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BELEID EN BELEIDVOERING

besturen en adviseren (1)

Het is een bijna vanzelfsprekende zaak geworden, dat bij het besturen van een organi-
satie veelvuldig gebruik gemaakt wordt van adviezen.
Er worden zelfs wel klachten vernomen dat zij die besturen, in velerlei opzichten
'geregeerd' worden door de 'deskundigen' en dat er van een 'bestuurlijk beleid' weinig
of niets terechtkomt, omdat elk vraagstuk van enige importantie reeds langdurig en
deskundig is uitgeplozen, zodat er nauwelijks ruimte blijft voor bestuurlijke beslissin-
gen.
Het zou struisvogelpolitiek zijn om te stellen dat het met dit gevaar nogal meevalt.
In een maatschappelijke ontwikkeling die steeds meer een beroep doet op specialis-
tische kennis, ook op het terrein van het maatschappelijk werk, d.w.z. dus met be-
trekking tot het 'samenleven' als zodanig, is het bijzonder moeilijk, zo niet onmogelijk
geworden om simpelweg uit te gaan van de stelling, dat de beleidsorganen beslissen
'of er iets moet gebeuren' en de adviesorganen in feite grotendeels uitmaken 'hoe het
moet gebeuren.' Zo eenvoudig liggen de zaken allang niet meer, de invloed van des-
hindigen op de beslissing 'of er iets moet gebeuren,' neemt in het algemeen toe en de
vraag dient dan ook gesteld te worden:
Hoe komen we tot een juist evenwicht tussen deskundige inbreng door middel van
adviezen en bestuurlijke verantwoordelijkheid. Indien dit evenwicht nl. niet gevonden
wordt, dan lopen onze democratisohe instellingen het gevaar een sterk technocratisch
karakter te krijgen, om over bureaucratie maar te zwijgen.
Met het signaleren van dit probleem in zijn algemeenheid is weinig gezegd dat niet
allang bekend was.
Het heeft dan ook geen andere bedoeling dan te constateren, dat wat wij in het be-
stuurlijk werk op het terrein van het maatschappelijk werk ontmoeten, niet op zich
zelf ,staat.
Ook voor het maatschappelijk werk kan gesteld worden, dat enerzijds het besturen
zonder advisering een onmogelijke zaak geworden is, terwijl anderzijds beshlren
mede door middel van advisering niet zonder problemen is.

beleidsadvisering

Nu spitst zich het vraagstuk van de advisering vooral toe op het punt van de advise-
ring met een sterk beleidvormend karakter, omdat op dit gebied grensoverschrijdingen
bijna onvermijdelijk zijn. Voor een deel zijn deze grensoverschrijdingen acceptabel,
omdat het veèlal een subjectieve intepretatie is, die bepaalt waar de advisering op-
houdt en de beleidsvoering begint, en andersom. Voor de afbakening van die grens
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zijn geen duidelijke criteria te geven. Wat de één nog tot het terrein van de advisering
rekent, rekent de ander tot het terrein van de beleidvoering. We zullen er waar'schijn-
lijk alleen maar uit kunnen komen, wanneer we rekenen dat op het terrein van de
beleidvoering het advies en dus de adviseurs een niet onbelangrijke invloed uit-
oefenen. De scheidslijn tussen 'bestuurlijke taken' en 'adviserende taken' is niet scherp
te trekken.
Hiervan uitgaande, blijft het niettemin een feit, dat het bestuur van een organisatie de
uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de gang van zaken heeft en moet houden en
dus in staat moet zijn deze verantwoordelijkheid, zij [het met inachtneming van uit-
gebrachte adviezen op het terrein van de beleidvoering, te dragen.
Dit stelt in zeker opzicht aan het bestuurlijke werk hoge eisen. Het vraagt nl. een
bereidheid om adviezen te accepteren en goed te willen overwegen en tegelijkertijd
het eigen oordeel niet uit te schakelen.
Nu is dat makkelijker neergeschreven, dan gerealiseerd.
Laten we daarom eens gaan bezien, wat er gedaan zou kunnen worden om het samen-
spel bestuur-adviseur(s) in Humanitas beter te laten verlopen.

adviesgroepen

Wij kennen in Humanitas, gelijk in praktisch alle organisaties, adviesgroepen. Of zij
nu precies zo heten, of aangeduid worden als werkgroepen, commissies e.d. doet
minder ter zake. Deze adviesgroepen zijn meestal te onderscheiden in min of meer
permanente groepen en groepen ad hoc.
De eerste worden of zouden dienen te worden ingesteld, wanneer verwacht wordt
dat de behoefte aan advies op een bepaald terrein regelmatig aanwezig is. De ad
hoc-groep dankt zijn leven aan de behoefte aan een incidenteel advies omtrent een
bepaalde, meestal nogal ingewikkelde zaak.
Voor beide groepen geldt echter, dat zij hun ontstaan danken aan het feit, dat het
bestuur de behoefte heeft aan de kennis van een aantal deskundigen, welke kennis
b.v. in het bestuur niet of in onvoldoende mate aanwe2Jig is.
Dat betekent, dat de leden van een adviesgroep t.a.v. de vraag waarover advies uit-
gebracht moet worden of aspecten daarvan, ter zake kundigen dienen te zijn.
Zij moeten op grond van kennis en bekwaamheid in staat zijn om te adviseren.
Het lijkt een open deur intrappen, maar de praktijk leert anders.
Een tweede 'open deur' is deze: het advies moet gewenst zijn.
Aan deze zaak zitten twee kanten. De eerste is deze: het komt nogal eens voor dat
men in een organisatie te maken heeft met de 'pot hete brij'. Een zaak dus waar-
over eigenlijk wel een beslissing moet worden genomen. Maar die niet genomen
wordt, omdat het een vervelende beslissing is. Welnu, dan is de aangewezen nood-
uitgang het installeren van een commissie die advies moet uitbrengen, enz. Het gaat
dan echter helemaal niet om een ad\'ies, we hebben gewoon te maken met 'op de
lange baan' schuiven. Voor de betrokken adviseurs nu niet zo'n prettige zaak.
De tweede kant van de zaak is deze:
Bij permanente adviesgroepen, vooral bij die welke, bij huishoudelijk reglement zijn
voorgeschreven, treft men vaak deze bevoegdheden aan; 'de commissie dient het
bestuur op verzoek of uit eigener beweging van advies.'
Het is natuurlijk erg geschikt om een commissie de bevoegheid toe te kennen dat zij
<uit eigen er beweging' mag adviseren. Maar de vraag is of dergelijke adviezen altijd
wel zo gewenst worden.
Vooral als het opstellen van een dergelijk advies een tijdrovende zaak is, is het beter
dat de betreffende adviescommissie zich ervan vergewist of een ongevraagd advies
over een bepaalde zaak op dit.ogenblik wel nuttig is. Dit kan een heleboel tijd be-
sparen en een hoop misverstand en onbehagen voorkomen.
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Datzelfde geldt voor de vraag: waarover moet nu eigenlijk geadviseerd worden.
Betreft het een permanente commissie die regelmatig advies uitbrengt, dan is het
vaak zo dat <heteen bepaalde activiteit betreft die de organisatie verricht, b.V.kinder-
bescherming of gezinsverzorging. Meestal is dit voldoende om aan te geven waar de
begrenzingen van de adviestaak liggen. Doch niet altijd. Het is ook mogelijk, dat het
bestuur b.V.ten aanzien van het personeelsbeleid geen adviezen wenst te ontvangen.
B.v. omdat er voor dat doel een afzonderlijk advies orgaan bestaat. Het is dan wel
goed om dit duidelijk te stellen: b.v. door met de betreffende adviescommissie af te
spreken: 'Uw adviestaak omvat het gehele terrein van de kinderbescherming in onze
vereniging, met uitzondering van het personeelsbeleid op dat gebied.'
Nog sterker doet de vraag 'waarover moet geadviseerd worden, zich gelden bij ad hoc-
adviesgroepen. Deze moeten zeer duidelijk weten waar het om gaat. Een verzoek dat
ongeveer luidt: 'Aan het bestuur advies uit te brengen over de bejaardenhuisves-
ting,' is vrijwel onuitvoerbaar, als men niet weet of het gaat om de bouwtechnische
aspecten, de financiële aspecten, over de mogelijkheden van differentiatie, enz., enz.
Het gevolg van zo'n onduidelijk of veel te ruime opdracht is meestal, dat de betref-
fende adviesgroep zelf het verzoek gaat interpreteren, hetgeen meestal eindeloos veel
tijd vergt, met in 9 van de 10 gevallen een resultaat dat degenen die om het advies
verzochten, helemaal niet bedoelden. Veel werk is dan voor niets geweest.

