in de
betreffende weeshuizen geregistreerd onder de naam van deze vader.
Een andere kleine groep, voortgekomen uit de al dan niet wettige echtverbintenis
tussen uitgeweken Russen, Polen, Duitsers of Grieken en Indonesische vrouwen werden eerst bij het voornemen een huwelijk aan te gaan gewaar, dat zij een andere
nationaliteit dan de Nederlandse of in het geheel geen nationaliteit bezaten.
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Voor al deze groepen bracht de soevereiniteitsoverdracht
grote verwarring en vaak
ook diepe ellende. Men had zich altijd Nederlander gewaand en zich ook als zodanig
gedragen in de koloniale samenleving, om ná 27 december 1949 plotseling te ontdekken Indonesisch staatsburger (en vaak niet zo erg gewaardeerde) te zijn.

de naturalisatie
De naturalisatie-wetgeving
brengt voor de hierboven genoemde categorieën van personen uit Indonesië in de praktijk, d.i. het praktische beleid van het ministerie van
justitie, de volgende consequenties mede:
a. Indonesische staatsburgers-ex-Nederlander
(zgn. spijtoptanten) worden op grond
van het vrijwillig verloren Nederlanderschap
genaturaliseerd tegen storting van f 200
in 's rijksschatkist.
b. De naturalisatie van gelijkgestelden geschiedt kosteloos op grond van de overweging, dat zij de Indonesische nationaliteit op passieve wijze hebben verkregen.
c. Autochtoon Indonesische staatsburgers hebben voor hun naturalisatie een bedrag
tussen de f 200 en f 1000 te voldoen, hoewel het is voorgekomen, dat zgn. veiliggestelden geheel kosteloos zijn genaturaliseerd.
d. Als categorie c.
De wet op het Nederlanderschap
bepaalt ook, dat de aanvrager van naturalisatie de
laatste 5 jaren zijn woonplaats of hoofdverblijf in het Koninkrijk moet hebben gehad.
Deze wachttijd wordt voor de aanvrager, die zijn Nederlanderschap
verloren heeft,
niet verplicht gesteld.
Voor de genoemde categorieën brengt dit in de praktijk het volgende mede:
a. Indonesische staatsburgers-ex-Nederlander
geldt zulk een wachttijd niet.
b. Gelijkgestelden moeten zich aan deze wachttijd houden.
c. Autochtoon Indonesische staatsburgers eveneens.
d. De categorie 'Andere niet-Nederlanders'
heeft dezelfde wachttijd.
Het kan moeilijk ontkend worden, dat academisch beschouwd er voldoende gronden
aanwezig zijn voor een ongelijke behandeling der onderscheiden categorieën. Ten
slotte is daar ook de rechtsregel: 'Lex dura sed lex'. Doch er is n.h.v. voldoende grond
voorhanden voor een sociologische of teleologische interpretatie van de wet. In de
concrete situatie toch, waarin de categorieën verkeren, zou het op de duur tot moreel
verwerpelijke maatschappelijke situaties aanleiding kunnen geven, indien zou worden
vastgehouden aan de gesignaleerde ongelijke behandeling.
Het lijkt moeilijk vol te houden, dat b.v. spijtoptanten volkomen vrijwillig voor de
Indonesische nationaliteit hebben geopteerd. Zij bevonden zich in een dwangpositie.
Is het dan wel juist om dan nog onderscheid te blijven maken tussen deze spijtoptanten en b.v. de gelijkgestelden?
Andere vragen, die in dit verband oprijzen, zijn: Is het moreel gerechtvaardigd
om
gelijkgestelden een wachttijd voor te schrijven en spijtoptanten hiervan vrij .te stellen?
Is het over het geheel genomen moreel wel verantwoord om bepaalde niet-Nederlanders zowel een wachttijd als de normale naturalisatiekosten
voor te schrijven?
Ten slotte nog de vraag: Is er de facto zoveel verschil in de casuspositie van beh-ok-kenen, dat een ongelijke juridische behandeling daarmede in evenwicht is?
Aangezien zowel belanghebbenden
als de ontvangende samenleving er gebaat bij zijn,
dat de resocialisering, assimilatie enz. snel en zonder veel kleerscheuren verloopt, lijkt
een speciaal naturalisatiebeleid
voor alle categoriën niet zonder betekenis. 'Speciaal'
in deze zin, dat:
1. voor alle categorieën een gelijk beleid, wat betaling, wachttijd en afwachtingsperiode betreft, van overheidswege wordt gevoerd.
2. vooral de-naturalisatie zo snel mogelijk tot stand wordt gebracht.
Drs. Th. J. HOGENDORP
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studieconferentie kinderbescherming
gehouden 2-3 mei 1959 in het oolgaardtshuis
in arnhem

De studieconferentie, die op 2 en 3 mei jl. door de landelijke sectie kinderbescherming van Humanitas in het Oolgaardthuis te Arnhem is gehouden, is
zeer goed geslaagd. Het onderwerp: de betekenis van de vrijwilliger en de
beroepskracht in het gezinsvoogdijwerk is door de beide inleiders en de ongeveer 75 deelnemers uitvoerig en boeiend besproken. Door plaatsntimtegebrek
kunnen wij hieronder niet het gehele verslag van de conferentie afdrukken.
De samen1öatting van de uitgebreide discussies, die het leeuwendeel van het
programma uitmaakten, zullen in het tweede hie1'11avolgende nummer worden
geplaatst. Hieronder treft u een samenvatting van de gehouden inleidingen
aan.

inleiding
over de betekenis

van de vrijwillige

in het maatschappelijk

medewerker

werk, in het bijzonder op het terrein

van de gezinsvoogdij
door mevrouw D. Heroma-Meilink
wie is de vrijwilliger

bij hum ani tas?

Mevrouw Heroma sprak in haar inleiding over de algemene betekenis van de vrijwilliger in het maatschappelijk werk, in hte bijzonder de vrijwilliger die in Humanitas
wordt aangetroffen. Zij stelde zich de vraag, wie de Humanitas-vrijwilligers
zijn en
greep voor het antwoord terug op de wordingsgeschiedenis
van de vereniging. Zij
wees op twee wortels in de moderne arbeidersbeweging
van voor 1940. In deze
socialistische beweging ontbrak niet alleen een traditie in het maatschappelijk
werk,
maar sterker nog: er was lange tijd geen enkele belangstelling voor. Als socialistisch
ideaal gold de structurele omvorming van de maatschappij; randverschijnselen,
zoals
die waarmee het maatschappelijk
werk zich bezighield, zouden bij verwezenlijking
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van het grote ideaal vanzelf verdwijnen. Naast redelijke motieven bestonden in de
vooroorlogse socialistische kringen ook sterk emotionele bezwaren tegen het maatschappelijke werk van die dagen, dat dikwijls op vrij grove wijze een filantropisch
karakter had. Deze grote weerstand niet zelden gevolg van het verdriet, dat men
thuis zelf had ondervonden, door de krenkende wijze waarop dikwijls bij financiële
armoede werd geholpen, heeft heel lang doorgewerkt, mede door de opleving van
deze gehate vorm van armenzorg in de dertiger jaren tijdens de grote economische
crisis.
Toch ontstond juist in deze ernstige crisistijd een kentering in die weerstand. Hier
nu ligt de hogerop bedoelde worteling van Humanitas. Onder de jongere moderne
arbeiders ontstond vooral onder invloed van ervaringen in de jeugdbeweging belangstelling voor het werk van de kinderbescherming, met name voor het gezinsvoogdijwerk. Men ging de noodzaak beseffen, om gezinnen, die tot de levenssfeer van de
moderne arbeidersbeweging
behoorden en die deze hulp bij de opvoeding der
kinderen nodig hadden, zélf bij te staan. Zo ontstond de Vereniging van Moderne
Gezinsvoogden. En ook ontstond in die periode als directe uiting van solidariteit met
kameraden, of verwanten de vrijwillige (armen)verzorging. Deze beide vormen van
vrijwilligerswerk in de moderne arbeiderskringen voor 1940 zijn de twee bedoelde
wortels van het in 1946 opgerichte Humanitas. We kunnen ons afvragen of dit een
voordeel is of een nadeel. Niettemin moet met dit oorspronkelijke klimaat rekening
worden gehouden, al zijn in de loop van haar bijna 14-jarig bestaan ook heel andere
mensen in Humanitas gekomen, die deze wortels niet kennen, die zelf geen aansluiting hebben gehad met de vooroorlogse moderne arbeidersbeweging.
solidariteit

