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SOCIAAL WANGEDRAG

gedrag en beoordeling van gedrag

de mens in de wisselwerking

Na het artikel van mevrouw dl'. H. M. In 't Veld-Langeveld waarin de
betekenis van het gezin voor de sociale gedragsv01'1ningen de huidige moei-
liike positie van het gezin voor het goed ver1;ullen van deze functie werden
geschetst, 1;olgt hiel' 1;ande hand van de heer]. ]. H. Kraaykamp, directeur
van de clubhuizen 'De Arend' en 'De Zeemeeuw' te Rotterdam, een beschou-
wing van de factoren, die het menseliik gedrag in het algemeen bepalen,
waarna hii in het licht 1;andie uiteenzetting de groep 'zwak-en-a-socialen', zo-
als deze in de onderste lagen 1;ande bevolking is aan te treffen, b'eziet. Red.

Voortdurend ondergaat de mens de invloed van zijn omgeving en oefent hij zelf
op die omgeving invloed uit. En even voortdurend staat de mens in wisselwerking
met zijn medemensen.
In deze korte zinnetjes zijn twee terreinen van intensieve studie aangegeven, waar-
voor in onze tijd in toenemende mate de aandacht gevraagd wordt: de tussen-
menselijke relaties en de \visselwerking tussen de mens en zijn wereld. Want juist
in onze tijd, in het moderne maatschappelijk leven worden wij op deze twee gebie-
den geconfronteerd met een aantal opvallende verschijnselen en daarmee samen-
hangende problemen, waarin het gaat om een bedreiging van het geluk en de, opti-
male ontplooiing van grote groepen medemensen.
Grootscheepse industrialisatie van eertijds agrarische gebieden, ontsluiting van min
of meer afgesloten woonoorden, de opeenhoping v.an grote aantallen mensen in
steden, de zich nog steeds verder ontwikkelende techniek, de moderne communicatie-
middelen, zoals radio, pers en televisie, maar ook treinen, schepen en vliegtuigen,
die verre landen dichterbij brengen, die grenzen doen vervagen en invloed uitoefenen
op de verhoudingen van mensen, volkeren en levensstijlen, het hoge tempo van het
alledaagse leven, het zijn allemaal zeer opvallende eigentijdse verschijnselen.
Verschijnselen ook, die spanningen oproepen, in mensen en tussen mensen; in be-
drijven, gezinnen, stads buurten, op het platteland, in het onderwijs en in het ver-
enigingsleven, overal kunnen wij spanningen ontmoeten tussen de mensen, of tussen
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de mens en zijn omgeving. Voor velen zijn de spanningen te groot en zij zoeken
zich een uitweg in conflicten, of uiten zich in ziekte, verminderde arbeidsvreugde,
of gevoelens van machteloosheid en eenzaamheid. Ten behoeve van onze moderne
samenleving én ten behoeve van hén, die nu in deze samenleving niet" mee kunnen
komen, of die zich niet kunnen of willen aanpassen aan de eisen, die het eigentijdse
leven stelt, is het noodzakelijk, dat wij ons intensief bezighouden met vragen, als:
Hoe beïnvloedt de samenleving het gedrag van mensen en omgekeerd?
Hoe beïnvloeden mensen elkaars gedrag?

mens, motief en situatie
Als we spreken over wangedrag, dan ligt in dat begrip een zedelijk oordeel opge-
sloten. We hebben het dan over gedrag, dat door mensen vertoond en door andere
mensen afgekeurd wordt.
We worden steeds voorzichtiger in het beoordelen van gedragingen; we durven
eigenlijk nauwelijks meer gedrag als zodanig te beoordelen.
Op de vragen: Wat vindt u van het doden van dieren, van staken, van vechten?
antwoordt u waarschijnlijk met een: 'Dat hangt er vanaf.' Waar is uw oordeel dan
van afhankelijk?
\Vïj willen gedragingen niet meer als afzonderlijke grootheden beoordelen, wij willen
ze zien en beoordelen in samenhang met:

1. de concrete mens, die dat gedrag vertoonde.
2. de motieven, welke die mens tot dat gedrag aanleiding gaven.
3. de situatie, waarin dat gedrag vertoond werd.

Pas als wij het betrokken gedrag zien in zijn samenhang met mens, motief en situatie
wagen wij ons aan een beoordeling van het gedrag in termen van goed, slecht, aan-
gepast of onaangepast, nuttig of nutteloos, enz.
Een paar voorbeelden kunnen wellicht e.e.a. verduidelijken.

Ie. Vlanneer van meneer A. ontdekt wordt, dat hij iets gestolen heeft, dan zullen
wij die daad afkeuren. Hij komt voor de strafrechter. Blijkt nu, dat meneer A. debiel
is en de porte van zijn daad niet zo goed begrijpt, dan wijzigt zich ons oordeel al
enigszins.
\Vanneer ons bovendien blijkt, dat aan zijn opvoeding veel gemankeerd heeft, dat
hij door zijn opvoeders en door invloeden van het milieu, waarin hij jarenlang ver-
keerde, zelfs gestimuleerd werd tot de misdaad, dan zulien we stelen nog steeds
slecht vinden, maar de daad, verricht door onze debiele, slecht opgevoede meneer A.,
is in een ander daglicht komen staan.
Steeds meer erkennen en herkennen wij de invloed op het menselijk gedrag, die
uitgaat van de factoren aanleg, opvoeding en milieu. Steeds meer ook wensen wij
een concreet gedrag te beoOl'delen in het raam van, in samenhang met de aanleg,
de opvoeding en het milieu, die inwerkten op de mens, die dat gedrag vertoonde,
en die hem vormden tot juist deze mens.

2e. Wat vinden wij van het geven van geld aan een arme man?
Het motief voor die daad kan" zijn de wens om een ander te laten delen in de eigen
welstand. Het motief kan ook zijn, om de ander te laten voelen, hoe goed de gever
zelf is. Het kan ook zijn, dat wij de ander door het geld geven van ons afhankelijk
willen maken. En er zijn nog veel meer motieven te bedenken, waardoor wij tot de
daad van geld geven aan arme mensen zouden komen. Kunnen wij de daad zelf nog
beoordelen, of wordt het voor een beoordeling wel erg noodzakelijk om het motief
tot de daad te kennen?
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In het maatschappelijk werk b.v. nemen wij geen genoegen meer met het verrichten
van daden, die volgens algemeen gangbare normen als 'goed' aangemerkt worden;
nee, voortdurend worstelen. wij met onze motieven, willen wij onderzoeken of ook
de motieven tot het helpen van anderen wel zuiver waren.
Gedrag en de motieven tot dat gedrag horen bij elkaar; een zedelijk verwerpelijk
gedrag kan door de hoogste motieven geïnspireerd zijn, goede daden kunnen op zeer
afkeurenswaardige motieven stoelen. In ons oordeel streven wij naar het zien van de
samenhang van gedrag en motief.