adviseren kost tijd

Dit is weer zo'n waarheid als een koe, die echter in de praktijk nogal eens aanleiding
tot moeilijkheden geeft.
Wat is uI. het geval? Er kunnen zich situaties voordoen dat een beleidsorgaan over een
bepaalde zaak een beslissing moet nemen (of denkt te moeten nemen), maar dit niet
meent te kunnen doen na ingewonnen advies.
Nu dient de vraag aan de orde te komen: kan dit advies binnen de vereiste termijn
tot stand komen?
ALs daaromtrent twijfel bestaat, is het goed dat men zich met zijn adviseurs verstaat
over de vraag binnen welke tijd het advies gereed zou kunnen zijn. Lukt dat niet
binnen de tijd die beschikbaar is, dan zijn er verschillende mogelijkheden, waarvan
hieronder enkele staan vermeld:
a) men beziet nog eens nauwkeurig of het tijdstip waarop een definitieve beslissing

moet worden genomen, verschoven kan worden.
b) Men neemt genoegen met een zeer globaal advies.
c) Men neemt een beslissing zonder dat er advies is uitgebracht.
Wat dit laatste betreft, dient een bestuurlijk college wel te bedenken wat voor con-
sequenties dit kan hebben voor de beslissing als zodanig, maar ook voor de gevoelens
van de leden van 'een adviesgroep met een permanent karakter.'
Wat dit laatste betreft het volgende:
Wanneer een bestuur een permanente adviesgroep in het leven roept voor een be-
paald onderdeel van het werk, dan verwachten de leden van zo'n adviesgroep, ook al
is dit niet uitdrukkelijk afgesproken, dat zij gehoord zullen worden over alle vragen
die zich op dat bepaalde terrein voordoen.
Heeft men in een organisatie b.V.een adviescommissievoor personeelszaken, dan zul-
len de leden daarvan in de regel verwachten, dat over alle beslissingen op dit terrein
vooraf hun mening gevraagd zal worden. Het advies vragen neemt hier voor de
leden van de adviesgroep de vorm aan van wat we zouden kunnen noemen 'verplichte
consultatie'.
Wanneer dus door een bestuur in zo'n situatie beslissingenworden genomen met voor-
bijgaan van de adviesgroep, dan kan verwacht worden dat dit bij de betreffende
adviesgroep gevoelensvan onbehagen en wrevel oproept. Toch kan het onvermijdelijk
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zijn om over bepaalde zaken om welke dringende reden dan ook snel te moeten be-
slissen. Het is dan echter wel aan te bevelen, dat het bestuur aan de adviesgroep
duidelijk maakt waarom in dit bepaalde geval geen advies gevraagd kon worden.

wat gebeurt er met het advies?

Wie wel eens in een adviescommissie heeft gezeten en ijverig zijn best. heeft gedaan
om enkele verstandige dingen te zeggen over zaken die hem werden voorgelegd, zal
wel eens de ervaring hebben opgedaan dat hij na het uitbrengen van het advies nooit
meer iets heeft gehoord.
Dat is dan meestal niet zo'n leuke ervaring, die vooral veel voorkomt in die gevallen
dat het advies niet wordt opgevolgd, maar ook wanneer dat wel het geval is, hoort
men als adviseurs vaak nooit meer iets. Bij ad hoc-adviesgroepen treedt dit verschijnsel
meer op dan bij permanente groepen. .
Zou de verklaring wellicht hierin kunnen schuilen, dat men bij ad hoc-groepen van
het standpunt uitgaat: 'Der Mohr hat seine Schuldigkeit getan, der Mohr kann gehen'?
Ik weet het niet, maar wel is het betamelijk, dat men adviesgroepen laat weten wat er
met hun advies gebeurd is. Dat vordert de beleefdheid, maar ook het gezond ver-
stand; men kan immers nooit weten of men van de diensten van dezelfde personen in
de toekomst niet nog eens gebruik zal willen maken.'
Daarom is het wel zaak, ook als het advies niet of slechts ten dele wordt opgevolgd,
dat de adviesgroep hiervan op de hoogte wordt gesteld.
(wordt verVolgd).

T. v. GROOTHEEST

persberichten

het internationale congres

Van de CXIIIe International Conference of Social Work zal van 4 tlm 10 september
1966 te Washington plaatsvinden. Vergaderperiode:

4 t/m 10 september.

Hoofdthema van het congres: 'Urban development - its implications for social
welfare'.
Er gaat een conferentie van scholen voor maatschappelijk werk aan vooraf.

jurisprudentie inzake de algemene bijstandswèt.

Het voornemen bestaat on'ze afdelingei1 'van tijd tot tijd op de hoogte te brengen
per circulaire van de voor onze organisatie belangrijke uitspraken uit de jurispru-
dentie inzake deze nieuwe, wet, waar reeds nu zoveel over te doen is.

cOl1gres internatiorHil humanist and ethica! union.

Het vierde congres van de IHEU wordt van 25 tlm 30 juli gehouden te Parijs.
Onderwerp: 'The Humanist response to the pro bIems and aspirations of men'.
Nadere inlichtingen: secretariaat IHEU, Postbus 114, Utrecht.
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sociale gedragsvorming

wat te doen met de samenleving?

In 1959 maakte de redactie een begin met een aantal artikelen over
s 0 c iale g e dra g s VOl' min g, die bedoeld waren als 'beschouwin-
gen over de achtergronden van sociaal gedrag en wangedrag van mensen
in de hedendaagse samenleving.' In deze serie verschenen achtereenvol-
gens in de jaren 1959 tot 1962 een aantal artikelen van de hand van dr.
H. N.in't Veld-Langeveld ('In het gezin ligt de kiem'); J. J. H. Kraay-
kamp ('De moeilijke maatschappij'); dr. L. v. Gelder ('De betekenis van
de school'); J. E. Verwoerd ('Criminogene factoren in het gezin'); prof.
dJ'. T. T. ten Have ('De jeugdige in de gedaante van de nozem'); drs.
R. A. E. Zijlman ('Stedebouwkundige benadering van gedragsvorming');
drs. C. E. Vervoort ('Gea'ragszekerheid een behoefte van de jeugd'); en
F. de Groot ('Vorming bedrijfsjeugd').
Het lag oorspronkelijk in de bedoeling om deze serie van beschouwingen,
waarvan de keuze aanvankelijk bepaald werd door de praktijk van ons
werk op de terreinen van kinderbescherming en reclassering, waar mis-
vormd gedrag zo sterk in het oog springt, te voorzien van een slotbeschou-
wing en het geheel eventueel te bundelen tot een geschrift, maar daar is
helaas niets van kunnen komen.
Toen de adviseur van onze sectie reclassering, prof. dr. P. Thoenes,
onlangs van deze artikelenreeks kennis nam, inspireerde dit hem tot het
onderstaande artikel. Wij geven dit in ons blad gaarne een plaats.
H et betoog van prof. Thoenes acht de redactie vooral van waarde, om
dat het ons weer op een andere manier aan het denken zet en ons een
onder een andere hoek belichte benadering van afwijkend gedrag voor-
legt. Red.

1.de maatschappelijke invloeden

Overeenkomstig de opzet van de redacteuren, zijn in de voorafgaande hoofdstukken
een aantal belangrijke factoren aan de orde geweest, die van invloed zouden kunnen
zijn bij het ontstaan van afwijkend gedrag.
Er is gosproken over invloeden vanuit het gezin, vanuit de schooI, vanuit de stede-
bouw, vanuit het beroep en, niet in de laatste plaats, vanuit de maatschappij als
totaliteit, een maatsohappij die steeds ingewikkelder, verzakelijkter en dynamischer
wordt.
De beschouwingen overziend, in een paging tot een soort algemene klimaatbepaling
te geraken, valt het volgende op:
1. Alle auteurs behandelen hun onderwerp met grote omzichtigheid. Voor het onder-
deel dat zij hebben aangewezen gekregen, gaan zij op genuanceerde wijze na we.rke
faotoren kunnen leiden tot afwijkend gedrag, maar ze hebben niet de neiging iets te
monopoliseren.
Zij zien de door hen behandelde factoren duidelijk als deelfactoren in een groter
geheel en bij een iets nauwere samenwerking tussen de autem's zouden er waar-
schijnlijk een groot aantal verwijzingen tussen de diverse artikelen zijn geweest.
Dit is niet zo maar een technische, redactionele kanttekening. Er blijkt veel meer uit.
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De auteurs zijn zich bewust, ondanks hun specialisatie, welk een gecompliceerde
veelheid van factoren tot afwijkend gedrag kunnen leiden en zien hun eigen onderdeel
vooral als schakel in een groter net van beïnvloedende omstandigheden.
De bijdragen vergelijkend, heeft men niet het gevoel dat het vooral de school, of
vooral het beroep of vooral het gezin is dat verantwoordelijk gesteld moet worden voor
het ontstaan van afwijkend gedrag.
2. De beschouwingen zijn gerichter dan de terminologie doet vermoeden. De gebruik-
te woorden zijn heel algemeen:
Men spreekt over invloeden, over afwijkend en over gedrag.
Dat is heel juist en heel verantwoord, maar aan 'het eind heeft men toch een nasmaak
die -anders is. Natuurlijk spreken we over invloeden en niet over oorzaken, dat is een
taalgebruik dat we zeker wel kunnen aanhouden. Maar met afwijkend bedoelen we
hier vooral negatief afwijkend gedrag, de titel noemt ook al wangedrag. Ja, de
teneur gaat hier en daar duidelijk verder, we denken zelfs aan strafbaar afwijkend
gedrag en alle beschouwingen zijn erop uit om erop te wijzen, hoe bepaalde maat-
schappelijke ontwikkelingen gevaarlijke consequenties kunnen hebben door het ont-
staan van negatieve afwijkingen.
Hier schuilt toch wel een gevaar (het onderscheid niet voortdurend makend tussen
positief en negatief afwijkend gedrag) als men alle maatschappelijke ontwikkelingen
die afwijkend gedrag mogelijk maken, zou gaan inperken uit een overgrote ang,st
juist voor de negatieve afwijking.
3. Het belang van maatschappelijke invloeden.
Doordat alle auteurs afwijkend gedrag behandelen tegen de aohtergrond van maat-
sohappelijke invloeden, zoals hun ook gevraagd was, heeft men ten slotte een all-
round overzioht over de veelzijdigheid en het belang van de maatschappelijke achter-
gronden.
Het geheel in de hand wegend, krijgt men dan de neiging om buiten de publikatie te
willen kijken en te vragen: Zijn er nu eigenlijk nog wel andere belángrijke invloeden
op afwijkend gedrag denkbaar, behalve de maatschappelijke?
Deze drie kanttekeningen nu weer sommerend, kan men zeggen dat de moraal der
voorafgaande beschouwingen ruwweg geformuleerd kan worden als:
Een groot aantal interdependente, scociale factoren vormen te zamen de centrale
invloed, van waaruit negatief afwijkend gedrag verklaard kan worden.