als motief voor de vrijwilliger

De inleidster zag in deze geaardheid van de vrijwilligers van Humanitas vooral voordelen. Ten eerste betekent het, dat men van zijn vooroordelen en weerstanden ten
aanzien van het moderne maatschappelijke werk is afgestapt. In de tweede plaats
vloeit uit dit klimaat als vanzelf voort dat in de hulpverlening een geest van bondgenootschap heerst. In het maatschappelijk werk dreigt het gevaar van de schadelijke
afstand in de relatie tussen wie hulp geeft en wie hulp ontvangt. In het klimaat van
Humanitas wordt het als een toevalligheid beleefd, wie aan welke kant van de tafel
zit. Vooral in het gezinsvoogdijwerk merken we dit klimaat gemakkelijk. In dat werk
spelen de oude weerstanden ook weinig parten. Juist dit solidariteitselement geldt als
een centraal principe wanneer we de taak van de vrijwilliger willen bekijken. Alvorens
hierop verder in te gaan, belichtte de inleidster de motieven die de vrijwilliger tot
het maatschappelijk werk brengt.
maatschappelijk

werk en sociale zekerheid

In de eerste plaats is het belangrijk te zien, dat in brede kring het maatschappelijk
werk een geheel andere betekenis heeft gekregen dan vroeger in 'die verziekte maatschappij'. vVe zijn de grenzen van de sociale zekerheid al dicht genaderd en weten
nu, dat in de krachtige sociale stroming tot omvorming van de structuur van de
maatschappij, het menselijk contact te veel is blijven liggen. Het moderne maatschappelijk werk concentreert zich op de relatie tussen de mensen onderling en tussen de
mens en zijn omgeving. Het gaat thans vooral om vraagstukken als sociale ontworteling, zedelijke en geestelijke bedreiging, toenemende eenzaamheid. Inleidster haalde
hier mejuffrouw mr. M. Tjeenk V/illink aan, die eens de opmerking maakte, dat wel
de maan steeds dichterbij komt, maar dat onze naaste steeds verder van ons afraakt.
andere motieven tot vrijwilligersarbeid
Voor sommige vrijwilligers zal zeker dit theoretische gezichtspunt gelden als motief
om tot het maatschappelijk werk toe te treden. Daarnaast staat echter een geheel
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ander complex van motieven bij de vrijwillige medewerkers,
tieven, b.v.:

-

meer persoonlijke

mijn kinderen zijn groot geworden, wat moet ik nog alleen thuis ...
een mens moet zich nuttig maken ...
wij kunnen zelf geen kinderen krijgen ...
ik pieker te veel als ik thuis zit ...
ik voel me geroepen te helpen, ik ben verontrust door deze misstanden

mo-

...

Inleidster wees erop, dat de persoonlijke bevrediging in dit werk ook zeker heel
belangrijk is, al zal dat uiteraard niet primair moeten worden gesteld.
de intrinsieke waarde van het vrijwilligerschap
Vanuit deze motieven, welke zeker nog met vele andere aan te vullen zouden zijn,
kwam de inleidster tot het vaststellen van de volgende eigen onmisbare elementen,
die de vrijwilliger in het maatschappelijk werk inbrengt, zo ge wilt de 'voordelen'.
Als functie is het vrijwilligersschap in het maatschappelijk werk onmisbaar. Deze
grote groep mensen 'van goede wil' moet er zijn. Sommigen zullen hier zelfs zeggen:
de vrijwilligers zijn primair in het werk, de beroepskrachten vormen een noodzakelijke aanvulling. Daartegenover
stellen anderen de beroepsmatigheid
voorop; zij
juichen de wetenschappelijke
basis van de hulpverlening vooral toe. De inleidster
achtte het wetenschappelijk
verworven inzicht in sociale moeilijkheden en in het
hulpverleningsproces
zeker een zeer grote winst. Vanuit deze instelling bezag zij de
vrijwilligerselementen.
In de eerste plaats is er de echte zuivere belangstelling voor de ander. De vrijwilliger
komt niet 'voor het een of ander'. We raken hier aan b.V. het apostolische element in
het maatschappelijk werk. In Humanitas hebben we daar weinig moeite mee. Deze
echte belangstelling is al direct reuze belangrijk voor de opheffing van de vaak
aangetroffen eenzaamheid van de ander, voor het wegnemen van die bitterheid door
het weer opbloeiende geloof en vertrouwen in die belangstellende medemens.
In de tweede plaats staat de vrijwilliger meestal dichter bij de cliënt dan de beroepskracht. De vrijwilliger heeft doorgaans zelf een huwelijksleven, een gezin, een irriterende echtgeno(o)t(e) of lastige kinderen, ook een wellicht vergelijkbare arbeidspositie.
Dit maakt het contact al direct gemakkelijk, al moet de vrijwilliger wel goed weten
wát hij doet (motieven!, contact tussen beroepskracht en vrijwilliger kan hier zeer
zinvol zijn).
In de derde plaats treedt de vrijwilliger misschien gemakkelijk op één lijn in een
verhouding met de cliënt, dan de beroepskracht doet. Al moet gezegd worden, dat de
beroepskracht in het leggen van de gewenste relatie zich onder supervisie traint en
anderzijds de vrijwilliger behept kan zijn met een serie belemmerende vooroordelen
en directe waardering, waarvan hij zich dan meestal zeer moeilijk kan ontdoen.
solidariteitswerk

en probleem werk

Inleidster bracht vervolgens het door mr. J. F. de Jongh gemaakte onderscheid in
het werk voor beroepskrachten
en vrijwilligers naar voren, n1.: solidariteitswerk en
probleemwerk. Onder het probleemwerk moet dan worden verstaan: de hulp die
wordt geboden op grond van diagnostisch en therapeutisch inzicht, door speciale
opleiding en oefening verkregen. Ook bij dit zgn. probleemwerk kunnen echter door
de vrijwilliger deeltaken worden verricht. Bij verdergroeiend inzicht in het proces
van de hulpverlening zal steeds duidelijker worden op welke terreinen de vrijwilliger
verantwoord kan worden ingeschakeld. Twee voorwaarden moeten daarbij in elk
geval worden vervuld:
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Ie.
2e.

goed geschoolde krachten moeten de vrijwilligers selecteren en bijstaan
werk;
de vrijwilligers moeten bereid zijn onder leiding te willen werken.

in het

de kinderen
Mevrouw Heroma besloot haar inleiding met te zeggen, dat zij daarin Over het kind
- waarom het ten slotte in het kinderbeschermingswerk
gaat - weinig had gezegd.
Maar haar onderwerp had vooral betrekking op de betekenis van de ,mensen met
een warm hart voor die kinderen, kinderen die sociaal en persoonlijk ernstig onrecht
is aangedaan, kinderen die de vriendschap en goede leiding van volwassenen sterk
hebben moeten ontberen.