3e. Vooral de bezettingsjaren hebben velen er gevoelig voor gemaakt, dat gedra-
gingen die in de cne situatie (een vredige maatschappij) ontoelaatbaar geacht moeten
worden, in een andere situatie (in oorlogstoestand) niet alleen toelaatbaar kunnen
zijn, maar zelfs prijzenswaardig. Het liegen en bedriegen t.o.v. de vijand, het be-
nadelen van de vijand door goederen van hem te stelen, het is ook liegen, bedriegen
en stelen, maar de beoordeling (en rechtvaardiging) van die gedragingen koppelen
we aan de situatie, waarin zij verricht werden.
In de naoorlogse jaren kwam dan ook enigermate het pedagogische probleem naar
voren, dat kinderen, opgegroeid in de oorlogssituatie, de vertaling naar de situatie
van vrede niet konden maken. De aangeleerde handelingen, die in oorlogstijd nuttig
of goed waren, bleven ook doorgaan in de geheel andere situatie, die na de bezet-
tingsjaren ontstaan was, en oogstten toen een afkeuring, die moeilijk door die kinderen
begrepen kon worden.
Niet alleen bij zulke grote verschillen in situatie, zoals oorlogs- of vredestoestand,
maar ook in ons dagelijkse leven houden vve in ons oordeel rekening met de situatie,
waarin een bepaald gedrag vertoond werd: hoe was de situatie waarin de onderwijzer
er toe kwam een kind een tik te geven, of waarin een meisje zwichtte voor de ver-
leidingen, die op haar afkwamen?

Alvorens wij tot de kwalificaties wangedrag, onaangepast gedrag, enz. komen, geven
wij ons rekenschap van de invloed, dic de factoren aanleg, opvoeding en milieu
gehad hebben in het naar voren doen komen van een bepaald gedrag. \Vij verdiepen
ons in de motieven, die een concrete mens bewogen tot zijn daden en we zien de
daden liever niet los van de situatie, waarin zij verricht werden. Dat maakt onze
gedragsbeoordelingen betrekkelijk, we beoordelen menselijk gedrag meer in betrek-
king tot de daartoe bepalende factoren. Dat resulteert ook in een verlies aan recht-
lijnigheid, want we kunnen niet meer rechtlijnig zeggen: doden, liegen, stelen, over-
spel is slecht, is wangedrag. Want geen twee mensen, die een ander doodden, zijn
hetzelfde, hun motieven kunnen ver uiteenlopen en de situaties, waarin gedood werd,
kunnen kleine of grote verschillen vertonen.
Verlies aan rechtlijnigheid, een grotere onzekerheid ook; want we beseffen veel meer,
hoe een grote gok ons oordeel over het gedrag van de medemens is, als we weinig
of niet op de hoogte zijn van de factoren, die dat gedrag bepaalden of beïnvloedden.
Hier liggen grote problemen in voor de ethiek als wetenschap, voor de pedagogie(k),
maar ook voor vele mensen, voor wie het leven venvarrend, chaotisch en uitzichtloos

'is, zonder stevig, algemeen-geldig houvast, dat geen nuances toelaat.
Maar er zit ook winst in. Ons ethisch oordeel wordt in zijn betrekkelijkheid dikwijls
milder. Bovendien stelt onze geleidelijk groeiende kennis van gedragsbepalende
factoren ons in staat op een doeltreffender wijze medemensen te helpen, om hun
gedrag te veranderen in zo'n richting, dat zij zich zelf eniof de gemeenschap, waarin
zij leven, minder schade berokkcnen.
Het dikwijls weinig effectvolle: 'Dat mag je niet doen, dat is slecht,' wordt meer
en meer vervangen door de vragen: 'Wie ben jij, die dit deed? In welke omstandig-
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heden deed je het?' En gewapend met de kennis, die het antwoord op deze vragen
ons opleverde, zijn wij beter in staat om het afgekeurde gedrag te beïnvloeden in
een door ons gewenste richting, of om herhaling van het gedrag te voorkomen.

interpretatie van de situatie
Mijnheer X verschijnt voor de rechter. Hij heeft een medemens gedood en hij wordt
ervan verdacht die medemens vermoord te hebben. Advocaat en officier van justitie
pogen de stukjes van de legpuzzel aan elkaar te passen, opdat de rechter tot een zo
rechtvaardig mogelijk oordeel zal kunnen komen.
Wat was het motief van meneer X, wraak of zelfverdediging?

De situatie wordt geschilderd en daardoor lijkt zelfverdediging het meest aanneme-
lijke motief. Het slachtoffer had een dreigende houding aangenomen en toen had
de beklaagde toegestoken. Maar de officier is nog niet tevreden. Want wás de situatie
wel zo bedreigend, of zág de beklaagde de situatie alleen als zo bedreigend? I\'Iet
andere woorden, is de interpretatie, die de beklaagde gaf van de situatie, aannemelijk
genoeg gemaakt door feiten? Als hij zich al bedreigd voelde en toestak, alleen omdat
de ander boze ogen opzette of een verzoek weigerde, dan vinden wij de opvatting
van de situatie niet aannemelijk genoeg om de daad van doden te rechtvaardigen.
Er is dus nog een vierde gedragsbepalende factor, waarmee wij in het beoordelen
van gedrag rekening houden. Niet alleen: Hoe waren de omstandigheden, waarin de
daad verricht werd? Maar ook: Hoe zag de gedrager de omstandigheden, waarin
hij tot zijn daad kwam? 'Welke opvatting had hij van de situatie, hoe interpreteerde
hij zijn situatie?
Ons gedrag in een concrete situatie wordt niet alleen bepaald door die situatie,
maar ook en vooral door onze visie op, onze interpretatie van die situatie. Er staat
een open broodkar voor uw deur en u zit boven uit het raam te kijken. Opeens ziet
u een jongen van een jaar of dertien snel een brood uit de kar pakken en er mee
weglopen. Hoe reageert u nu, welk gedrag gaat u vertonen? U kunt denken, dat de
jongen een boodschap voor zijn moeder deed en u veronderstelt, dat hij wel geld
in de kar achtergelaten heeft, als betaling voor het brood. U kunt ook tot de mening
overhellen, dat er zich voor uw ogen een diefstalletje afgespeeld heeft. En ten slotte
kunt u nog veronderstellen, dat de jongen een knechtje van de broodbezorger is, mis-
schien om in zijn schoolvakàntie wat te verdienenn.