2. maatschappelijk verklaard of maatschappelijk bepaald?

Zo zwart op wit neergeschreven, lijkt het missohien wat boud gezegd, te meer omdat
geen van de afzonderlijke autems een dergelijke uitspraak voor zijn rekening neemt.
Maar al doen zij dat niet, dan kan toch telkens geconstateerd worden uit hun voor-
beelden en aanhalingen, dat zij in een periode leven waarin die factoren meer dan
ooit centraal gesteld worden.
Zeker is dat zo als we de koe bij de horens vatten en gaan kijken naar de beschouwin-
gen en handelingen, zoals die rond de criminaliteit op het ogenblik in het algemeen
hun plaats vinden. '
Het kan zijn, dat in de sfeer van de vonnissen zelf dat nog niet zo sterk doorwerkt,
als de deskundigen wel zouden willen. Daarom hebben vele hedendaagse beschou-
wingen daarover de toon van: daar moet nog meer naar gekeken worden!
Dat is misschien wel terecht, maar vindt vooral zijn oorzaak in een zekere inertie in de
vonnissen en rechtsregelsapparatuur, die wat moeite heeft om met de zich wijzigende
opvattingen mee te komen.
Dat neemt dan ook allerminst weg, dat er de laatste vijftig jaar op revolutionaire wijze
verandering gekomen is in de beoordeling van de misdadiger, het misdadig gedrag
en de misdadigheid.
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Biologische, erfelijkheidsbeschouwingen hebben het veld moeten ruimen voor psycho-
logiserende overwegingen en deze zijn meer en meer doordrenkt geraakt van sociolo-
gische veronderstellingen, die aan het psychologisch gedrag ten grondslag zouden
liggen.
Het is van groot belang om na te gaan, of we daarmee op het juiste pad zijn. Immers,
als de maatschappelijke entourage zo'n grote invloed zou hebben op het individuele
gedrag, dan doemt dwingend de vraag op, of we niet veel nadrukkelijker tot gedrags-
wijziging moeten proberen te komen door verandering van de maatschappelijke
entourage.
Alvorens ons daarin te verdiepen, zijn we echter verplicht eerst na te gaan of dat
uitgangspunt wel juist is.
Het komt zo als totaalindruk naar voren uit deze publikatie; het is een factor waar in
de praktijk meer en meer mee rekening gehouden wordt, maar wat weten we eigenlijk
over de grootte van de invloed van maatschappelijke factoren in het geheel van
invloeden die leiden tot afwijkend gedrag?
Het is vooralsnog niet mogelijk, en het zal misschien wel nooit mogelijk zijn, om een
soort factomnalyse voor één persoon of een groep te maken, waarbij we een soort
van categorieënlijstje aanleggen. Zo in de zin van
A. Biologische factoren, 1, 2, 3, enz.
B. Psychologische factoren, 1, 2, 3, enz.
C. Microsociale factoren
D. Macrosociale factoren
E. Enz.
En dan maar per nummertje een getal invullen, optellen en per categorie percentages
berekenen ..
Misschien is een andere weg veelbelovender.
Als we nu eens niet zo veeleisend waren, om te willen weten in hoeverre afwijkend
gedrag door sociale factoren wordt veroorzaakt of verklaard, maar ons voorlopig
beperkten tot de vraag in hoeverre afwijkend gedrag iets is dat door sociale factoren
wordt bepaald, .ia, misschien zelfs in hoeverre het zelf een sociale categorie is?
Het antwoord daarop kan ons misschien al een idee geven in hoeverre het dan moge-
lijk zou zijn corrigerend op te treden, door het entameren van sociale verandering.
Gedrag op zich zelf is geen sociale categorie.
Afwijkend gedrag is het echter wel.
Robinson Crusoe op zijn eiland gedroeg zich, hij jaagde, verbouwde, wandelde,
rustte uit.
Hij gedroeg zich echter niet afwijkend. Het hele probleem van afwijkend gedrag
ontstond pas met de komst van Vrijdag. Toen at de één met een vork en de ander
met zijn vingers en rees de vraag wie van de twee zich nu te buiten ging aan
afwijkend gedrag?
De vraag rees, maar het antwoord was toen nog niet te geven. Was er nu een schip
gekomen, dat beiden meegenomen had naar de stam van Vrijdag, dan was daar bij
het welkomstmaal reeds gebleken, dat Robinson de afwijkeling was, met zijn rare
vorkje.
Voerde het schip hen echter naar een wat geciviliseerder deel van Europa, dan was
het weer Vrijdag geweest die afwijkende eetgewoonten vertoonde. Met dit voorbeeld
is nog eens beklemtoond wat we eigenlijk allemaal wel weten. Er is niet een door
God of de natuur verordineerd 'normaal' gedrag. Normaal is het gedrag dat we
gewend zijn, dat we verwachten. Dat lijkt nu erg triviaal, om dat nog eens uit te
meten, maar het merkwaardige is, dat, als er iemand aan ons eigen normaal gedrag
begint te tornen, al was het maar door het zelf heel anders te doen, dat we dan
vaak toch terugvallen op het idee dat ons gedrag het 'natuurlijke' is en dat van de
ander 'abnormaal' in de zin van gek, onverantwoord e.d.
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Cultureel gesproken is het echter in wetenschappelijke zin niet mogelijk vast te stellen
wat normaal gedrag is. Biologisch gesproken veel meer. Men gaat eten als men honger
heeft, drinken als men dorst heeft, slanen als men moe is. Maar daar boven uit is er
n'auwelijks meer een rationeel te fUI~deren normaliteitsbegrip. Waarom dragen in
sommige culturen de mannen rokken en de vrouwen broeken en is het in andere
andersom?
In sommige culturen is alcoholgebruik een zonde, in andere een geheiligde rite.
In sommige culturen is niet op voortplanting gerichte erotiek een zonde, in andere
het toppunt van verfijning.
Hoe men ook graaft en zoekt, altijd blijft de laatste conclusie.
Normaal noemen we het gedrag van de meerderheid, binnen een bepaald gevestigd
cultuurpatroon.
Nu dit gezegd is, kunnen we opnieuw gaan kijken naar wat er te beleven is op het
gebied van de beoordeling van het afwijkende gedrag.