inleiding
over de betekenis

van de beroepskracht

in het gezinsvoogdijwerk
tussen

de beroepskracht

en samenlevingsmogelijkheden
en de vrijwillige

toezichthouder
door mr. H. G. van Veen
gezinsvoogdij is primair vrijwilligersarbeid.
De heer Van Veen stelde de functie van de beroepskracht in het gezinsvoogdijwerk
als de uitkomst van deze aftreksom: totaliteit van het gezinsvoogdijwerk minus datgene wat door de _vrijwilliger wordt gedaan. Het is de bedoeling van de wetgever
dat dit werk vooral door particulieren wordt gedaan; de beroepskracht komt hier
op de tweede plaats. Er behoeft geen tegenstelling tussen beide soorten werkers te
bestaan. Een samenspel is mogelijk, zij moeten coördineren en coöpereren.
doel der gezinsvoogdij
De inleider schetste vervolgens de aard, het karakter en de bedoeling van de gezinsvoogdij. Deze justitiële maatregel is indertijd in de wet opgenomen ter voorkoming
van ontzetting der ouders uit de ouderlijke macht. Het is weliswaar geen zuivere preventie - de stok staat achter de deur - maar vaak is de uitwerking toch zeer heilzaam.
Van alle justitiële kinderbeschermingsmaatregelen
wordt de ondertoezichtstelling
het meeste toegepast (thans: 20700 gevallen). Als wettelijk criterium geldt het gevaar
voor lichamelijke en zedelijke ondergang van het kind. Deze ruime formulering
geeft de kinderrechter vrije armslag, om in vele gevallen via W.O.t. (wettelijke ondertoezichtstelling) hulp te bieden. In het algemeen geldt, dat de ouders niet of onvoldoende mate uit eigen kracht in staat zijn hun kinderen op te voeden. Verschillende
factoren kunnen hierbij in het spel zijn, b.V. in de persoonlijkheid van de ouders of
de kinderen, of in het milieu gelegen factoren. Altijd geldt als voorwaarde dat de
hulp zin moet kunnen hebben; dat de ouders ervan moeten kunnen profiteren en
door:deze hulp in statlt kunnen geraken zich te rehabiliteren. De W.O.t. is zo gezien
het antwoord op in het gezin aanwezige mogelijkheden tot verbetering, die door
toedoen van de gezinsvoogd kunnen worden gerealiseerd. Van groot belang is hierbij,
dat in elk geval apart de gezinsvoogd zorgvuldig wordt gekozen.
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de praktische

toepassing

Hoewel in de 27 -jarige praktijk van het gezinsvoogdijwerk de leidende beginselen wel
dezelfde zijn gebleven, is de praktische toepassing toch belangrijk veranderd. Dertig
jaar geleden werden de ouders veelal genegeerd, nu echter zijn we ervan doordrongen
geraakt, dat we de kinderen niet kunnen leren kennen en opvoeden als we de ouders
geen aandacht geven. Het gezin is voor ons in deze tijd de behandelingseenheid
geworden. Wetenschappelijke
inzichten bevestigen, dat zulks nodig is voor het verkrijgen van goede en blijvende resultaten.
de beroepsfunctionaris
Vervolgens besprak de inleider de functie van de beroepskracht in dit werk. Van de
aanvang af bestonden er (tot 1 juli 1956) de - particulier aangestelde - ambtenaren
voor de kinderwetten. Deze waren belast met onderzoek ter voorlichting van de
kinderrechter
en met het uitoefenen van toezicht. Sinds de reorganisatie van de
vroegere voogdijraden is deze onderzoektaak in handen van de overheid overgegaan,
terwijl het toezichtwerk met betere ontplooiingskansen
aan particuliere personen
en instellingen is overgelaten. Als taak voor de gezinsvoogdijverenigingen
wordt in
hoofdzaak gezien de werving, scholing en dagelijkse leiding der gezinsvoogden. De
beroepskrachten
van de verenigingen hebben, volgens de opzet, hierbij een groot
werkzaam aandeel.
Daarnaast is het de bedoeling, dat de beroepskrachten zelf 'moeilijke' gevallen onder
toezicht nemen. Dit klinkt zo gemakkelijk. Op de keper beschouwd is het alles bijeen
zeer veel en verschillends oor tig werk. Er is in het gehele land een tekort aan gezinsvoogden. Het werk heeft waarschijnlijk nog steeds te weinig bekendheid. Er gaat
heel veel tijd van de beroepskrachten zitten in werving en voor-selectie van gezinsvoogden, als ook in de selectie der toezichthouders per geval. Bij scholing valt te
denken aan oriënteringscursussen,
lezingen, excursies e.d. en werkgroepen. Onder
dagelijkse leiding valt te verstaan: het inleiden van de gezinsvoogd in het geval, de
introductie in het gezin en het verder bijstaan van de gezinsvoogd in zijn werk.
de leidinggevende

taak van de beroepsfunctionaris

De inleider heeft de indruk dat er aan het leidinggeven nog te weinig wordt gedaan.
Hij kan niet precies aangeven, waar dat in zit. Misschien mist de beroepskracht, die
is opgeleid voor het zelf helpen van cliënten, nog de techniek daarvoor. Het leiden
van anderen is beslist een aparte vaardigheid. Er ligt een grote afstand tussen zelf
doen en leidinggeven.
Tot nu toe is dus de ontwikkeling in de verhouding, het samenspel, tussen beroepskracht en vrijwilliger, waarvan zoveel werd en wordt verwacht, tegengevallen. Nog
altijd werken beiden te veel naast, los van elkaar. Deze relatie moet nauwer worden
aangehaald. Het samenspel moet worden verbeterd. Maar dan moeten we heel
duidelijk de functie van beiden voor ons zien. De beroepskracht wordt thans te veel
door het hem opgedragen eigen toezichtwerk in beslag genomen.
moeilijke gevallen
Wat verstaan we eigenlijk onder een 'moeilijk' geval (dat per se door een beroepskracht zou moeten worden gedaan?). De inleider kon zich als 'moeilijk' wel erg gecompliceerde situaties voorstellen, b.V. zeer gespannen gezinsverhoudingen
of sterk
van het normale afwijkende persoonlijkheidsstructuren
bij ouders of kinderen. Maar
wat is hier dan precies het criteriwn om te bepalen of een beroepskracht of een
vrijwilliger moet worden ingeschakeld? De spreker verwees hier naar het inzicht van
prof. J. C. Hudig, die stelt, dat in menig moeilijk geval een vrijwilliger als gezins-
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voogd de voorkeur verdient. Zij ziet de W.O.t. als een maatregel, waarbij door per-.
soonlijke beïnvloeding vooral van het kind, goede pedagogische resultaten te verwachten zijn. De vertrouwensband
is hierbij zeer belangrijk. Hoe moeilijker nu dezerelatie zich laat opbouwen, des te moeilijker is het geval. Dat is dus het criterium van
prof. Hudig. De ervaring leert dat het voor vele kinderen moeilijk is hun gezinsvoogd
met een ander te moeten delen. Dat geldt speciaal voor kinderen die een stuk affectieen aandacht moeten inhalen. De relatie met hen, die met veel liefde en geduld kan
worden opgebouwd blijft erg broos en kan door jaloezie gemakkelijk breken. In
dergelijke gevallen verdragen de pupillen niet de zekere beroepsdistantie,
die een
gezinsvoogd die vele pupillen heeft, moet hebben. Zij willen de gezinsvoogd voor
zich alleen. Zij hebben de eenvoudige hartelijkheid van een huismoeder of huisvader
nodig en accepteren wel, dat deze niet de gehele dag voor hen klaar staat, omdat
deze hun eigen bezigheden hebben, als dat werk maar niet bestaat in zorg voor en
om 'collegapupillen'. De ervaring leert dat de 'eenvoudige huismoeder- en huisvadergezinsvoogden' soms wonderen kunnen doen. Wanneer de vertrouwensband
goed is,
kan een enkele tactische fout ook niet zoveel kwaad. 1) Maar wel is het van belang
dat de ongeschoolde gezinsvoogd goed in het geval wordt ingevoerd en leiding kan
krijgen, ten einde zich niet te vergalopperen en niet al te grote tactische fouten te
maken. Hij kan ook veel steun ervaren als het misgaat, of om te leren inzien, dat hij
in een bepaalde situatie beter niets kan doen, of om te leren begrijpen waarom dát
kind zo agressief of negatief reageert. De deskundige zal de gezinsvoogd ook vaak
kunnen~helpen in zijn houding tegenover de ouders, b.v. als die (onbewust) jaloers
zijn.
de samenwerking
Een goed samenspel tussen beiden is zeer noodzakelijk. Beiden moeten elkaars functie
en mogelijkheden zien en ook elkaars grote verantwoordelijkheid.
De gezinsvoogd
staat in zijn werk als de solidaire medemens; hij volvoert een daad van naastenliefde.
Maar opdat die daad goed terechtkome, moet de beroepskracht op tijd kunnen adviseren, op welke wijze de gezinsvoogd het best kan helpen. Als dat samenspel goed
is, dan kan inderdaad door de vrijwilliger in het gezinsvoogdijwerk
veel worden
gedaan.
Tot slot illustreerde de heer Van Veen aan de hand van een sprekend geval uit zijn
praktijk, hoe een gezinsvoogdij, waar in principe terecht een vrijwillige kracht was
ingezet, ten slotte mislukte, omdat enerzijds de gezinsvoogdes tevoren door de
beroepskracht van de vereniging niet voldoende van de achtergrond van de moeilijkheden en het handelingsplan
op de hoogte was gebracht, terwijl anderzijds de
gezinsvoogdes niet uit eigen beweging over de moeilijkheden waar zij bij haar taak
voor kwam te staan bij de maatschappelijke
werker te rade was gegaan, zodat deze
daarvan onkundig bleef tot het te laat was. De gezinsvoogdes zou, gezien haar kwaliteiten, dit geval in een goed samenspel met de beroepskracht zeker tot een succes
hebben kunnen voeren.
C. U.