Dit zijn drie aannemelijke interpretaties van die ene, kleine gebeurtenis, die u
zag: brood-pakken en ermee weglopen. Maar wat II nu gaat doen, hoe u zich zult
gedragen, is afhankelijk van de interpretatie, die u het meest aannemelijk vindt, van
Uw opvatting van de gebeurtenis.
Uw keuze bepaalt of II gaat roepen: 'Houdt de dief', of dat u vast 'een fooitje klaar-
legt voor het knechtje, af wellicht ongeïnteresseerd het hoofd afwendt. Drie geheel
verschillende gedragingen, gekoppeld aan drie verschillende interpretaties van het
waargenomen voorval.
Hoe we concrete situaties, waarin wij ons bevinden, zullen interpreteren is afhankelijk
van: a. wat wij kUnnen waarnemen in die situatie; b. wat wij willen waarnemen in die
situatie; c. hoe wij waarderen, wat wij waargenomen hebben.

a. Als u in het beschreven voorvalletje ook gezien had, dat de jongen schichtig om
zich heen keek en even verder het brood onder zijn overhemd wegstopte, dan had u
het incident waarschijnlijk gedecideerd opgevat als een geval van diefstal. Hoe meer
wij waargenomen hebben, hoe zekerder wij ons voelen over onze interpretatie van
een gebeurtenis, een medemens, een situatie.
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b. Verondersteld, dat u in een eerste oppervlakkige indruk die jongen sympathiek
vond; hij had zo'n prettig open gezièht en hij was netjes gekleed. Daardoor komt u
minder snel op het idee van diefstal, u denkt eerder aan de mogelijkheden van de
boodschap voor moeder of het helpen van de broodbezorger. U gaat veronderstel-
lingen ontwerpen in de richting van wat u graag wil: 'hij zal wel geld in de kar
achtergelaten hebben,' of 'hij helpt de bakker zeker'.
In de zegswijzen: 'Jij merkt alleen op, wat in je straatje past,' of 'jij wilt niet zien,
dat jouw valk een uil is,' erkennen wij de invloed, die onze wensen hebben op het
waarnemen en interpreteren van situaties, mensen en gebeurtenissen.
c. Nog een veronderstelling: u vatte het brood-pakken wel op als diefstal, maar
u vindt het niet zo erg: 'Ik ben ook jong geweest en ik heb als kind ook wel eens iets
gepikt. Wat doet dat éne brood er nou toe, het is toch maar een avontuurtje van
die jongen?'
En u reageert niet met 'houdt de dief', maar u blijft geamuseerd zitten toekijken
hoe de jongen zich uit de voeten maakt.
In ons interpreteren van het ons omringende zit dus ook nog een element van waar-
deren, waarde toekennen, opgesloten, dat mede ons reageren op die situatie bepaalt.

Opvoeding en milieu hebben een grote invloed op de maatstaven, waarmee wij tot
interpretatie van concrete situaties en ook van onze gehele levenssituatie komen.
Het kindje uit een artistiek gezin leert aan de voorwerpen rondom hem wellicht eerder
de aspee,ten 'vorm' en 'kleur' onderscheiden en waarderen, ten,Jijl het kind van de
kleine handelaar misschien meer attent gemaakt wordt op de geldswaarde van die
voorwerpen.
De levensovertuiging, waarin wij grootgebracht werden, biedt ons een schema of
een uitgangspunt voor de interpretatie van velerlei situaties en gebeurtenissen.
Als opvoeding en milieu een grote invloed hebben op de maatstaven, waarmee wij
situaties interpreteren, dan is het aannemelijk om te veronderstellen, dat mensen,
die een min of meer gelijksoortige opvoeding genoten en in een min of meer gelijk-
soortig milieu opgroeiden en leven, dat die mensen ook tot min of meer gelijkluidende
interpretaties komen van allerlei situaties of gebeurtenissen. Een sprekend voor-
beeld van een dergelijke gelijkluidende interpretatie van een gebeurtenis door een
groter aantal mensen, vinden we in de reacties op de watersnood in 1953.
'Het is een sh"af van God,' zo luidde het oordeel van een grote groep bij de waters-
nood beh"okkenen; mensen met een gemeenschappelijke levensovertuiging, een gelijk-
soortig agrarisch milieu en een grote overeenkomstigheid van levenservaringen. En
hun gedrag werd bepaald door hun interpretatie van de gebeurtenis: wie het als
straf van God ziet, moet berusten, bidden om vergeving en zijn leven beteren.
Er is ook een andere interpretatie van deze gebeurtenis mogelijk: de mens beheerst
de natuur blijkbaar nog onvoldoende. En wie de natuurramp zo interpreteert, voelt
zich gedrongen tot een ander gedrag: hij gaat dijken bouwen en met verdubbelde
energie plannen bedenken om de natuur te beheersen en een herhaling van de ramp
te voorkomen. Omdat opvoeding en milieu een zo grote invloed hebben op onze in-
terpretatie van situaties, zo groot, dat een gelijksoortige opvoeding en een overeen-
komstig milieu kunnen resulteren in gelijkluidende situatie-opvattingen bij een grote
groep mensen, daarom is dit gezichtspunt wellicht van belang bij de beoordeling van
het gedrag van een categorie mensen in onze eigen samenleving, nl. de zwak- en a-
socialen, zoals wij ze aanh"effen in de onderste lagen van onze samenleving. Hoe inter-
preteren zij hun levenssituatie? In hoevelTe vloeit hun (wan)gedrag voort uit hun
interpretatie van ons maatschappelijk leven? En is die interpretatie zo onaannemelijk,
dat wij hem moeten verwerpen? Reageren zij met wangedrag op wantoestanden, of
zien zij alleen wantoestanden, die feitelijk niet bestaan?
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de zwak-socialen
Zij leven in dezelfde samenleving als u en ik. Alleen, het standpunt, van waaruit zij
die samenleving bekijken, verschilt: zij kijken van onderen naar onze maatschappij,
wij misschien vanuit het midden of van bovenaf.
Hoe ziet onze samenleving eruit, als je hem van onderaf bekijkt?
'Je bent toch maar een nummer. Of je nou op je werk bent, of bij de dokter, je bent
gewoon een nummer. ''''ij, gewone mensen, hebben niks in te brengen. Ze doen maar
met je. Van je loon houden ze van alles af, en je weet nooit, waar het blijft. En als
je bij ons in de buurt woont, hoef je niet te denken dat je ooit nog es ergens een
ander huis krijgt, al heb je nog zoveel urgentieverklaringen. Je komt er nooit meer
uit, we zijn niet netjes genoeg.
In de tram willen ze toch ook niet naast een werkman zitten? Omdat je vuil bent van
je werk. En als je een 'andere baas vindt, waar je meer kunt verdienen, dan hebben
ze ook nog wat te zeggen: dat je geen verantwoordelijkheidsgevoel hebt en dat je je
geld op de gemakkelijkste manier wilt verdienen. Nou, wat dan nog? We hebben 't
vroeger beroerd genoeg gehad, m'n ouders hebben zich ook doodgesappeld. En
waarvoor, wat zijn ze er mee opgeschoten? 't Leven is maar kort en een mens mag
ook wel es wat hebben. Als ik geld verdien, geef ik 't uit ook. Geld moet rollen, je
moet er plezier van hebben. Ik heb een televisietoestel, we zitten goed in de kleren
en de kinderen komen ook niks te kort. Je geeft ze wel gemakkelijk eens iets toe,
maar weet jij, hoe beroerd ze het later nog es krijgen? Ja, die vent van de afbetaling,
diè kan kletsen. Hij zet van alles bij je in huis, op proef. Nou, en hoe is dat~ je went
aan al die dingen en dan kun je ze niet meer missen. Ik maak me wel es zorgen over
die afbetalingen, maar toch is het een mooi systeem. Je hoeft niet te wachten, tot
je oud en grijs bent, voor je je eens wat kunt permitteren.
Ik zou m'n kinderen wel een vak willen laten leren, maar ja, de kinderen willen zelf
niet. Al hun vriendjes en vriendinnetjes gaan werken en verdienen zelf. Nou, dan
hou je ze niet meer, dan moeten ze ook de fabriek in. En neem 't ze eens kwalijk, ze
zien hun kameraadjes met mooie kleren en dure bromfietsen, dus dan moeten zij het
ook hebben. En ze brengen wat in, he, dat is ook een voordeel. ''''ant van een week-
loon van zeventig gld. kun je ook geen gekke bokkesprongen maken. En als je een
paar dagen ziek geweest bent of zonder werk, dan ben je maanden achterop.
Laatst waren ze van de politie hier, wilden weten of mijn oudste iets te maken had
met een kraakje. Als er iets is, beginnen ze al te denken: 'Dat zullen die wel gedaan
hebben.' Dat is wel makkelijk zó? Ja, ik heh vroeger ook wel es wat gepikt, uit een
pakhuis, waar ik werkte. 't Ging toch van de grote hoop. Dacht je, dat die directeur
last had van die paar kistjes sinaasappelen, die ik meenam? En wij hadden het geld
hard nodig. Niemand had er schade van en wij konden weer even vooruit. Van een
kleine baas zal ik heus nooit iets pikken, die werkt er zelf ook hard voor. Nee, als er
rottigheid is, weten ze je wel te vinden, maar als er geholpen moet worden, ho maar.
Hier in de straat helpen we elkaar, we horen hij mekaar. We zouden wel een groter
huis willen hebben, maar ik weet toch niet of we wel uit de buurt weg zouden willen.
Alleen is ook maar alleen, en al die capsone-rnensen in de nieuwe buurten, die wat
op je te zeggen hebben. Laten ze naar zich zelf kijken, ik loop toch ook niet te
vertellen hoe ze leven moeten? En wie zegt me, .\\'at goed is en wat niet goed? Ze
moesten zelf maar es zo moeten .leven als wij .. .'