3. de toelaatbaarheid van afwijkend gedrag

We weten dan dat er een normaal gedrag is, we hebben er een voorstelling van,
maar desalniettemin gedragen zich geen twee mensen eender. Iedereen maakt zich
in de een of andere vo~' op de een of andere tijd schuldig aan afwijkend gedrag.
Het is alleen de vraag, wanneer we dat nu 'schuldig' moeten noemen. De man die
deurknoppen spaart, de vrouw die in ezelinnemelk baadt, het kind dat speelt dat 'hij
een forel is, maken zich schuldig aan onschuldige afwijkingen. We kunnen ons ermee
amuseren, we kunnen ons eraan ergeren, we kunnen er zelfs h'ots op zijn, we kunnen
het ook gaan verbieden en sh'afhaar stellen.
Ook hierin zijn zelfs geen twee culturen of cultuurperioden gelijk. Zelfs als ze een
overeenkomstig waardesysteem huldigen, d.w.z. dezelfde dingen als afwijkend be-
stempelen, dan kunnen ze toch op die afwijking verschillend reageren.
In sommige universiteitssteden wordt luidruchtig gedrag door studenten beboet, in
andere als lokale attractie geserveerd. In sommige wordt de man die zijn vrouw
slaat, bewonderd, in andere gehekeld. In sommige worden homoseksuelen geduld,
in andere vervolgd.
Is er iets algemeensite zeggen,overdemate van ontoelaatbaarheid van afwijkend gedrag?
Niet erg veel. Wel bestaat over het algemeen de indruk, dat in nieuwe samen-
levingen waarin een jong waardesysteem aan de bevolking moet worden ingeprent,
de straf op de afwijking zwaarder is dan in oude, waar men in een aantal opzichten
zich permitteren kan om toleranter te worden. Een samenleving die in een fase
verkeert van snelle en gewilde verandering, zal door verordeningen en conh'oles
trachten de verandering te verwezenlijken.
Meer gevestigde maatschappijen hebben hun burgerij al zo op allerlei gebieden
geïndoctrineerd, dat ze op randgebieden allerlei vrijheden kunnen toestaan.
Niet alleen wat al? afwijkend wordt gezien, maar ook hoe erop wordt gereageerd is
dus verregaand sociaal bepaald.
Waarom nu dit uitstapje naar de gevolgen van afwijkend gedrag in een verhandeling
die gewijd scheen aan zijn grondslagen?
Opnieuw alom ook hier de sociale bepaaldheid te ontdekken, maar bovendien omdat
vaak blijkt, dat de mate van tolerantie zelf weer karakter bepalend gaat werken op
ontstaan, aard en voorkomen van afwijkend gedrag.

4. de verander bare maatschappij

Uit het voorafgaande kan zeker niet geconcludeerd worden, dat afwijkend gedrag
geheel verklaard kan worden uit maatschappelijke invloeden.
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Er zijn echter wel sterke aanwijzingen, dat het hele begrip afwijkend in zijn onder-
kenning en behandeling zozeer sociaal bepaald is, dat het de moeite waard zou
kunnen zijn om eens nader onder de loep te nemen wat dat voor consequenties zou
kunnen hebben.
Ofsohoon het een punt is dat de opzet van deze bloemlezing te buiten gaat, dringt
vooral de vraag naar voren:
Als afwijkend gedrag verregaand sociaal geconditioneerd is, zou er dan een beleid
mogelijk zijn, waarbij een verandering van de sociale conditionering in de overwe-
gingen wordt beh'okken?
Daarover zijn in de voorafgaande beschouwingen al allerlei suggesties gedaan: een
ander schoa'lsysteem, een andere bouwwijze, etc. .
Incidenteel is daar al van alles over gedacht en aan gedaan. Misschien is dat ook
wel de beste manier om tot een aangepaste situatie te geraken. Maar welke perspec-
tieven openen (of sluiten) zich, als men over dit vraagstuk meer principieel gaat
denken?
Er is een tijd geweest, waarin men simpelweg het maatschappelijk zijnde voor het
enig ware en mogelijke hield. De wetten waren de uitdrukking van eeuwige besluiten;
wie zich er aan hield, was goed; wie afweek, was tot in de kern fout.
Het recht heeft daarvan nog steeds de sfeer om zich hangen. Er is een ritueel, een
vertoon, een plechtigheid rondom de rechtsuitoefening, die de overtreder duidelijk
maken dat hij iets ergs gedaan heeft. Maar naarmate men meer en meer gevoel krijgt
voor het toevallige' karakter der bestaande regels, gaat men ook naar de overh'eder
op andere wijze kijken.
Natuurlijk is hij nog wel fout en moet hij gecorrigeerd worden. Als men zich niet
houdt aan de afspraken, dan kan de samenleving niet draaien. Maar op zijn best is
dit een min of meer rationele overweging. Het duidelijkst is dat bij de verkeers-
regels. Natuurlijk moet er op sommige plaatsen een parkeerverbod zijn. Natuurlijk
moet men overireders sh'affen. Maar noch de bestrafte noch de besh'affer hebben
de behoefte schaamte of toorn te demonstreren, omdat daarvoor de overtreden regel
niet diep genoeg in het reohtsgevoel wortelt.
Het is een rationele afspraak en niet een geheiligde instelling. Meer en meer wordt
duidelijk dat ons regelbestel zo'n afsprakenstelsel is en niet een geheiligde orde.
De overtreder kan zonder meer origineel zijn, of onhandig. Misschien ook onwetend
of dom, misschien een patiënt, maar zelden meer een zondaar.
Door de regels als rationele afspraken te zien, wordt het ook beter mogelijk ze te
wijzigen met de zich wijzigende maatschappij.
En naarmate de zich wijzigende maatschappij er meer en meer een is die zich plan-
matig wijzigt, naar onze bewuste inzichten en wensen, kunnen we ook gaan over-
wegen, of we planmatig kunnen gaan bepalen welke afwijkingen we zullen toestaan,
welke tolereren, welke stimuleren en welke afremmen.
Aanvaardt men deze mogelijkheid, dan moet men gaan overwegen waar men de
voorkeur aan geeft:

1. Een uitvoerig geordende maatschappij, waarin alles geschiedt zoals dat door
een centraal gezag na zorgvuldige overweging is vastgesteld. Er is een gedetailleerde
normstelling, iedereen weet waaraan. hij zich te 'houden heeft, is bijzonder veilig
binnen en bijzonder onveilig buiten de wet.
2. Een maatschappij met een aantal losse regelingen, die ad hoc gewijzigd kunnen
worden; subsidieregelingen die plaatselijk verschillen of anders worden geïnter-
preteerd.
Een onvolkomen veiligheid binnen de wet en een gedeeltelijke veiligheid daarbuiten .
.'3. Elke tussenvorm tussen deze twee polen.
Geen enkele politieke partij heeft tot dusverre ooit een dergelijke keuze expliciet in
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haar programma opgenomen. De rechtsorde was altijd een uitvloeisel van iets
anders en niet een direct onderwerp van vrije politieke keuze.
Het ziet er ook niet naar uit, dat dat op korte termijn gebeuren zal, maar het is al
wel zo, dat naarmate de leden van een samenleving meer en meer de mogelijkheid
krijgen bepaalde sectoren naar hun eigen wens in te richten, die bepaling van de
daar geldende regeling en vooral het type van de daar geldende regeling een ondel'-
werp van beleidskeuze wordt.
In dit opzicht vertoont de praktijk tot dusver twee tegengestelde tendenties:
1. De geleide samenleving wordt van bovenaf geleid met een vloed van regelingen
en voorschriften.
Zij hebben een overwegend nuchter rationeel karakter en raken zelden verankerd in
het diepere rechtsgevoel. .
Men voelt ze als opgelegd en als zodanig zijn het slechte gedragsregelaars.
2. De toenemende scholing en ontwikkeling stelt de burgers meer dan vroeger in
staat tot een eigen inzicht omtrent aangeboden en te scheppen regelingen te geraken.
Men oordeelt, waar de persoonlijkheidsstruchlUr zich er althans toe leent, meer uit
overwegingen van functionaliteit dan van traditie.
Dit is de noodlottige spanning, waarin een samenleving verkeert die tegelijk demo-
cratisch en tegelijk planmatig geleid wil zijn. De oplossing van dit dilemma schijnt
te moeten zijn, dat men in het maatschappelijk verkeer een betrekkelijk klein aantal
axiomatische grondregels ontwerpt, waaraan men zeer grote waarde hecht, die men
iedereen bijbrengt en waarvan men overtreding streng bestaft. Binnen de ruime
mazen van dat net geeft men dan allerlei subculturen de mogelijkheid tot eigen
regelingen en vrijheden te komen. Wat daar rijpt en goed blijkt te functioneren, kan
dan later, als dat wenselijk blijkt, in het grotere geheel worden opgenomen.
Ofschoon dit beginsel wel al vroeg is erkend, is het niet eenvoudig in. praktijk te
brengen.
Het gehele administratieve apparaat is qua structuur en mentaliteit op vele gebieden
nog niet op die leest geschoeid. Gaat men echter dit pad op, dan zal ook blijken
dat vele problemen rondom het afwijkend gedrag oplosbaarder zijn dan tot dusverre
geleken heeft.
Al was het maar via de primitieve oplossing, dat men ging proberen allerlei afwijkin-
gen als normaal te gaan zien en zo het maatschappelijk patroon te verruimen.
Voortgezette opleidingen, om zich heen grijpende reisgewoonten, de krant en de
televisie dwingen ons steeds meer ons de mogelijkheid van het andere dan dat wat
wij gewend zijn voor ogen te stellen.

Naast de eveneens voortschrijdende standaardisering, zal deze gewenning aan diffe-
rentiatie er wellicht toe leiden, dat we steeds beter zullen leren leven met dat wat
ons aan afwijkend gedrag blijft omgeven.