J. C. Hudig, 'Moeilijke gevallen' van gezinsvoogdij, in Gezinsvoogdij, geschrift
no. 28, uitgegeven door de Nationale Federatie voor Kinderbescherming; pag. 37 e.v.

1) Mej. mr.
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enkele opmerkingen van een der vrijwilligers
over de studiebijeenkomst
We hebben een weekend gehad, gewijd aan het werk van vrijwillige medewerkers en
van beroepskrachten in de gezinsvoogdij en het vrije patronaat.
Wat ieders taak is en waaraan men moet voldoen, om te mogen meewerken, en nog
meer van die gewichtige zaken, daarover wordt u beroepsmatig ingelicht op pagina
70. Mijn opdracht is slechts u gewoon huislijk het een en ander te vertellen. Maar dit
is dan ook een vrijwilligersstukje. Wij hebben nl. onder andere uitgemaakt, dat vrijwilligerswerk wel eens gauwer een deur opent, omdat het niet 'om den brode' wordt
verricht. Leest u dus maar door, want ik verdien ook geen cent met mijn geschrijf.
Maar dat hoeft ook niet, want ik heb pas al zoveel gekregen, nl. alles wat ik heb
meegenomen van dat Humanitas-weekend.
En ik heb zo het idee, dat ik hier best
van 'wij' zou kunnen spreken. Of was het 'offer' voor de beroepsmensen wat groot. De
hele week in het werk en dan ook dit weekend weer. Misschien gold dit vóór de
aanvang. Maar dit werd toch al gauw goedgemaakt door het ongedwongen samenzijn met collega's al was het alleen maar op de (tafel) tennis-baan. En dan was daar
de ontmoeting met de vrijwillige kracht van Humanitas, die immers altijd het vrijetijdsoffer kent en het ook brengt. Zij zijn elkaar nader gekomen deze dagen, dat
staat wel vast. En om u daar iets van mee te laten proeven, moet ik toch even vertellen wat we alzo deden.
"We zijn allereerst met thee verwend, nadat men ons eerst flink wat geld uit de zak
geklopt had. Daarna kwamen we op zoek naar bekenden, alle mogelijke oude kennissen tegen, waarmee we dus plezierige herinneringen ophaalden.
De voorzitter stelde ons vervolgens de eerste spreekster voor mw. Heroma-Meilink.
Voor velen werden van vroeger bekende zaken nog eens opgefrist, voor anderen werden nieuwe dingen nu eens duidelijk uit de doeken gedaan. Ook mr. v. Veen droeg
hier het zijne toe bij als tweede spreker.
Na zo lang stilzitten werden aan de maaltijd de tongen losgeweekt met thee en
krentenbrood. Nieuwe kennissen werden gemaakt waarmee ongedwongen werd gebabbeld. Totdat de leiding bij sommigen voor bibbert jes zorgde, door te verklaren, dat er
12 personen waren uitgezocht (niet aangezocht!) die leiding moesten geven aan, respectievelijk verslag maken van, de groepsgesprekken die nu zouden volgen.
Boeiend, leerzaam, geanimeerd, allemaal van toepassing op wat besproken werd.
Hard werken hoor, om je koffie te verdienen en dat dan nog op de zaterdagavond!
Maar het bed, boven of onder met 2, 4 of 6 personen zou het goedmaken, hoewel ...
Sommige slaapkamers hadden best iets van gespreksgroepen, maar aangezien hier
geen rapporteurs benoemd waren, zal daar geen daglicht op schijnen. Ook niet geschikt daarvoor misschien?
De zondag begon al onmenselijk vroeg, maar dat hadden we kunnen weten. Humanitas kan zich bepaald geen slaperigheid veroorloven, dat is inmiddels wel tot ons
doorgedrongen. De discussies gehligden dan ook van die waakzaamheid. Als aan alle
geuite wensen en genoemde voorwaarden voor verantwoord gezinsvoogdijwerk en
vrij patronaat zal zijn voldaan, dan zal er een modern opgezet apparaat te voorschijn komen (het gluurt al hier en daar om de hoek) waarvan menig kinderbeschermer zal watertanden.
Méér van deze conferenties, met evenveel goedmoedigheid,
lachlust en werkkracht zullen even zovele stappen in deze goede richting zijn.
D.D.-H.
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BOEKBESPREKINGEN