De verleiding is groot om aan deze 'interpretatie van onderaf' een analyse te ver-
binden van aannemelijke en onaannemelijke gezichtspunten, van de afwijkingen t.O.V.
de burgerlijke normen, waardoor die normen in een scherper reliëf komen te staan.
De beschikbare plaatsruimte laat een dergelijke analyse niet toe. We moeten volstaan
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met het signaleren van de gevoelens van onmacht om de gang van zaken te be-
invloeden; het onzekere toekomstperspectief, dat noopt tot een leven in het nu; de
grote gevoeligheid voor afkeumig en minachting, zonder de overtuiging om ooit ook
goedkeuring en achting deelachtig te kunnen worden; de interpretatie van de maat-
schappij als een overweldigend aantal machtige 'Ze's', waardoor zij heen en weer
geschoven en vastgezet worden en waarom 'je ook link moet uitkijken', anders wordt
je overal de dupe van.
Zijn er in onze huidige algemene levenssituatie bepaalde factoren aan te wijzen, die
een belemmering vormen voor een gezonde levensontplooiing van enkelingen en
groepen, en die daardoor wellicht de misvorming van sociaal gedrag in de hand
werken?
Zo ongeveer luid de vraagstelling van deze artikelenserie.
In het opsporen van deze factoren kan het dikwijls nuttig blijken verschillende
interpretaties van onze levenssituatie met elkaar te vergelijken, en in het bizonder
aandacht te schenken aan de interepretatie, die de 'misvormden', de weinig ont-
plooiden en de a-socialen geven aan onze samenleving. Want hun gedrag en wan-
gedrag hangt samen met hun interpretatie van het hun omringende. Wanneer wij,
op grond van een beoordeling, die rekening hield met alle ons bekende, dat gedrag
bepalende factoren, besluiten om te trachten hun gedrag te beïnvloeden, dan wacht
o'ns dikwijls een taak op twee terreinen: Ie wij moeten hun interpretatie van de
situatie trachten te wijzigen, zij moeten anders leren dénken, dan zullen zij ook
anders dóen; 2e maar niet alleen hun interpretatie van de situatie moet gewijzigd
worden, maar ook de situatie zelf; want analyse van hun interpretatie presenteert
ons óók een rekening van de samenleving, die wij opbouwden. Zij hebben ook wel
eens gelijk, en dat verplicht ons om ook te trachten hun situatie, onze samenleving
te wijzigen, zodanig, dat alle leden van die samenleving een redelijke kans krijgen
op geluk en ontplooiing.

In het hierna volgende nummer zal deze artikelenreeks worden voortgezet met
o.a. een vervolgartikel van de heer Kraaykamp, waarin de bovenbedoelde
tekorten van de situatie, waarin de zwak-sociale mens leeft en die ook debet is
aan zijn (wan)gedrag, nog nader zijn uitgewerkt.