P. THOENES
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RECLASSERING

enkele eenvoudige opmerkingen over
de neiging tot stelen

Na de artikelen over bijzonder seksueel gedrag cWt tot wetsovertreding
leidt, afgedrukt in de nummers 2, 3, 4 en 5 van de vorige jaargang van
ons blad, acht de redactie het interessant voor de lezers, om een en ander
te horen over delinquenten die zich aan vermogensdelicten schuldig
maken. Dat lijkt zo op het eerste gezicht veel minder ingewikkeld te zijn,
immers, zo vaak hoort men zeggen: nu ja, diefstal is diefstal. Maar als u
de drie artikelen leest die u achtereenvolgens over enige aspecten van
deze vorm van delinquentie zullen voorlichten, zult u wel merken cWt
men el' zich niet zo ongenuanceerd vanaf kan maken.
Het eerste in dit blad over te n@men artikel, van de hand van prof. dr.
]. Kloek, verscheen in 1963 in het Tijdschrift voor Medische Studenten en
werd in 1964 overgenomen dool' het Documentatieblad van het Minis-
terie van Justitie. IJ et is bedoeld als waardevolle inleiding op de twee
artikelen die wij in de volgende nummers van ons blad hopen te plaatsen.

P. E. HUT T E

inleiding

Op mijn eerste college forensische psychiatrie dat ik in de cursus 1962-'63 hield, gaf
ik, uitgaand van vragen die ons doorgaans door de rechtbank gesteld worden, een in-
leiding omtrent datgene dat het inzicht in de ontoelaatbaarheid van een bepaalde daad
bepaalt. Art. 37 van het Wetboek van Strafrecht zegt: 'Niet strafbaar is hij die een feit
begaat, dat hem wegens de gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke storing zijner geest-
vermogens niet toegerekend kan worden.' Bij de opdracht tot het uitbrengen van een
psychiatrisch rapport plegen vele rechtbanken nog een nadere precisering te geven:
had de betrokkene inzicht in de ontoelaatbaarheid van zijn daad? En zo ja, bezat hij
het vermogen om zijn wil te bepalen in overeenstemming met dat inzicht? Vaak wordt
daarbij stilzwijgend verondersteld dat het inzicht eenvoudigweg identiek is aan een
formeel weten omtrent het al dan niet geoorloofde van een handeling. Als wij dat
aannemen, zijn er eigenlijk maar heel weinig delinquenten van wie men kan zeggen
dat er aan hun inzicht iets hapert. Bij nader toezien blijkt de zaak echter heel wat
ingewikkelder te zijn. Op het genoemde college demonstreerde ik een man die al her-
haaldelijk wegens diefstal veroordeeld was en toch telkens weer recidiveerde. Mijn
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bedoeling was aan te tonen dat het inzicht in de ontoelaatbaarheid van een daad,
ofschoon formeel zeer zeker aanwezig, toch van een hoogst gebrekkig gehalte kan zijn.

inzicht

Hoe weten we eigenlijk dat we niet stelen mogen? Men kan een heel simpel antwoord
'geven: omdat het ons door onze opvoeders is bijgebracht. En inderdaad, als we van
onzè prille jeugd af horen dat iets niet mag, wordt dat als vanzelf tot een innerlijke
wet, vooral als er een volsb'ekte overeenstemming is tussen dat wat onze opvoeders
ons voorhóliden en dat wat zij ons voorléven. Moeilijker wordt het als er in dezen een
dis congruentie bestaat, of als er een tegenstelling is tussen dat wat de vader en dat
wat de moeder het kind voorhoudt. De eenheid inzake ethische eisen die aan een kind
gesteld worden, is van de grootste betekenis. Wanneer de normen van thuis in over-
eenstemming zijn met die van de school, en deze weer met de normen van de maat-
sohappij, dan kost het voldoen aan de regels der wet ons als we ouder worden meestal
weinig moeite .Het inzicht in het ontoelaatbare van diefstal is voor ons een ongecom-
pliceerde zaak, want ieder heeft ons voorgehouden: zo iets doe je niet.
In de gezinnen waar onze recidiverende delinQ.uenten uit voortkomen, ging het meest-
al anders. Soms springt dat onmiddellijk in het oog: een jongen die zijn vader ten
diepste bewondert, zal geneigd zijn ook diens kwalijke levensgewoonten, b.V. over-
matig drinken en seksuele ongebondenhèid over te nemen. Meestal echter zijn de
dingen veel gecompliceerder. Niet zelden ziet een gezin er aan de buitenkant heel
gaaf uit, terwijl in werkelijkheid de kinderen toch niet de gelegenheid krijgen een
vaste kern van moreel besef te ontwikkelen. Enkele malen b.v. zag ik delinquenten die
opgegroeid waren in een groot gezin waarin bijzonder strakke religieuze principes
heersten: twee maal naar de kerk. nooit naar de bioscoop, niet dansen, niet fietsen op
zondag, enz. Sömmigen van de oudere kinderen volgden gehoorzaam de paden van de
ouders, anderen kwamen ertegen in opstand en gingen eigen wegen. Dit had ten
gevolge dat de jongeren het spoor bijster raakten. Er ontstond in hen geen vaste kern
van moreel besef; veeleer waren er verschillende kernen als evenzovele uitgangs-
punten van aan elkaar tegensh'ijdige neigingen. In zulke gevallen is er formeel
gesproken natuurlijk wel inzioht in de ontoelaatbaarheid van liegen, stelen, oplichten,
maar er ontbreekt toch iets essentieels aan de kwaliteit van dat inzicht.

de ontwikkeling van het inzicht

Eigenlijk begint het allemaal nog veel vroeger. De mens bezit in aanleg het vermogen
om te resoneren op stemmingen en gevoelens van zijn medemensen. Als dit yermogen
er niet was, zou hij niet in staat zijn zijn naasten lief te hebben. Maar ofschoon het
in aanleg aanwezig is, komt ,het niet bij iedereen tot volledige ontwikkeling. De zorg-
vuldigheid waarmee wij in onze jeugd geleid worden, is daarbij van enorme betekenis.
Om maar een eenvoudig voorbeeld te nemen: we zijn gedurende een periode van ons
leven allemaal diefjes geweest - de een gehaaider dan de ander - maar allemaal
hebben we de tijd dOOTgemaakt dat we, zittend naast een ander kind, zonder scrupules
van zijn .speelgoed weggristen wat we hebben willen. We sloegen er trouwens ook
zonder scrupules op los als dat in onze kraam te pas kwam. Deze neigingen liggen in
de sfeer van een ongecompliceerde, animale zijnsmodus. Hoe komt nu de ontwikke-
ling van deze wijze van zijn tot een specifiek-menselijke zijnsmodus tot stand, een
zijnsmodus waarvan çle uiterste, voor ons helaas onbereikbare grens daar ligt waar
we de naaste liefhebben als ons zelf'?
Voor zulk een on~ikkeling hebben wij opvoeders nodig, en misschien ligt het belang-
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rijkste deel van hun taak wel reeds daar waar wij ,er nog niet aan toe zijn hun in taal
vervatte vermaningen te verstaan; in ieder geval is dat wat nog niet in taal en begrip
uitgedrukt kan worden, van eminente betekenis. De eerste aanduiding van mijn ver-
mogen om te re"oneren op de gemoedsbewegingen van medemensen is die waarbij ik
glimlach in antwoord op de glimlach van mijn moeder. Het is in het contact met haar
dat je als mens leert ,hoe je omgaat met de medemens. In de omgang met de moeder
leert het kind die wederzijdse respons kennen, zo goed kennen dat het tevoren al wel
aanvoelt wat er in een bepaalde situatie gaat gebeuren. Deze eerste omgang, waarin
taal en taalbegrip nog geen betekenis hebben, is voorbereiding op de volgende fase,
de fase waarin het contact zich tot meer mensen gaat uitbreiden en waarin de taal wel
degelijk een rol speelt. Dan komen de geboden en verboden ook in 't geding, maar er
is iets aan voorafgegaan dat voor de normale ontwikkeling niet gemist kan worden.

Als we ielli groter zijn, komt de tijd dat ons vermogen om op andere emoties te
resoneren zich verwijden moet. Ik zit naast een ander kind en pak het iets af. Ik weet
nog weinig van eigendom, misschien is er niet eens van eigendom sprake, maar in
ieder geval: mijn daad bezorgt het andere kind gevoelens van onbehagen en het
begint te huilen. Gezien door de ogen van een oudere, kan dit een moment zijn waar-
op ik een keuze moet doen: enerzijds is er het prettige van te krijgen wat ik begeer,
anderzijds wekt de verdrietreactie van het andere kind in mij een zekere resonans van
onbehagen. Heb ik nu al enig inzicht in de betekenis v'an goed en kwaad en wordt
mijn wil door mijn inzicht geleid? Ternauwernood. De kans is dan ook heel groot dat
het ongecompliceerd-animale overweegt en dat een hoger vermogen-in-aanleg, mijn
vermogen tot liefdevol-resoneren en liefdevol"handelen (het klinkt allemaal nog wat
zwaar, gelet op de situatie!), in dit kleine voorval niet aan bod komt. Maar nu treedt
mijn moeder in het spel: door haar houding, die mij zoveel meer verh'ouwd is dan die
van mijn speelgenoot je, kan zij het specifiek-menselijk vermogen in mij versterken
of veTzwakken. Wanneer zij afkeurend kijkt als ik er toe neig de keus te doen die in
strijd is met wat zij graag ziet, verzwakt zij in mij de animale tendens. Haar goed-
keurende blik eohter bij een meer altruïstisch gebaar van mijn kant doet in mij het
verheugende gevoel ontstaan dat de band met haar versterkt wordt; m.a.w.: de
resonans op háár gevoelens maakt het mij mogelijk een nieuwe resonans op leed en
vreugde van een medemens in mij zelf tot klinken te brengen. Op deze wijze ont-
kiemt in het jonge kind verantwoordelijkheidsbesef jegens de ander. Verlangens, ge
legen in de ongecompliceerd-animale sfeer, worden prijsgegeven ten behoeve van
iets dat tot specifiek-menselijke zijnsmodus hoort.