Ruarus, Van Raalte c.s.
psychologie voor de praktijk, 2e druk
Stenfert

Kroese n.v., leiden, f 44,-

Dit boek neemt men met enige scepsis ter hand. Het is duidelijk, dat het meer wil
zijn dan een 'Inleiding tot ... ' en dat het wel minder moet zijn dan een compleet
'Leerboek der .. :
Eveneens is het duidelijk, dat er een gevaar schuilt in de tegenstelling: onpersoonlijk
weergeven van talloze, soms. m.o.m. tegenstrijdige meningen enerzijds en anderzijds
het gevèn van een persoonlijke visie. Het eerste is (ook) noodzakelijk, het tweede is
verleidelijk. De schrijvers zijn hier en daar ook zekel: niet eraan ontkomen; zo beschrijven zij hun werk (p. 759, n. 3) als een 'neutrale compilatie' juist in dat derde
deel, waarbij zij in het woord vooraf spreken van 'kansen tot het brengen van een
eigen mening'.
Voor deze scepsis vindt men bij verdere studie echter weinig grond. Het ideaal, dat
'betrekkelijk gering geschoolden onder leiding van deskundige docenten...
het
boek zelfstandig kunnen doorwerken' is o.i. te hoog gesteld. Daarvoor wordt te veel
voorkennis van en vertrouwdheid
met de materie en vooral met de vraagrichting
verondersteld. (De 'verklarende woordenlijst' achterin kan dit niet verhelpen). Het
is echter ook de vraag of men een dergelijk ideaal mag stellen. Dit boek steekt ver uit
boven de psychologische boeken voor de geïnteresseerde leek, zoals die meestal verschijnen, juist omdat het laat zien hoe weinig eenvoudig alles is, hoe controvers vele
punten zijn en met hoeveel facetten men rekening moet houden.
Het hele werk berust als het ware op drie pijlers, n1. de diepte-psychologie, de fenomenologische psychologie en de praktijk van het maatschappelijk werk, zoals zich dat
heeft ontwikkeld (en door de schrijvers geenszins kritiekloos wordt geaccepteerd).
Men kan er over twisten of sommige pijlers niet wat overbelast zijn geraakt. De
beschouwingen gaan sterk de kant uit van de geestes-wetenschappelijke,
niet-empirische denkwijze, die soms bedenkelijk dicht nadert tot een gebruik. van diepzinnige
woorden, dat zich aan iedere verificatie onttrekt. Zo lezen wij op p. 453 letterlijk:
'Vermoedelijk is het juist dat de man polygaam is en de vrouw monogaam, al stelt
Jung het, o.i. niet ten onrechte, juist omgekeerd: Het is in sommige gevallen niet
duidelijk of een bewering een verbale definitie is van een bepaald begrip of een
toevoeging van psychologische kenmerken aan een reeds op andere wijze gedefinieerd
begrip. Het is zeer verleidelijk om zinnen te formuleren als 'De moderne mens is in
wezen eenzaam', waarbij dan de vraag rijst hoeveel mensen er nu eigenlijk wel
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of niet modern zijn. Deze onempirische denkwijze heeft zijn weerslag op twee punten, nl. de betekenis van de statistiek, waarover (p. 761, nl.) enige heel onduidelijke opmerkingen worden gemaakt, en de betekenis der Amerikaanse psychologie.
Bij de bespreking daarvan wordt (b.v. p. 32, p. 680, n2. p, 694) gesuggereerd, dat wij
Europeanen veel diepzinniger want veel meer 'levensbeschouwelijk verankerd' zijn. De
geschiedenis zal later uitwijzen o.i. hoe vruchtbaar het Duitse en Nederlandse wereldbeschouwen is geweest voor de ontwikkeling der psychologie.
Het wordt trouwens allerminst duidelijk wat deze levensbeschouwing
in de gedachtengang der schrijvers betekent. P. 547 (' ...
het is ongetwijfeld juist, dat de m.w.
principieel uitgaat van een nonnatieve levensbeschouwing
en dat hij deze zoveel
mogelijk bij zijn gesprekken en adviezen hanteert als leidraad.') spreekt in dit opzicht
duidelijke taal, al wordt gewaarschuwd voor 'propaganda'.
Op p. 661 wordt in verband met de eis tot zelfbepaling van de cliënt getracht aannemelijk te maken, dat 'vooralsnog' verzuild maatschappelijk
werk in Nederland
noodzakelijk is. Op p. 682 wordt aan de verschillende zuilen een advies verstrekt
welke psychologische denkwijze zij het beste, 'enigszins gewijzigd' naar hun levensbeschouwelijke overtuiging, kunnen aannemen. (De humanisten mogen zich met de
psycho-analyse behelpen). Daarentegen
is wat op p. 576/7 over dit punt gezegd
wordt bepaald onduidelijk, vooral omdat daar met instemming (o.i. overigens ten
onrechte) wordt geciteerd, dat 'geen wereldbeschouwing
zich op den duur kan onttrekken aan het veto der psychologie'.
Dat men op komt voor de specifieke levensbeschouwelijke
belangen van de eigen
groep, mag niet gelegitimeerd worden door een door elkaar klutsen en/of aan elkaar
breien van levensbeschouwing
en psychologie. Het laat zich nl. o.i. verdedigen, dat
deze sfeervermenging, in plaats van noodzakelijk te zijn; principieel onmogelijk is. In
dit verband deed het enigszins vreemd aan God opgenomen te vinden in het auteursregister ... Maar ja, op p. 98 wordt het ongeloof dan ook 'in wezen een ontwikkelingsstoornis' genoemd, met een allersimplistische motivering. Al deze kleine Schönheitsfehler staan overigens in tegenstelling tot de geest van het hele werk, dat aan 'andersdenkenden' alle ruimte laat.
Over registers gesproken: men durft bij een boek van deze omvang nauwelijks op uitbreiding met een zaakregister aan te dringen. Toch is dit o.i. veel noodzakelijker dan
een personenregister
omdat de gebruiker vooral geïnteresseerd zal zijn in wat over
een bepaald onderwerp is gezegd en niet in door wie. In plaats van een personenregister zou men de vele literatuurverwijzingen
in voetnoten kunnen vervangen door
genummerde verwijzingen naar het uitgebreide literatuurregister.
Voor grote deleil
van het boek is een zaakregister niet zo eenvoudig uit te voeren, maar het zou ertoe
kunnen leiden doublures en onduidelijke gedeelten nader onder ogen te zien. Het
zaakregister is daarom niet zo eenvoudig door te voeren omdat het boek, hoe verder
het komt, minder informatief wordt en een meer beschouwelijk karakter gaat dragen.
Men vindt vooral in het derde deel (Het helpen van de mens in nood) uitvoerige
beschouwingen,
waarin informatie is ingebed, maar waarin de moeilijkheden
die
ieder in de praktijk ontmoet, als het ware van hun concreetheid worden ontdaan en
in een algemeen verband worden gezet. Ook al zet men daarbij vraagtekens (van
twijfel én van onbegrip) toch behoudt men doorlopend het gevoel, dat hier essentiële
problemen van het hoogste gewicht aan de orde worden gesteld. \Vel vraagt men zich
af (maar dat doen de auteurs zelf ook, p. 568) of de moderne samenleving niet te
pessimistisch wordt bejammerd en of de auteurs soms niet hun eigen aardige citaat
uit Herderschee (p. 386) zijn vergeten over de oude Egyptenaren, die reeds dezelfde
klachten hadden als wij over de 'jeugd van tegenwoordig'. (Een goed speurder kan
uit elk jaartal der geschiedenis analoga vinden). Dat de staatsbemoeienis
'ons tot
de ondergang van de individu(aliteit?
Rec.) voert' (p. 432, n. 2) via een collectieve
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moederbinding
aan de staat, is o.i. één van die oppervlakkige toepassingen van de
dieptepsychologie,
waartegen de schrijvers zo herhaaldelijk waarschuwen.
De delen I en II handelen resp. over de mens als individu en 'de mens in de gemeenschap' en VOlTIlenals geheel o.i. een gelukkige selectie uit wat er al zo te koop is. Het
hoofdstuk Typologie is misschien wat zwaar uit gevallen, vooral waar de schrijver
terecht zegt (p. D8) 'Strikt typologisch te werk gaan is steriele arbeid'. De veelheid
van typologieën, die elkaar zo'n beetje dekken of ook niet, is verwarrend. Zij nemen
de onbevangenheid van de toepasser weg en stellen er een aantal aanvechtbare hypotheses voor in de plaats. Zij horen o.i. veel meer in de research thuis dan in de psychologische praktijk.
Naast alle kleine wensen van uw recensent naar meer, minder, anders en beter mag
samenvattend worden gezegd, dat het boek echt Nederlands-indrukwekkend
is: zonder show, zonder behoefte radicale stokpaardjes te berijden, met een internationaal
georiënteerd eclecticisme en toch een duidelijke behoefte aan toepassing op en gevoel
voor de eigen verhoudingen.
Deze komt ook tot uiting in de grote mate, waarin
rekening wordt gehouden met de Nederlandse literatuur. U moet enig bezit offeren
om het boek te verwerven maar u moet in andere zin ook vrij veel bezitten om het
u eigen te kunnen maken en het te kunnen lezen. Pas dan zal het u van dienst zijn en
u niet gauw in de steek laten.
AA

schuldgevoelens
door dr. P. C. Kuiper en P. E. Boeke, W. Goudsmit en
mej. M. Kamphuis.
het maatschappelijk
uitg.: de tijdstroom,

nr. 2 van de kaleidoscoop-reeks
en sociaal-cultureel

voor

werk.