RED.
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GEREPATRIEERDEN ZORG

om de vrijheid van keuze

In het decembernummer van 'Humanitas' werd de vraag beantwoord aan welke
gerepatrieerden wij onze hulp kunnen aanbieden. Deze beantwoording was aanleiding
tot een informeel door de protestantse groep aangevraagd gesprek tussen een afvaar-
diging van de CIO commissie (Contact in Overheidszaken) en de ADR (Algemeen
Diaconale Raad) en een vertegenwoordiging van Humanitas.
De CIO, naar zijn voorzitter, de heer Schipper meedeelde, samengesteld uit alle
protestantse kerken, vrijzinnig zowel als orthodox en de ADR met dezelfde inter-
kerkelijke samenstelling, bleken er bezwaar tegen te hebben, dat wij verklaard had-
den maatschappelijke huIL) te kunnen bieden, ook aan anderen dan uitgesproken bui-
tenkerkelijken. Het protest tegen het artikel van Humanitas bleek daarbij juist uit
de vrijzinnige kringen in de CIO te zijn gekomen.

Het is verheugend, dat CIO en ADR de weg naar Humanitas hebben gevonden om
aan hun bezwaren uiting te geven. Enerzijds moet het voor de vertegenwoordigers
van beide groeperingen, met wie wij een openhartig gesprek konden voeren, duidelijk
zijn geworden, dat de door Humanitas gebruikte formuleringen niet het gevolg zijn
van expansiezucht of van een behoefte zich te begeven op het terrein van anderer
levensbeschouwingen. Anderzijds werd het ons duidelijk, dat een fundamenteel ander
uitgangspunt oorzaak is van dit, voor ons aanvankelijk onbegrijpelijk, protest. CIO
en ADR gaan ervan uit, dat de Kerk een claim heeft op ieder die ecn binding heeft
met de Kerk en nadrukkelijk werd hierbij verklaard, dat men onder die binding ook
verstaat de binding, die ouders van buitenkerkelijken hadden met de Kerk.
Humanitas wijst echter het leggen van welke claim dan ook op de mens af. vVij heb-
ben zelf geen claim op de buitenkerkelijke mens, maar staan open voor allen, die
behoefte gevoelen aan een tegemoettreden vrij van elke leerstelligheid. vVie zich in
vrijheid tot Humanitas wendt, kan door Humanitas worden geholpen. En omdat wij
weten, dat ook maatschappelijk werk dan pas tot zijn recht komt, als het de gehele
mens aanspreekt, zal de m.\V., die zijn taak goed verstaat, een cliënt die kennelijk aan
een Kerk gebonden is, naar het maatschappelijk werkapparaat van die kerk verwijzen.
vVenst de cliënt dan toch door ons te worden geholpen, dan helpen wij. vVant wij
weten ook, dat mensen, ook al hebben zij naar de opvatting en omschrijving van
onze gesprekspartners een binding met de Kerk, soms in feite van die Kerk niets meer
willen weten, dan wel de taal van die Kerk niet meer verstaan. Zouden wij zulke
mensen dan moeten dwingen zich te wenden tot organen, waarheen zij juist hebben
verklaard niet willen gaan? Dat is zo volkomen in strijd met de humanistische opvat-
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ting van de vrije keuze van de mens, dat dit in onze kring geen' punt van discussie
kan uitmaken.
Ds. Gijsman heeft gevraagd of wij zwart op wit willen zetten, dan wij hulp verlenen
waar dit gewenst wordt. Wij hebben daar in het minst geen bezwaar tegen. Integen-
deel. Het is ons gehele uitgangspunt. Trouwens ook in ons artikel, dat tot het protest
aanleiding gaf, schreven wij reeds nadrukkelijk, dat de vrije keuze van de gerepa-
trieerde hierbij voorop staat. Wij 'bieden ons aan' en aan de mens in nood is het om
zich vrijelijk tot ons te wenden. Uiteraard gaan daarbij onze gedachten in de eerste
plaats naar de grote groep van buitenkerkelijken en wij verstaan daar dan in het al-
gemeen onder allen, die zich niet of niet meer aan een kerk verbonden voelen.
Onze gesprekspartners bleken hierbij de mening toegedaan, dat de gerepatrieerden
deze vrijheid van keuze moeilijk kunnen hebben als zij niet eerst worden ingelicht
over het godsdienstig patroon hier te lande. Onzerzijds is er geen enkel bezwaar
tegen dat de protestantse kerken trachten deze voorlichting te geven; zij hebben daar
gedurende de tijd, dat de gerepatrieerden in de contract-pensions verblijven, volop
gelegenheid toe.
Onze ervaring is echter - en deze ervaring wordt gedekt door uitspraken in het
Isonevo rapport - dat sommige gerepatrieerden juist na het contact met dit Hol-
landse godsdienstige patroon daar zo afwijzend tegenover komen te staan, dat zij
eerder geneigd zijn zich tot Humanitas te wenden om maatschappelijke steun dan tot
de protestantse organen, wanneer zij tenminste van het bestaan en de doelstelling
onzer vereniging op de hoogte zijn gebracht.

I. SLUIJTER
Voorzitter Landelijke Sectie
Gerepatrieerdenzorg.
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Bij het Cenh'aal Bureau van

Humanitas
Vereniging voor Maatschappelijk 'Werk op huma-
nistische grondslag kan per 1 januari 1960 worden
aangesteld een

manlijke of vrouwelijke

staffunctionaris
in het bijzonder belast met het secretariaat van de
landelijke sectie Gezinsverzorging.

Gegadigden dienen te beschikken over de mogelijkheid creatief mee
te werken aan de opbouw van het maatschappelijk werk der vererii-
ging.

Brieven te richten tot het hoofdbestuur, J. vVo Brouwersstraat 16,
Amsterdam.
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I '

GEZINSVOOGDI]

verslag van de discussie op

de studieconferentie van 2 en 3 mei

te oosterbeek

vervolg op een verslag in het vorige nummer van

de gehouden inleidingen

Als leidraad voor de discussie waren drie vragen opgesteld. Deze vragen werden
's-zaterdagsavonds door de deelnemers, in zes groepen verdeeld, besproken. Elke
groep had opdracht, wel alle vragen te bespreken, maar slechts op één aangewezen
vraag een antwoord te formuleren. 's-Zondagsmorgens vond de algemene discussie
plaats, waarbij de beantwoording der vragen door de zes groepen als uitgangspunt
werd genomen. De ze algemene discussie is geleid door de heer P. A. Pols, bijgestaan
door een uit de twee inleiders van de vorige dag samengesteld forum, waarbij mej. lVI.
Ploeg de plaats innam van mevrouw D. Heroma-Meilink, die niet meer aanwezig
kon zijn. De aan de deelnemers voorgelegde vragen hadden alle drie betrekking op
het het vraagstuk van de betekenis en de mogelijkheden van de vrijwilliger en de
beroepskracht in het toezichtwerk t.b.v. minderjarigen. Elke vraag bevatte een
bepaald aspect van dit probleem. Bij de beantwoording van de ene vraag kwam men
onvermijdelijk ook terecht bij de aspecten van de beide andere vragen. In deze sa-
menvatting zijn de discussies per vraag niet op de voet gevolgd, maar is de totale
discussie over alle vragen tot één geheel gemaakt.
De tekst van de vragen luidde als volgt:

1. Acht u voor hulpverlening aan een medemens, met name op het terrein van de
gezinsvoogdij en vrij patronaat, sociaal gevoel en levenservaring in het algemeen
voldoende en v-indt ti in verband daarmee een opleiding C.q. vorming min of meer
overbodig?