Wat gebeurt er nu als een moeder haar infantiele hebberigheid nooit overwonnen
,heeft, en zich in een situatie zoals ik beschreef identificeert met haar kind dat zich
op ongecompliceerd-animale wijze iets toeëigenen wil? Dan gaan er kansen
verloren: in het voorbeeld slechts één klein kansje, in een leven waarin zich dergelijke
situaties voortdurend herhalen een stuk menselijk vermogen-tot-ontplooiing van grote
waarde. En dat is wat wij in ons dagelijks werk met delinquenten maar al te vaak zien.

Ik heb vooral over de moeder gesproken, maar de' invloed van de vader gaat in een
wat verder stadium natuurlijk ook steeds zwaarder wegen, en uiteraard ook die van
de andere gezinsleden. Geestelijk onrijpe ouders zijn niet bij machte hun kinderen op
zodanige wijze te leiden dat menselijke vermogens, die er in aanleg wel degelijk
waren, tot voldoende ontwikkeling worden gebracht. Dit hoeft geen"zins te betekenen
dat b.v. altruïstische gevoelens op latere leeftijd geheel en al zullen ontbreken, maar
het evenwicht is labiel en de neiging tot primitief-egoïstisch optreden krijgt maar al
te gemakkelijk de overhand.
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conclusie

Ik heb in het bovenstaande slechts een enkel facet laten zien; het lijkt misschien een
nogal simplistische voorstelling van zaken. In werkelijkheid zijn er natuurlijk veel meer
factoren in het spel. Eén ding staat echter wel vast: de gevoelsmatige verhouding van
het kind' tot zijn ouders is van de allergrootste betekenis voor zijn vermogen uit te
groeien tot een volwassene die zich in het normale maatschappelijke spel aan de regels
kan houden. Het inzicht in het ontoelaatbare van bepaalde gedragingen is, wanneer
het alleen maar steunen .kan op een formeel weten dat iets niet mág, van betrekkelijk
geringe waarde. Als wij ons oordeel omtrent toerekenbaarheid alleen daaraan zouden
meten, zou ons werk dor en van weinig waarde zijn. Slechts een weten omtrent de
betekenis van goed en kwaad dat zijn worstels heeft in gezonde, liefdevolle ouder-
kind-verhouding heeft werkelijk gehalte. Helaas zijn er nog maar weinig mensen die
dit werkelijk beseffen. Wie het beseft, begrijpt dat delinquenten veel mensen zijn die
buiten hun schuld defectueus opgroeiden en daarom een heel andere bejegening nodig
hebben dan die welke in het huidige sb"afstelsel gegeven is. Hoe het dan wel moet,
is een uiterst moeilijk probleem, maar gelukkig zien wij het tegenwoordig tenminste
als een probleem. Pogingen om het op te lossen hebben m.i. een immanente waarde
die veel verder reikt dan het terrein der criminaliteitsbestrijding: zij staan in dienst
van een proces van bewustwording omtrent de mens en zijn mogelijkheden.

Artikel van prof. dr. J. Kloek in Nederlands Tijdschrift voor Medische Studenten,
jrg. 9, nr. 5, mei 1963.

De Sectie Reclassering van onze verelllglllg heeft grootse plannen. Zij
belegt in 1966 en 1967 een drietal landelijke conferenties met als alge-
meen thema: De "image" van de misdaad en de veilige samenleving.
Achter deze wat onschuldige klinkende titel verbergt zich een aantal
vragen die achtereenvolgens de' revue zullen passeren en waarover de
sectie met een groot aantal deelnemers van gedachten wil wisselen.
Wat is bijvoorbeeld om te beginnen het beeld dat momenteel in de
samenleving leeft over misdaad en misdadigers?

Hoe 'veilig' willen wij dat de samenleving is en welke risico's vinden
wij aanvaardbaar? Hoever sh"ekt onze tolerantie en welke vragen roept
dit weer op? Welke ervaringen heeft de reclassering? Zijn er factoren in
de maatschappij zelf die de eriminaliteit in de hand werken? Welke
belemmeringen onhnoeten de pogingen tot resocialisering van de misdadi-
ger? Is de samenleving wel voldoende geïnformeerd; moeten we meer
voorliohting geven; maar hoe dan? Zou het mogelijk zijn om tot een meer
tolerante houding tegenover afwijkend maatschappelijk gedrag te komen?
Zou daardoor de reclassering wellicht beter kunnen functioneren?

Tot deze gedachtenwisseling hoopt de sectie niet alleen de medewerkers
uit eigen kring en die van het Nederlands Genootschap tot Reclassering
uit te nodigen, maar ook velen daarbuiten.
De eerste van deze conferenties zal worden gehouden van vri;dagmiddag
13 mei tot zaterdagmtddag 14 mei a.s. in het Evert Kupersoord te Amers-
foort.
Eventuele aanmeldingen bij het Cenh"aal Bureau van Humanitas.

P. E. HUTTE
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HUMANITAS

congres 30 en 31 oktober 1965

Ten hehoeve van onze in heleidszaken geïnteresseerde leden puhliceren wif hier-
onder een helangrifke hiflage (mei enkele toegevoegde aanduidingen) van het COH-

gresverslag: de lifst van genomen hesluiten.

Besloten werd:
1. het hoofdbestuur op te dragen de vijf op de eerste vergaderdag aan het congres
voorgelegde artikelen, voorzien van een inleiding, in brochurevorm uit te geven en
in deze uitgave ook, op een nader te bepalen wijze, de voornaamste resultaten van
de discussie van en met de congresafgevaardigden te verwerken;
2. in de hierboven omschreven publikaties - en wel in de inleiding - te doen
uitkomen dat de inhoud van de vijf artikelen voor rekening van de schrijvers blijft.
(hetgeen betekent da'[ niet iedereen in de vereniging het met alles wat in de artikelen
staat eens behoeft te zijn), maar dat de vereniging, via het congres, het hoofdbestum
eenstemmig gemachtigd heeft de besproken stof, via bovengenoemde uitgave, jn
openbare discussie te brengen;
3. de inhoud van de ingekomen brief van de afdeling Neder-Veluwe, gedateerd
27.10-65, te laat ingezonden om formeel als congresvoorstel te worden beschouwJ,
toch bij de behandeling van congresvoorstel 6 (plan tot reglementsherziening) in
aanmerking te nemen;
4. op grond van de verklaring van de congresverslagcommissie 1963, uit Zwolle,
het verslag van het congres in 1963 goed te keuren;
5. het bestuur van de afdeling Hilversum te verzoeken, uit zijn midden, een COIJ)-