lochem, 1958. prijs f 2,90

Dit aardige boekje bevat drie lezingen en een samenvatting van de fonimbespreking,
gehouden resp. 17, 18 mei en 5 juni 1958. De heren Boeke en Kuiper geven een
psycho-analytische
uiteenzetting
over het schuldgevoel. Zij moesten zich beperken
tot slechts een opvatting op het tamelijk rijkgekleurde terrein van de psychologische
wetenschappen.
Uitgaande van het normale schuldgevoel bespreken zij het pathologische schuldgevoel, dat de schuldverhouding
overdrijft, de tussenmenselijke contacten moeilijker
maakt dan nodig is, en eventueel het zelfgevoel vernietigt. Zij wijzen erop, dat
meestal een zeer streng normpatroon achter of naast dit schuldgevoelen zit. Zij geven
enige lijnen over de vorming van het geweten. Zij wijzen op de invloeden van de
straf en de mogelijke uitwerkingen van de strafbehoefte. Vervolgens geven ze nog
enkele praktische opmerkingen over opvoeding. In het tweede opstel geeft de heer
Goudsmit een heel goede uiteenzetting over schuldgevoelens bij delinquenten.
De
nog zo vaak verbreide mening in kringen bij het rechts- en gevangeniswezen,
alsmede ook buiten het justitiële gebied, als zou een gestrafte zich nooit schuldig
gevoelen, wordt hier grondig weersproken. Men leert ook beseffen, dat het schuldgevoelen geen klankbord kan vinden, wanneer de ander ervan uitgaat, dat er geen
schuld bij een gestrafte speurbaar is. Het schuldgevoelen moet zich dan op allerlei
manieren camoufleren. Uitvoerig gaat G. in op de gewetensvorming
in verband
met de strafwerking en de strafbehoefte. Persoonlijk acht ik dit opstel wel het beste
van de drie.
Mej. Kamphuis heeft de moeilijke taak gehad over schuldgevoelens in de praktijk
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van het maatschappelijk werk te refereren. Literatuur over dit onderwerp ontbreekt
in Nederland. Zij pioniert nu op dit terrein met gelukkige grepen. Zij laat ook zien,
dat de eigen dynamiek van het maatschappelijk
falen in onze huidige sociale opvattingen schuldgevoelens en daarmee corresponderende
gedragingen oproept.
Wat het in dit werkje gebodene betreft kan ik toch niet nalaten een opmerking te
maken. De heren Kuiper en Boeke gaan ervan uit, dat het normale schuldgevoelen
een der belangrijkste innerlijke verschijnselen of gevoelens is, dat het handelen van
de mens reguleert, dat de mens in staat stelt zich aan te passen aan zijn omgeving
en zich wel te voelen, p. 8. Het werkje spreekt echter over het pathologische schuldgevoel en de dienovereenkomstige
gedragingen. Het biedt te weinig of geen richtlijnen om schuldgevoelens positief te richten. Hoogstens geeft het enige aanwijzingen
om het verwekken van pathologische schuldgevoelens iets te voorkomen. Het werkje
steekt nog te veel in de analyse, het voorwerk.
Het samenvattend verslag van het forum is wel erg summier. Het antwoord van de
vraag naar het verband van vergeving en straf, dat hierbij een theoloog moet worden
ingeschakeld, doet een beetje vreemd aan. Afgezien van het religieuze begrip vergeving is er toch ook het onderling menselijk vergeven, wat zijn psychologische
momenten kent, en zonder welke geen verder samenleven mogelijk is. Ik zou het
zelfs zo willen zeggen, dat het pathologisch schuldgevoel de brug naar de vergeving
niet kent of niet kan vinden.
Voor de geschoolde maatschappelijke beroepskrachten zij dit werkje ter lezing warm
aanbevolen. Als al werkend meer materiaal kan worden verzameld en er de gelegenheid is om dit te verwerken en tegelijk therapeutische richtlijnen zijn aan te wijzen,
kan het ons werk slechts ten goede komen.
S.

maatschappelijke gezondheidszorg
Ten behoeve' van het onderwijs in de algemene gezondheidsleer bij de opleiding
van huishoudkundigen
en van kinderverzorgsters
aan de huishoudscholen is in 1941
door prof. dr. P. Muntendam een boekje geschreven dat handelt over maatschappelijke gezondheidszorg. Dit boekje beleefde in 1958 zijn zevende druk, wel een bewijs,
dat het in een behoefte voorziet.
.
De maatschappelijke
gezondheidszorg moet volgens de schrijver alle maatregelen,
welke beogen de gezondheidstoestand
van de mensheid in haar geheel, dan wel van
een bepaalde groep te verbeteren of op peil te houden. Hoewel deze maatregelen
uiteindelijk het individu ten goede komen, is de behandeling van het individu door de
arts, hetzij curatief, hetzij preventief geen maatschappelijke
gezondheidszorg.
Het
treffen van regelen betreffende een verplichte inenting of het oprichten van consultatiebureaus voor zuigelingen zijn voorbeelden van maatschappelijke
gezondheidszorg, het inenten of behandelen van een zuigeling op zo'n bureau daarentegen niet.
Het is voor leden van een vereniging voor maatschappelijk
werk niet van belang
ontbloot, kennis te nemen van wat zo al tot de maatschappelijke
gezondheidszorg
wordt gerekend. Het is begrijpelijk, dat er vele raakvlakken zijn tussen maatschappelijk Wierk en maatschappelijke gezondheidszorg en dat de begrippen elkaar wel eens
overlappen.
Al enkele malen heb ik bezwaar gemaakt tegen het feit, dat men maatschappelijk
werk zo ruim definieert, dat allerlei activiteiten van maatschappelijke
of culturele
aard welke uitingen zijn voor normaal gemeenschapsleven
tot het maatschappelijk
werk worden gerekend. Als dit alleen maar een theoretisch gespeel met begrippen
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was, zou dit zo erg niet zijn. Helaas verbindt men aan deze ruime begripsomschrijving
vaak de consequentie, dat dan ook de methoden die in het eigenlijke maatschappelijk
werk gemeengoed zijn, bij die andere maatschappelijke
of culturele activiteiten
dienen te worden gehanteerd. Zo bestaat in het maatschappelijk werk de neiging
alle zaken welke tot de maatschappelijke
gezondheidszorg behoren, in te lijven bij
het maatschappelijk werk. Het grote nut van het boekje van professor Muntendam
is, dat hij duidelijk laat zieri, ","at de maatschappelijke
gezondheidszorg omvat en
welke organen van overheid en particulier initiatief op dit terrein werkzaam zijn.
Een enkele maal ontkomt de schrijver ook niet aan 'imperialistische' neigingen en
rekent hij tot maatschappelijke
gezondheidszorgen
zaken die dat per se niet zijn,
zoals b.v. de sociale verzekeringswetten.
Wij moeten van onze bestuurders en ons kader kunnen verlangen dat zij enig begrip
hebben van wat op neventerreinen van de activiteiten van onze vereniging te koop is.
Daarvoor is het boekje van prof. Muntendam, dat bij P. Noordhoff N.V. te Groningen
onder de naam 'Maatschappelijke
Gezondheidszorg' verscheen, een goede gids.