2. Wat verstaat ti onder leiding C.l]. vorming van de vriiwillige gezinsvoogd/patroon
en wat is naar uw mening hierbij de taak van de beroepskracht?

3. Ligt er naar uw mening zowel voor de beroepskracht (opgeleide maatschappelijk
werker) als voor de vrijwillige medewerker op het terrein van de gezinsvoogdij en
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vrii patronaat een taak, of liikt het u beter de uitvoering daarvan geheel in handen
van beroepskrachten te leggen?
Indien u voor beiden een taak ziet, kunt 11 dan een bepaalde taakverdeling maken
en de werkverhouciing tussen hen aangeven?

samenvatting van de discussie

betekenis van de vrijwilliger

Voor beroepskracht en vrijwilliger beiden ligt er een taak op dit werkterrein. De
vrijwillige toezichthouder heeft- een eigen specifieke waarde, zonder welke het
hulpverleningsarsenaal armer zou zijn. Ook uit zuiver praktisch oogpunt heeft hij
enkele aantrekkelijkheden. De volgende aspecten t.a.v. de vrijwilliger zijn genoemd:

1. hij kan doorgaans meer tijd aan het betrokken gezin geven en ook sneller klaar
staan dan de druk bezette beroepskracht;

2. het kind behoeft hem niet te delen met vele andere kinderen, zoals bij de
beroepskracht onvermijdelijk is (zie inleiding van mr. Van Veen in het vorige
nummer);

3. hij kan een andere relatie opbouwen met het kind en het gezin, nl.:
a. hij kan veel meer naast kind en gezin gaan staan. De beroepskracht staat er meer

teg!lnover.

b. hij kan. emotioneel spontaner reageren dan de beroepskracht, die veel meer
beheersend en begrijpend de relatie moet 'hanteren';

c. hij kan zich met zijn eigen levenssituatie persoonlijker op het kind en gezin
instellen; gemeenschappelijke aanknopingspunten zoeken en de ander in zijn eigen
leven (b.v. gezin) toelaten (grotere uitwisselbaarheid, mogelijkheid tot gezonde
iden tifica tie).

4. de ervaring wijst uit, dat soms de vrijwilliger door het gezin beter geaccepteerd
wordt, wegens het feit dat hij niet voor het werk betaald wordt. De cliënt ziet daarin
kennelijk een bewijs van zuivere belangstelling.

zijn noodzakelijke eigenschappen

Behalve sociaal gevoel en levenservaring, zoals in de eerste vraag werd geformuleerd,
achtte men het gewenst verantwoordelijkheidsgevoel voor de medemens als een
noodzakelijke eigenschap van de gezinsvoogd apart te noemen.

algemene oriëntering nodig

Algemeen was men de mening toegedaan dat de vrijwilliger te voren een speciale
oriëntering behoeft. De term opleiding vond men hier echter te zwaar klinken.
eMt deze oriëntering wordt bedoeld het opdoen van kennis betreffende:

e de aard, karakter, mogelijkheden en grenzen van het gezinsvoogdij- en vrij
patronaatswerk.

• over de soorten van moeilijkheden in het kinder- en gezinsleven, die tot onder
toezichtstelling kunnen leiden.

• over de functie en algemene werksituatie van de toezichthouder, zijn feitelijke
taken, zijn relatie tot de kinderrechter en de vereniging i.c. de maatschappelijk
werker.

• over de algemene kwalitatieve en kwantitatieve eisen die aan de toezichthouder
gesteld moeten worden.
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De betekenis van een dergelijke algemene oriëntering is:
a. de a.s. toezichthouder leert door deze algemene terreinverkenning goed begrij-
pen waarom het gaat en wat wel en niet van hem wordt verwacht. Daardoor zal hij
zich beter in zijn werk weten te richten en zekerder de grenzen van zijn verantwoor-
delijkheid kunnen bepalen. .
b. de toezichthouder raakt beter ingesteld op samenwerking, speciaal met de maat-
schappelijk werker, omdat hij heeft leren overzien, hoe deze van dienst kan zijn bij
zijn werk.