missie te benoemen om het congresverslag van 1965 te keuren en daarna van een
verklaring van zijn bevindingen te voorzien;
6. het beleid van het hoofdbestuur, zoals dat naar voren is gebracht in de jaarver-
slagen over 1963 en 1964, goed te keuren;
7. de penningmeester van het hoofdbestuur decharge te verlenen over het beheer
der geldmiddelen over de jaren 1963 en 1964, op grond van
a) het verslag van de financiële controlecommissie over de jaren 1963 en 1964,
b) de accountantsverklaringen over 1963 en 1964,
c) de financiële verslagen over 1963 en 1964,
d) het financiële gedeelte van de jaarverslagen met toelichting en
e) de eigen bevindingen van de commissie;
8. het bestuur van de afdeling Haarlem te verzoeken, uit zijn midden twee leden
aan te wijzen om de financiële controlecommissie te vormen voor de jaren 1965 en
1966;
9. aan de gevolgen van regionale concentratie van meer afdelingen tot één streek-
afdeling voor de financiële verhouding tussen afdelingen en gewesten, de nodige
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aandacht te schenken en te streven naar een billijke overgangsregel in gevallen
waarbij de financiële continuïteit in deze verhouding ernstig zou worden verstoord;
10. op grond van de bepaling in het huishoudelijk reglement, waarin het congres
bevoegd verklaard wordt aan te geven welke 'landelijke adviesorganen', door middel
van een gelijkstelling met 'landelijke secties', twee vertegenwoordigers in de Ver-
enigingsraad mogen aanwijzen, vast te stellen dat van heden af het 'landelijk advies-
orgaan voor maatschappelijk opbouwwerk', de 'werkgroep algemeen maatschappe-
lijk werk' en de 'coördinatiecommissie kinderbescherming' in de hierboven genoemde
zin met landelijke secties zullen worden gelijkgesteld;
11. de redactie van het kaderorgaan te vragen te streven naar een zo goed mogelijk
evenwicht tussen wetenschappelijke en vakartikelen ten behoeve van deskundige
medewerkers enerzijds, en op beheer, bestuur en organisatie gerichte voorlichting
aan het beleidskader anderzijds;
12. de redactie van het ledenorgaan, resp. aan het hoofdbestuur te vragen te
streven naar een beter evenwicht tussen beschouwende artikelen, instructieve ar-
tikelen en feitelijke mededelingen (met de nadruk op de eerste twee), alsook naar
een zodanige opvoering van de verschijningsfrequentie van het blad, dat congres-
voorstellen in komende jaren ook via 'Van Mens tot Mens' ter kennis van de leden
kunnen worden gebracht;
13. het congresvoorstel (no. 1) tot het uitbreiden van het hoofdbestuur tot een
reglementair maximum van elf leden, ongeamendeerd te aanvaarden;
14. de in congresvoorstel 2 neergelegde nieuwe reglementaire bepalingen inzake de
financiële verhouding tussen hoofdbestuur enerzijds en gewesten en afdelingen
anderzijds, ongeamendeerd te aanvaarden;
15. met voldoening kennis te nemen van de omstandigheden waardoor congres-
voorstel no. 3 door het hoofdbestuur (reglementair ingrijpen in de zaken van één der
afdelingen) kan worden ingetrokken en derhalve van verdere behandeling van het
onderwerp af te zien;
16. congresvoorstel 4 (studie van en rapportering aan een volgend congres ov'~r
samenwerkingsproblemen) te verwerpen, doch in plaats daarvan het amendement
van de afdeling Rotterdam ongewijzigd te aanvaarden;
17. het congresvoorstel 5 (inzake het beleid in de samenwerkin.g; in de justitiële kinder-
bescherming, zie ook besluit 17) te verwerpen;
18. congresvoorstel 6 (reglementsherziening), gewijzigd volgens het preadvies van
het hoofdbestuur, te aanvaarden en de aanbeveling van de afdeling Neder-Veluwe
vervat in de in besluit no. 3 genoemde brief, mede in de studieopdracht die voort-
vloeit uit het aanvaarden van voorstel 6 te betrekken;
19. de heren mr G. Ebbeling, mr B. H. Rümke en A. van der Velde te kiezen tot
leden van het hoofdbestuur;
20. het organisatierapport als richtsnoer voor het toekomstig beleid te aanvaarden,
doch de discussie over de inhoud ervan in een na het congres te beleggen vergade-
ring van de Verenigingsraad voort te zetten;
21. aan het congres in 1967 een voorstel tot wijziging van het reglement voor te
leggen, op grond van:
a) de aanbevelingen aan het congres in het rapport van de organisatiecommissie en
b) aanbevelingen van de commissie bedoeld in het geamendeerde congresvoorstel
no. 6 (besluit no. 18) aan het hoofdbestuur;
22. het rapport van de commissie Jeugd- en buurtwerk te aanvaarden en een exem-
plaar ervan naar alle uitvoeringsorganen van Humanitas te zenden;
23. het afgetreden hoofdbestuurslid mr H. M. van der Zanden, te danken voor zijn
bijdrage aan de hoofdbestuursarbeid in de afgelopen zittingsperiode;
24. de afdeling Hilversum en het landelijk secretariaat te danken voor hun bijdrage
in het welslagen van het congres.
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BOEKBESPREKINGEN

mens-worden met of zonder god?

(Overgenomen uit nr. 2, juli 1965, van 'Rekenschap', uitgaande van de Humanis~
tische Stichting 'Socrates', hladzij 95 t/m 97)

De Nijmeegse studentenvereniging Tlwu1I1asia gaf in 1961 een serie inleidingen
over het moderne ongodsdienstige humanisme. Vooral door de redevoeringen
van prof. Schillebeeckx en van dl'. Van Praag stond deze conferentie op hoog
peil. De uitgevers Dekker en v.d. Vegt te Nijmegen gaven de inleidingen uit en
dit boekje heeft zijn weg gevonden.
Dezelfde vereniging hield, in 1964, weer een conferentie en de inleidingen, aange-
vuld met de antwoorden, op een door het bestuur gestelde vraag, verscheen bij
dezelfde uitgever, onder de titel Mem - worden met of zonder God? Prof. J. Plat
C. M. sprak over De zin van ons leven. De kern van zijn gedachten ligt in deze zin:
'Het is gemakkelijk aan te tonen, dat een leven, geheel ingesteld op het najagen
van allerlei genoegens, bijzonder schamel en ten slotte zinloos is; veel moeilijker
evenwel is het aan te tonen, dat een menselijk leven, dat geheel is toegewijd aan de
verwerkelijking van een grote idee of - wat op hetzelfde neerkomt - op de ver-
heffing (promotie) van de medemens, geen definitieve zin heeft, tenzij die toewijding
ten slotte opgevat als eerhiedig - liefdevolle dienst van God.' Het gehele complex
van gedachten om de zelfverwerkelijking van de mens komt dan ook in deze in-
leiding niet tot zijn recht en helaas moet gezegd worden, dat deze kritiek vrijwel op
het gehele boekje van toepassing is.
Pater M. Hensen O.P. sprak over De ondervraging van de werkelijkheid. Hij keert
zich tegen de opvattingen van o.a. Sartre, die meent, 'dat de gelovige de wa:lr-
achtige mens-wording verminkt.' Het is SpI'. waarschijnlijk ontgaan, dat er ook
een vorm van humanisme is - en die overheerst in het Humanistisch Verbond --
die deze gedachte afwijst. Als God voor de humanist geen werkelijkheidservaring
is, heeft er geen keuze plaatsgevonden, vóór de mens en tegen God. Overigens is
van de transcendente God - en dat is toch essentieel voor het christelijk geloof -
weinig te bespeuren in zijn inleiding. Opmerkelijk is trouwens in dit verband dat
ook prof. Banning, die wel de titel Is godsdienstig geloof nog houdbaar boven zijn
bijdrage plaatste, aan deze kwestie niet toekomt. \Vat hij onder geloven verstaat,
is niet godsdienstig geloof.
De teleurstelling die dit boekje bij een humanist wel moet oproepen, is door de
vreemde vraagstelling al bepaald. Aan enkele vooraanstaande figuren werd de vol-
gende suggestieve vraag gesteld:
'Kunnen wij, eenzame mensen, in een als het ware belangeloos engagement tegen-
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over onze medemens, tot een besef komen van uiteindelijke geborgenheid in het
'bestaan, d.w.z. van de onverwoestbare mogelijkheid te hopen en te geloven? En ligt
in zulke medemenselijkheid het enige en alles beslissende antwoord betreffende de
zin' van ons bestaan?'
Het antwoord van Van Praag op deze extreem suggestieve vraag laat duidelijk
blijken, dat de vraagstellers zich de vooronderstellingen van de vraag niet voldoende
bewust zijn geweest. Het luidt:
'Wij, eenzame mensen, kunnen in een als het ware belangeloos engagement tegen-
over onze medemens tot een besef komen van verzoening met het (absurde) bestaan,
dat ons in staat stelt te geloven in en te hopen op de kracht van de menselijkheid.
Het is de poging tot verwerkelijking van deze medemenselijkheid, die maakt dat het
bestaan zijn zin in zich zelf draagt en zich zelf genoeg is.'
Het is goed het gehele antwoord van Van Praag over te nemen:
'Zet u even schrap, lezer! Hier volgt de vraag van de redactie:
Kunnen wij, eenzame mensen, in een als het ware belangeloos engagement tegen-
over onze medemens, tot een besef komen van uiteindelijke geborgenheid in het
bestaan ... Dit is nog niet de gehele vraag, maar het is vast een begin. En een
begin dat meteen een nieuwe vraag oproept: 'Vat is geborgenheid in het bestaan?
Ik weet het niet. Ik voel me volstrekt niet geborgen, d.W.Z. veilig, beschermd, om-
sloten. Het bestaan is absurd en de wereld eer vijandig dan beschermend. Maar in
mijn eenzaamheid kan ik tot het besef komen, dat ik eenzaam ben met anderen, die
mij nodig hebben, zoals ik hen. Niet alleen praktisch, maar fundamenteel; om
werkelijkheid te beleven, om mij zelf te ontplooien, om mens te zijn. Want het
mens-zijn wijst naar medemenselijkheid en de beleving van die medemenselijkheid
kan mij de overtuiging schenken, dat een leven, zo geleefd, niet voor niets geleefd
wordt, de moeite waard is, en mij verzoenen kan met het absurde bestaan. Ik spreek
niet van geborgenheid, en ik ontwaar geen zin van het bestaan, maar ik kan een zin
leggen in het bestaan, die het rechtvaardigt. Doordat ik ten volle mens wil zijn,
d.w.z. van eenzaamheid tot gemeenzaamheid kan en moet komen.
Een besef van geborgenheid in het bestaan, d.w.Z. van de onverwoestbare mogelijk-
hied te hopen en te geloven, zo gaat de vraag van de redactie verder. Dit 'd.w.L.'
begrijp ik niet. Het staat er wat abrupt. Ik neem aan dat ik zou kunnen spreken
van geborgenheid als ik hoopte (b.v. op de eeuwige zaligheid) omdat ik geloofde
(b.v. in Gods oneindige liefde). Maar dat kan ik niet. Niet omdat ik het een dwaas-
heid vind, maar omdat ik ze niet als werkelijk ervaar. Daardoor blijft mijn bestaan
onlogisch-toevallig, maar uit logica of onlogica laat zich nu eenmaal geen werkelijk-
heid construeren. Ik kan mij er niettemin mee verzoenen, voor zover ik mijn bestaan
de - 'moeite' - waard kan maken. En de medemenselijkheid die ik in mijn jeugd
ervaar, waarmee mijn vrienden mij gelukkig maken en die mij in mijn gezin om-
ringt, doet mij geloven in de kracht van het medemens zijn en hopen op de uit-
werking van die kracht in een onmenselijke wereld. Daaraan ontleen ik ook de vol-
harding om te doen wat ik aan mijn mens-zijn verplicht ben, in mijn omgeving,
in mijn werk en in de wereld. En soms ervaart men dankbaar dat dit alles niet
tevergeefs is, omdat mensen elkaar wezenlijk nodig hebben ...
En ligt in zulke medemenselijkheid het enige en alles beslissende antwoord be-
treffende de zin van ons bestaan?, aldus ten slotte de redactie. Het enige? Het
allesbeslissende? Wie zal het zeggen? Is het licht dat wij zien de enige trilling die
ons bereikt? Neen, maar we zijn niet in staat van trillingen meer te ervaren dan
onze zintuigen en onze instrumenten zichtbaar maken. Zo kan ik de zin van het
bestaan evenmin meer ervaren dan mijn mens-zijn en mijn (geestelijke) hulpmiddelen
daarbij binnen mijn bereik brengen. Die hulpmiddelen brengen mij niet tot een
rijkere zin dan gelegen is in het gezamenlijk avontuur van het menselijk leven en
beleven. En dit avontuur draagt zijn zin in zich zelf, als de vriendschap, de liefde
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en de muziek.' Dan volgt het antwoord, dat hiervoor werd aangehaald.
De overige medewerkers laten, vanzelfsprekend, een heel ander geluid horen.
Prof. dr. K. A. H. Hidding sprak over transcendentie en geborgenheid. Heb ik dit
verbalistische stuk goed begrepen, dan stelt hij, in navolging van Jaspers, het zijn
identiek met God en als de mens het mysterie van de transcendentie van het Zijn
verlaat, vervalt hij 'in de staat der Godverlatenheid'. Zo gesteld is het een
tautologie: Wie God verlaat, vervalt tot Godverlatenheid. Dat is nogal duidelijk. De
vraag is echter of de christelijke God de 'God der Filosofen' van Jaspers is en de
volgende vraag is dan of hij die de christelijke God 'verlaat' ook daarmee het Zijn
verlaat. Nee, ook deze bijdrage, raakt, voor de humanist, de kern niet. Maar ook
prof. dr. D. M. de Petter verliest zich in een tautologie in de laatste bijdragen uit
het boekje, getiteld Mens-worden met of zonder God. De schrijver constateert 'dat
het humanistisch atheïsme, met zijn diesseitige opvatting omtrent de vervuIling van
het menselijk bestaan, geen zin kan geven aan het kruis: het kruis dat in ieder
menselijk leven zijn plaats opeist, en vaak een zeer ruime plaats.' Betekent dit nu,
dat de niet-gelovige geen zin zou kunnen geven aan ellende, leed, tekort en dood?
De humanistische litteratuur is er om het tegendeel te bewijzen. Er staan nog enkele
bijdragen in dit boekje, één van mr. drs. C. Stallaert over overwinning op eenzaam-
heid en van de hand van Ad. den Besten over Mens-zijn als menswording, een ver-
kenning in de moderne poëzie. Hoe interessant ook, kunnen zij het boekje niet
redden en ze doen daar trouwens ook geen poging toe.
De lezing van het boekje, waarin het moderne humanisme zo gebrekkig en een-
zijdig ten tonele wordt gevoerd, is een verbazingwekkende ervaring, omdat het een
bijna doodlopend bewijs is van de crisis waarin het christelijk geloof verkeert. Hier
geen nieuwe theologie meer, maar het failliet van de theologie.