C. S.

sociaal-psychiatrische casuistiek
door J. A. J. Barnhoorn
uitg.: H. E. Stenfert-Kroese

n.v., leiden, 1958

Een grootse poging ondernam de heer Barnhoorn om in de spraak- en begripsverwarring rond sociale psychiatrie, geestelijke hygiëne, geestelijke gezondsheidszorg en
geestelijke volksgezondheid verheldering te brengen. Tevens geeft hij een ruime uiteenzetting over de samenwerkingsverbanden
tussen de diverse organen der genoemde
vier gebieden en hun onderlinge taakverdeling, alsmede met die van overheidswege
en van kerkelijk en particulier initiatief.
Deze inleiding biedt in haar beknopte vorm heel veel en geeft ook voor niet-psychiaters een duidelijk inzicht in de terreinafbakening
en inhoud en omvang der taken.
De sociale psychiatrie is, zegt B., dat onderdeel der sociale geneeskunde, hetwelk
tot taak heeft de problemen tot oplossing te brengen, die voortkomen uit de wisselwerking tussen de samenleving en de in zijn geestelijke functies - tijdelijk of blijvend,
in lichte of in ernstige mate - gestoorde mens (de geesteszieke, de zwakzinnige, de
zenuwzieke, neurotische, in zijn aanpassing in ernstige mate gestoorde mens). p. 3.
Het is een bijzonder zware taak waarvoor de sociale psychiatrie zich gesteld ziet.
Men hoeft daartoe maar even te denken aan de vele moeilijkheden bij de beoordeling
of een gestoorde wel of niet in gewone samenlevingsverbanden
kan verkeren en indien dit wel kan, welke moeilijkheden en werkzaamheden er liggen om zo mogelijk
een curatieve, althans niet een verergerende werking te verkrijgen.
De veertien gevallen die de schrijver na de inleiding ten tonele voert, geven m.i.
slechts ten dele een indruk van de vele moeilijkheden, taaie doorzetting, groot geduld
tegenover ernstig onbegrip, grote tegenzin en onwil, alsmede intrinsieke angst weer,
welke rondom de gestoorde mens bestaan, afgezien van de vele moeilijkheden die de
gestoorde mens zelf nog biedt. Toch zijn deze veertien gevallen zeker sterk instructief.
Onzes inziens is dit boek geslaagd in zijn doelstelling om begrip te wekken voor de
sociale psychiatrie en de praktisch werkende op dit terrein de helpende hand te
bieden.
Ook voor velen die niet op dit terrein werkzaam zijn is dit boek m.i. volledig toegankelijk, mits men enige kennis van psychologie en van een paar psychiatrische
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begrippen heeft. Het lijkt me toe, dat er in kringen van sociaal en sociaal-psychiatrisch
werk aan zulk een boek dringende behoefte bestond.
Aan dit boek kleven echter helaas bijkomstige smetten, die aan de essentiële waarde
wel niets afdoen, maar toch het geheel ontsieren zoals kitsch een artistiek werk. Het
zijn de ondoordachte opmerkingen waarin de schrijver generaliserend spreekt als het
excepties betreft, of gebruik en misbruik niet onderscheidt (bijna had ik ondeugend
gezegd: gezondheid en ziekte). B.v. het afbetalingssysteem
betreffende, p. 97; de
aanval op de rechterlijke macht, p. 126. (Ligt het gewraakte niet mede aan de rapportage van de psychiaters zelf in heel veel gevallen? Zowel van juridische zijde als van
psychiatrische zijde, speciaal van de forensische kant, wordt hier telkens op gewezen.)
Acht hij bagatellisering of simplificering bij anderen te laken, b.v. p. 125, 126, het
lijkt me toe, dat hij er zich b.v. op pag. 98 niet helemaal aan onttrekt. Zo valt er nog
heel WD.tmeer te noemen, tot zelfs het haast anekdotische toe, dat er nu net een
vrouw ter wille van zo'n alles begrijpende sociale psychiater 'terstond bereid is haar
leven te veranderen.' (Arme medici, psychiaters, geestelijken, sociale werkers met
uw dagelijkse praktijk!)
Wanneer de heer Barnhoorn hier wat evenwichtiger had geschreven en het oorspronkelijke - de beschreven gevallen hebben bijna allemaal voor andere doeleinden
eerst dienst gedaan - kritisch had doorgenomen, zou dit de grote verdiensten van
zijn werk ten goede zijn gekomen.
Voor allen die uit hoofde van hun functie met de zorg voor de mens in aanraking
komen op sociaal, sociaal-psychiatrisch en geestelijk gebied, zij kennismaking met dit
boek warm aanbevolen. Vooral de maatschappelijke werk(st)ers zullen met dit boek
hun voordeel kunnen doen, al is het ook alleen maar, of beter gezegd juist, om te zien
hoe belangrijk samenwerking met sociale psychiaters in het maatschappelijk
werk
kan zijn. Alleen maar vanuit verouderde, inadequate ideeën, gevoelens en betweterige
ondeskundigheid kan men samenwerking afwijzen of de ogen sluiten voor dit werkgebied. Ook voor bestuursleden van instellingen voor maatschappelijk werk zou het
belangrijk zijn doordrongen te worden van de noodzaak nauwe contacten te onderhouden tussen hun uitvoerende krachten en de sociaal-psychiatrische
diensten ter
plaatse om tot gemakkelijke samenwerkingsvormen
te komen of dat hun beroepskrachten gemakkelijk met een (sociaal-)psychiater
konden samenwerken.
In de
praktijk blijkt meermalen, dat men hier lang niet altijd de juiste wegen weet te vinden.
In dit verband zou het daarom ook erg wenselijk zijn geweest, wanneer de schrijver
- naast de moeilijke taak van grensafbakening en taakomschrijving met de genoemde
drie andere gebieden - ook een poging had gewaagd in het algemeen en niet enkel
van de situatie te Rotterdam uit de samenwerkingsmogelijkheden,
-vormen en -verhoudingen met de instellingen voor maatschappelijk werk van kerkelijk en particulier
initiatief aan de orde zou hebben gesteld.
Deze wens komt naast de vele wensen, die de schrijver in zijn boek uit ten aanzien
van wetgever, uitvoerende instanties, bedrijfsfunctionarissen
en vele anderen.
S.

vijfstromenland
In het laatste nummer van Humanitas van 1958 heeft mej. L. Hijmans een bespreking
aan dit boek gewijd. Inmiddels is van deze 'best-seller' bij van Gorkum te Assen de
elfde druk verschenen. Prof. Bouman heeft, naar aanleiding van de ontvangst van
zijn boek door het publiek, een kort commentaar daarop aan deze elfde druk toegevoegd. Wij hopen dit interessante commentaar in een der volgende nummers van
ons blad over te nemen. Plaatsgebrek verhindert ons dat in dit nummer te doen.
Red.
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wij en de anderen.
de mens in zijn kleine wereld
door dr. K. van Dijk
een inleiding tot de sociologie. uitgegeven door de
n.v. uitgeverij A. Roelofs van Goor
te meppel 1958