noodzaak tot verdere vorming

Over de noodzaak tot verdere 'vorming' van de toezichthouders is uitgebreid gediscus-
sieerd. Sommige deelnemers hadden ernstig bezwaar tegen 'vorming', die dan werd
opgevat als vervorming. Dat nam echter niet weg, dat men het vrij algemeen eens
bleek te zijn over de waarde van activiteiten, die beogen de gezinsvoogd tot verdere
verdieping van zijn werk te brengen. En er waren deelnemers, die het juist in deze
betekenis yan zelfverdieping voor het woord 'vorming' opnamen. En woord is ten
slotte maar een woord. Voorgesteld werd om onder vorming te verstaan: het ver-
groten en verdiepen van de eigen ekennis en ervaring en het op niet geforceerde
wijze streven naar verbetering van de eigen kwaliteiten als toezichthouder. Er werd
betoogd, dat de vrijwillige toezichthouders dikwijls in hun houding tegenover cliënten
vorming zouden behoeven, in concreto, dat zij tot een tolerante, aanvaardende hou-
ding moesten worden gebracht. Maar daar werd tegenover gesteld, dat juist t.a.v.
de persoonlijke houding van de vrijwilliger grote voorzichtigheid geboden is, omdat
juist daar het gevaar van vervorming gauw op de loer ligt. De vrijwilliger moet zich
in zijn houding niet hoeven te forceren, hij moet zich in principe t.a.v. zijn cliënt
spontane reacties kunnen permitteren. Er ligt hier een belangrijk verschilpunt met de
onder supervisie getrainde beroepskracht. Hier moet vooral door goede selectie van
de vrijwilligers getracht worden teleurstellingen te voorkomen. Bewuste omvorming
van de houding in het werk is een leerproces, dat zich slechts verantwoord kan vol-
trekken bij hen die tijdens een volledige opleiding tot maatschappelijk werker onder
supervisie daartoe worden gebracht. Nog wat verder ging de vrees van sommigen
met betrekking tot de invloed van bewuste kennisvermeerdering omtrent de mense-
lijke moeilijkheden op het handelen van de vrijwilliger. Moet de vrijwilliger niet
oppassen zijn intuïtie te verlammen door onzekerheid, die het gevolg kan zijn van
halve kennis van zaken. Men stelde tegenover elkaar de spontaan reagerende mens
met een gezonde intuïtie en de zich sterk passief houdende gedachtenweger. Maar
daartegenover werd weer opgemerkt, dat halve kennis van zaken er doorgaans reeds
is. Geen enkele vrijwilliger is ter zake een onbeschreven blad papier in deze tijd van
psychologische romans, leerboeken, etc. Een verdere bewustwording onder verant-
wOOl"deleiding aan de hand van concrete ervaring in het werk zal zo eerder ver-
helderend en bevrijdend dan vertroebelend en belemmerend kunnen werken. En,
nog even terugkomend op de bewustwording van de eigen houding in het werk:
is momenteel in onze samenleving het hanteren van intermenselijke relaties niet
overal problematisch geworden? Kan de toezichthouder er dan wel aan ontkomen
zich te bezinnen op zijn wijze van (respectvol) omgaan met zijn cliënt?
Met betrekking tot de mogelijke onzekerheid, die een vrijwilliger soms door kennis-
uitbreiding zou krijgen werd verder opgemerkt, dat een 'beetje onzekerheid' beter
zou passen in de grondhouding van de vrijwilliger dan 'te grote zekerheid'. jVlaar
deze mening moest het afleggen tegen het weerwoord, dat goede samenwerking met
de cliënt enerzijds vereist, dat men helder ziet wat noodzakelijk gebeuren moet en
geen losse-schroeven-werk moet verrichten, terwijl men anderzijds de betrekkelijkheid
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van het eigen standpunt voor de cliënt moet zien en niet moet pogen, eigen zekerheid
aan de ander op te leggen.
Twee belangrijke mogelijkheden tot verdere vorming werden onderkend:
Ie. geregelde persoonlijke werkbesprekingen met de beroepskracht (de zgn. 'bege-
leiding' door de beroepskracht);
2e. het deelnemen aan een vaste gespreksgroep van maatschappelijk werk vrijwilli-
gers, respectievelijk toezichthouders.

de begeleiding van de vrijwilliger door de beroepskracht

Deze (bege-)leiding werd als volgt geschetst:

ct de vrijwilliger inleiden in het 'geval'. Dat houdt in: hem eèn goed beeld geven
va nde betreffende situatie en moeilijkheden, van de mogelijkheden tot hulpver-
lening en de beste wijze van aanpak.

• met de vrijwilliger over het geval continu' in gesprek blijven; vragen die het
werk hem oplevert bespreken en verklaren; werkresultaten mede bezien en
de manier van werken regelmatig mede-beoordelen; zo nodig assisteren of be-
middelen bij het treffen van maatregelen en voorzieningen; adviseren bij te nemen
beslissingen; helpen zoeken van oplossingen bij zich voordoende moeilijkheden;
eventueel bijstaan bij de periodieke rapportering. Meer theoretisch uitgedrukt,
werd gezegd dat de leiding o.m. zou moeten inhouden:

• de vrijwilliger leren het eigen werk te evolueren;

• het objectiveren van de verantwoordelijkheid van de vrijwilliger in zijn werk.

Met betrekking tàt deze dagelijkse (bege)leiding door de beroepskracht van de ver-
eniging ontwikkelde zich een uitvoerige discussie rondom een belangrijk actueel
probleem, dat ook reeds door mr. Van Veen in zijn inleiding was aangeroerd: het
nog onvoldoende ontwikkelde samenspel tussen beroepskracht en vrijwilliger. Waarin
zit dat? Hoe komt het, dat men elkaar nog onvoldoende weet te vinden? Deze samen-
werking maakt immers de kern uit van de nieuwe opzet van het werk der laatste jaren!
Is het slechts nog een kwestie van aan elkaar wennen?
Heeft de beroepskracht doodgewoon nog te weinig tijd voor deze taak? Of mist de
beroepskr-acht in zijn opleiding tot maatschappelijk werker de training in vaardig-
heid voor deze leidinggevende taak?
Heeft de vrijwilliger bezwaren of emotionele weerstanden tegen deze leiding? Wat
VOorwaarde hecht hij eraan? Voelt hij zich op de vingers gekeken?
Kortom, hoe staat het met de wederzijdse behoefte en de' bereidheid om elkaar in
het werk als 'teaniworkers' te treffen en in hoeverre is de beroepskracht van nu in
staat zijn leidinggevende taak op zich te nemen. In de gevoerde discussie kon men het
terzake moeilijk verder brengen, dan het weergeven van eigen indrukken en erva-
ringen. Vrij algemeen bleek de indruk, dat hier naast onervarenheid en gebrek aan
traditie ook emotionele bezwaren aan beide zijden nog een rol zouden spelen. Van-
uit de vrijwilligers kwam naar voren, dat men zich door de beroepskracht soms wel
als een 'cliënt' beschouwd had gevoeld.
Ook zou door oudere en reeds ervaren vrijwilligers de leiding van de vaak nog vrij
jonge beroepskrachten niet zo gemakkelijk worden geaccepteerd.
Toch moet de vrijwilliger zich realiseren dat hij in het belang van de cliënt zoveel
mogelijk moet durven profiteren van de 'ingeblikte' zorgvuldig bijeengebrachte en
beproefde 'ervaring', die de beroepskracht in zijn opleiding en praktijk bewust
heeft verwerkt.
Pas als de vrijwilliger werkelijk van de kwaliteit van de beroepskracht wil profiteren
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en de beroepskracht in staat is de ander in diens vragen respectvol tegemoet te
treden, kan een vruchtbare samenwerking tot stand komen, waardoor het werk van
de vrijwilliger ongetwijfeld nog veel aan waarde kan winnen.
Van betekenis was ook de opmerking, dat een goede samenwerking een gemakkelijk
gevolg kan zijn van een goede start. Als de nieuwe toezichthouder door de beroeps-
kracht goed op het werk en de samenwerking wordt voorbereid, wordt daarmee de
goede basis voor verder teamwork tussen hen gelegd. Iets wat men gezamenlijk
heeft opgebouwd, kan men beter gezamenlijk blijven onderhouden, dan wanneer
men eerst op eigen kompas heeft moeten varen.