H. BONGE R

bevolkingsgroei en welvaartsmeting

door dr. ph. van praag.

verschenen bij de uitgeversmaatschappij ae. e. kluwer - deventer. prijs f 15,-.

Aan de universiteit van Amsterdam promoveerde op 28 januari 1966 dr. Ph. van
Praag, (hoofdadministrateur bij de EEG) op het proefschrift 'Bevolkingsgroei en
welvaartsmeting' .
DI. van Praag on'tkent het bestaan van een algemeen geldige bevolkingstheorie. Wat
als bevolkingsvraagstuk wordt aangeduid, is een reeks van problemen betreffende
de maatschappelijke organisatie.

DI. van Praag heeft in zijn dissertatie een methode ontwikkeld waardoor de wel-
vaarts- of verzorgingsniveaus van sociale groepen in verschillende landen in verzor-
gingscoëfficiënten kunnen worden aangegeven. Daardoor is de mogelijkheid tot
onderlinge vergelijking geschapen.
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maatschappelijk werk, krachten, terreinen, methoden:

onder redactie van dr. j. m. broekman.
uitgeverij van gorcum & comp. n.v., assen, 1965.

Het tweede deel van 'Maatschappelijk Werk' is inmiddels verschenen, wederom als
verzamelbundel van reeds eerder verschenen artikelen en van nieuwe bijdragen, zoals
dat van T. van Grootheest over 'Humanitas, van poging tot werkelijkheid'.
In dit deel zijn beschouwingen verzameld over levensbeschouwelijk maatschappelijk
werk, kinderbeschermong e.a. vormen van jeugdzorg, bejaardenzorg, medisch maat-
schappelijk werk, het werk t.bv. woonwagenbewoners, buitenlandse arbeidskrach'ten,
gerepatriëerden en probleemgezinnen en tenslotte artikelen over reclassering, alko-
holisme en prostitutie.

doelmatigheid in het maatschappelijk werk.
Beschouwingen over sodal administration.
F. J. BiaJJosterski, C. Blankenstijn, e.a.
Ministerie van Cultuur, Recrea'tie en Maatschappelijk Werk, 1965.

Deze brochure is de eerste van een aan dit onderwerp te wijden reeks, die een bij-
drage wil leveren voor de organisatorische vormgeving van verschillende werkzaam-
heden t.b.v. het maatschappelijk welzijn.
De brochure bevat zes voordrachten, discussieverslag en een nawoord.
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Gemeente Haarlem
Bij de gemeentelijke dienst voor sociale zaken wordt voor de afdeling algemeen
maatschappelijk werk gevraagd

EEN MEDEWERKER
in de rang van conul1iesA, die in staat moet zijn de chef van de afdeling bij diens
afwezigheid te vervangen.
(Bevordering tot de rang van hoofdcommies is in de toekomst niet uitgesloten).

Vereisten:
- middelbare schoolopleiding
- diploma van een erkende school voor maatschappelijk werk of éen gelijkwaardige
opleiding
- grondige kennis van hulpverlening krachtens de Algemene Bijsta~dswet en de
diverse groeps-, alsmede rijksregelingen.

Salaris:
tussen f 897,- en f 1182,- per maand.
Vakantietoeslag 6% van het jaarsalaris; vergoeding van' verplaatsingskosten volgens
de gemeentelijke regeling.
De gemeente Haarlem is aangesloten bij het IZA-Noord-Holland.

Eigenhandig geschreven sollicitaties met uitvoerige inlichtingen en opgave van
referenties worden binnen 10 dagen na het verschijnén van dit blad ingewacht bij de
burgemeester van Haarlem.
In de linkerbovenhoek van de sollicitatiebrief vermelden nr. 64676/l3S/TH.

-;L 1\ ,!



Vraag NU aan ...
de GRATIS vakantie-
gids ClOOpagina's)

van Reisbureau DE HAAS

Kolossale keus uit perfect
verzorgde touringcar-, vlieg-
en treinreizen.
De Haas' vertrekpunten door
heel Nederland.
Naar àlle sublieme Europese
vakantiegebieden.
Zoals: Touringcarreis
12 dg. Costa Brava v.a.
f 275,-.
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