'Spelenderwijs ... ', zo beginnen een paar titels van boeken. Spelenderwijs gaat de
schrijver als het ware om met de vele gegevens, die op het terrein van de sociale
verhoudingen aanwezig zijn. Spelenderwijs leert ook degene die van maatschappelijke verhoudingen of sociologie nog weinig weet, de belangrijkste terreinen overzien.
Op een vlotte, eenvoudige, prettig leesbare manier keuvelt de heer Van Dijk met
zijn lezers over \vij' en 'de anderen'. En hij laat 'de mens in zijn kleine wereld!
langzamerhand een beetje grotere wereld zien. Het is helemaal geen geleerd boek,
maar bijna elke bladzijde getuigt van grote belezenheid van de schrijver. Van Dijk
probeert verschijnselen aan te geven, zodat de dynamiek van de samenleving goed
tot zijn recht komt.
Het boek is bestemd voor hen, die sociologie gaan studeren of een eerste inzicht
in de maatschappelijke
verhoudingen
zich moeten eigen maken. Men moet dus
geen afgerond systeem verwachten. Men moet ook niet verwachten, dat alle onderdelen van de sociologie worden besproken. Het boek geeft op enkele zeer belangrijke terreinen van het dagelijks leven de belangrijkste verschijnselen weer. Zo spreekt
het hoofdstuk 'Gezin en familie' over het 'grote of patriarchale gezin', 'het ambachtsgezin', 'het moderne stadsgezin'. Bij dit laatste komt niet aan de orde, wat men
tegenwoordig wel eens pleegt te no'emen, het 'open moderne gezin, of open moderne
stadsgezin. De schrijver geeft ook, zij het uiterst bescheiden, zijn normatief denken
vanuit zijn gezinsideaal weer. Vooral in de paragraaf over de sociale 'spelregels' van
het gezinsleven.
In 'Arbeid en vrije tijd' geeft de schrijver een tamelijk uitgebreid, goed geslaagd
overzicht van de diverse arbeidsverhoudingen
en de besteding van vrije tijd. Daarna
volgt een hoofdstuk 'Dorp en stad'. In deze twee hoofdstukken probeert de schrijver
zowel aan de stad als aan het platteland recht te doen. Hij ontleent de gegevens
over de sociale verhoudingen op het platteland hoqfdzakelijk aan de noordelijke dne
provincies. Maar dit neemt niet weg, dat voor sociologen en maatschappelijk werkenden, die o.a. met de migratie van platteland naar de stad in aanraking komen,
beter inzicht in de problemen wordt gegeven, dan in menig ander werk, waarin teveel van de grote stad wordt uitgegaan als norm met de (evt. onuitgesproken) eis
van aanpassing voor iedereen die in de moderne samenleving een plaats wil hebben.
Ten slotte wijdt de schrijver nog een kort hoofdstuk aan de microsociolgie.
De schrijver is er heel goed in geslaagd een inleiding te geven, zonder dat dit een
beknopt handboek of naslagwerk is geworden. Van Dijk heeft op voortreffelijke wijze
zijn doel bereikt. Veel gemakkelijker en met meer vrucht zal men na het lezen van
dit werkje een handboek kunnen bestuderen.
S.
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GEVARIEERDE

STOF

week-endconferentie
voor humanitas-kader

in kortehemmen

(fr.)

in friesland

Het zal u niet gemakkelijk vallen een idealer gelegen conferentie-oord
te vinden
dan het Woodbrookershuis in Kortehemmen en nog moeilijker zal het zijn om in ons
weerbarstige klimaat een paar mooiere zomerdagen te ontdekken dan de 9 en 10 mei.
-Is het dan een wonder dat onder dergelijke ideale omstandigheden
de kaderconferentie die door het gewest Friesland is belegd, volledig geslaagd mag worden genoemd? Hoewel volledig geslaagd is toch ook weer niet helemaal juist, want niet alle
afdelingen uit Friesland waren vertegenwoordigd
en dat deed toch wel enigszins
afbreuk aan de overigens zeer goede stemming.
Het programma was interessant genoeg, de zaterdag werd besteed aan vraagstukken
rondom de industrialisatieplannen
in oostelijk Friesland. De heer Leeuwis, verbonden
aan het Industrieschap Oostelijk Friesland had aan de deelnemers een aantal vragen
voorgelegd die met deze vraagstukken verband hielden en toen uw verslaggever op
een vrij laat uur de conferentieplaats bereikte, trof hij de deelnemers in een gefingeerde gemeenteraadsvergadering
die een beslissing moest nemen over een subsidie-aanvraag van Humanitas in één van de zich industrialiserende
gemeenten. Er was een
vrij heftig debat ontstaan, dat vooral van de AR-fractie met zeer principiële argumenten werd gevoerd.
Later op de avond heeft de heer Leemvis het besprokene samengevat en tevens een
klankbeeld met dia's laten horen en zien over het gebied dat in de besprekingen aan
de orde was geweest. De zondag werd gevuld wat de conferentie betrof met een dagopening en een inleiding van ds. Bijleveld, directeur van het Woodbrookershuis.
De inleiding had tot onderwerp: 'De functie van het gezin in onze samenleving'. De
heldere en van visie getuigende wijze waarop het onderwerp werd ingeluid is door
de deelnemers zeer geapprecieerd.
De discussie die 's middags over deze inleiding
werd gehouden stond op een hoog peil, en de inleider verzuimde niet hier zijn
waardering voor uit te spreken. Als ik nu nog vertel dat tussen de bedrijven door voor
de deelnemers ruimschoots de gelegenheid. bestond om van het mooie weer en de
prachtige omgeving te genieten dan liggen twee conclusies voor de hand.
1. De wegblijvers hebben heel wat gemist.
2. Het gewestelijk bestuur en de deelnemers kunnen met voldoening op dit weekend terugzien.
T. VAN GROOTHEEST

PERSBERICHT
Het telefoonnummer

van het ministerie

van Maatschappelijk

den: 070-81

42 11 (alle afdelingen).

De nummers

180945 en 183120 komen beide te vervallen.
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interesse voor eventuele maatschappelijke consequenties van het nieuwe industrialisatiebeleid, zoals: snelgroeiende nieuwe wijken, migratie van het platteland naar de
grotere centra, pendel en dergelijke aspecten, maar minder voor eventuele overheidsvoorzieningen op sociaal terrein.
Vooral zullen wij aandacht moeten hebben voor de problemen van die kleine plattelandssamenlevingen, die hoe langer hoe meer in de knel komen. Ook wanneer dat
economische noodzaak - en dus onvermijdelijk - is, mogen wij ons niet laten
meeslepen door een te schematisch redeneren volgens 'de grote lijn' - het gaat om
mensen. En over een ontwikkeling die, hier wat sneller en daar wat langzamer (en
misschien zelfs hier en daar helemaal niet, tegen alle berekeningen inl) over een
lange periode de structuur van het platteland, waar die mensen wonen, zal doen
veranderen. Zoals in het individuele vlak het maatschappelijk werk een noodzakelijk
complement (en in bepaalde gevallen een tegenwicht en een correctie) vormt op de
onpersoonlijke, algemene voorzieningen van de sociale politiek, zo zal het ook in
het kader van het sociaal-economische ontwikkelingsbeleid voor deze gebieden
dezelfde individualiserende aandacht voor de kleine samenlevingen in hun specifieke,
voor elk unieke, moeilijkheden en mogelijkheden moeten ebben. De sociale planning in zijn oorspronkelijke bedoeling - niet gereduceerd tot het verkrijgen van
bijzondere subsidies - is daartoe, naast maatschappelijk opbouwwerk en verhoogde
activiteit van allerlei bestaande organen op maatschappelijk terrein, nog steeds één
van de hulpmiddelen.
L. H.

De afdeling Den Haag van HUMANITAS roept sollicitanten op voor de
functies van

a. maatschappelijk

werker(ster)

die in het kader van de sectie algemeen maatschappelijk werk o.a. zal worden
belast met bijzonder gezinswerk, ook ter begeleiding van de stadssanering.
Nodig is een ruime kennis van en' ervaring in het maatschappelijk werk en
inzicht in de vraagstukken betreffende de hulpverlening aan probleemgezinnen.

b. maatschappelijk werker(ster)
eventueel voor halve werktiid, voor het algemeen maatschappeliik werk. Opleiding en ervaring in het maatschappelijk werk zijn noodzakelijk.
Voor a. en b. salaris nader overeen te komen.
Eigenhandig geschreven sollicitaties met volledige geevens betreffende levensloop, opleiding, ervaring en referenties aan het bestuur van de afdeling Den
Haag, Oranjeplein 40, 's-Gravenhage.