de gespreksgroep
In de gespreksgroep gaat het om onderlinge besprekingen van werkvraagstukken en
het uitwisselen van werkervaringen.
Het groepsdenken werd van grote betekenis voor het eigen werk der groepsleden
geacht. Het geeft daaraan steun en verdieping. Het groepslid kan vooral ook door
actieve deelname aan het groepsgesprek zich van de eigen problemen beter bewust
worden. De uitwisseling der ervaringen kan zeer verrijkend zijn voor het eigen uit-
zicht op de mogelijkheden in het werk.
In een goede open en tolerante groepssfeer komt men niet zelden er gemakkelijker
dan in een individueel gesprek toe, om eigen beperkingen en fouten onder ogen te
zien. Zo kan de goede gespreksgroep veel bijdragen tot het kweken van de behoefte
aan samenwerking ook met de maatschappelijke werker.
In de gespreksgroep wordt een gemeenschappelijk werkniveau gekweekt. De kunst is
dit niveau goed te doen zijn. Goede gespreksleiding is noodzakelijk. Dit laatste is een
aparte vaardigheid, die de m.w. niet vanuit zijn opleiding heeft leren beheersen.
Er werd opgemerkt, dat bij voorkeur speciale gespreksleiders door de vereniging moe-
ten worden gezocht. De beroepskracht heeft met betrekking tot de gespreksgroepen
vooral een stimulerende, adviserende en coördinerende taak. In de praktijk is wel
gebleken, dat vrijwilligers die uit zich zelf weinig belangstelling voor een gespreks-
groep hadden, het achteraf toejuichten, dat ze er door de beroepskracht met de haren
waren bijgesleept.
Als aanvulling van het onderlinge gesprek werd gewezen op de vormende waarde,
van inleidingen, films en excursies.

taken van beroepskracht en vrijwilliger

Ten slotte bracht men de volgende taakverdeling tussen de vrijwilliger en de be-
roepskracht aan:

beroepskracht:
• werven (in samenwerking met speciale contactpersonen in de afdelingen)

• selecteren

• (bege)leiden
• zelf toezicht uitoefenen in bepaalde gevallen .

., dagelijkse werkrelaties met andere instellingen en instanties onderhouden.

vrijwilliger:

• eigen toezicht uitoefenen

• geregeld contact over het werk onderhouden met de mw.

• periodiek verslag uitbrengen aan de kinderrechter

• zich spontaan voor raad en steun tot de m.w. wenden.
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werkverhouding beroepskracht en vrijwilliger

Uit de discussie kwam naar voren dat er geen sprake moet zijn van een hiërarchische
verhouding maar van een verhouding, waarin de vrijwilliger de' maatschappelijk
werker in zijn kwaliteit van persoonlijke leidsman(-vrouw) accepteert en de maat-
schappelijk werker de vrijwilliger respecteert in diens specifieke kwaliteit van
spontaan helpende medemens, die hij zoveel mogelijk tracht van dienst te zijn, in
het belang van de hulpverlening aan kind en gezin.

sluiting

De voorzitter zei in zijn slotwoord o.a. dat het ons thans dus vooral moet gaan om de
vraag, hoe wij, op' de meest produktieve wijze vorm geven aan de gedachte, die aan
de opzet van het huidige gezinsvoogdij- en patronaatswerk ten grondslag ligt: een zo
goed mogelijke samenwerking tussen vrijwillige toezichthouder en de beroepskracht
van de vereniging. Deze gedachte is niet ontstaan achter de schrijftafel, maar gebo-
ren uit de onvrede met de situatie van het toezichtwerk in de periode 1920-
1956. De huidige kinderziekten van deze nieuwe opzet moeten we te boven komen.
We mogen niet verzanden door het aanvaarden van de huidige manco's, die nóg aan
de relatie tussen bedoelde werkpartners kleven. Goede selectie en doeltreffende lei-
ding en samenwerking zijn primaire eisen.
Het is zeer verheugend dat over die relatieopbouw op deze conferentie zoveel'en zo
kernachtig is gepraat. Ernst, emoties en vrolijkheid hielden elkaar daarbij in een
gelukkig evenwicht. Moge het resultaat van deze conferentie o.a. zijn: een krachtige
impuls tot verdere groei van deze samenwerking, in het belang van de kinderen en
de gezinnen, waarmee we als toezichthouders in het werk te maken hebben.

c. U.

gevarieel'de stof

benoemingen

Benoemd tot

a. maatschappelijk werkadviseusejdirectrice bij het gewestelijk centrum in Overijsel
per 1 jan. 1960 mevrouw H. J. Roes, thans werkzaam als secretaresse van de
landelijke sectie Gezinsverzorging.

b. maatschappelijk werkster bij de afd. Rotterdam voor het Algemeen Maatschappe-
lijk Werk mej. B. Buursink, 1 januari 1959.

c. bij de afd. Amsterdam voor het Algemeen Maatschappelijk Werk mevr. E. Meijer~
Kubbenga, per 15 juni 1959; mej. M. A. de Wilde, per 1 juni 1959;
voor Gerep. Zorg mevr. T. J. Hobma-Glastra, per 15 februari 1959.

d. bij de afd. Den Haag: voor gerep. zorg: de heer A. J. Harmsen, per 15 februari
1959.

zie 'vervolg op pag. 4 omslag
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GEZINSVERZORGING IN

INTERNATIONAAL VERBAND

enige indrukken van

een internationale conferentie

Van 12-15 mei van dit jaar werd in vVoudschoten een internationale conferentie
over de gezinsverzorging gehouden. Het was voor de eerste maal in de geschiedenis
dat over dit onderwerp een treffen op internationaal niveau plaats vond, al waren
reeds eerder (o.a. op een nationale gezinsverzorgingsconferentie in Engeland) allerlei
contacten gelegd tussen vertegenwoordigers van verschillende landen.
Aan deze eerste internationale conferentie werd deelgenomen door vertegenwoor-
digers van 13. landen, terwijl bovendien bij de opening ook Israël aanwezig was.
Ongeveer 150 mensen waren, soms van heinde en verre (Canada, V.S.) bijeenge-
komen om zich gezamenlijk te verdiepen in vraagstukken over een onderwerp, dat
in de huidige samenleving van zo uitermate groot belang is geworden.
De conferentie was voorbereid door de (Nederlandse) Centrale Raad voor de Gezins-
verzorging. De openingszitting vond plaats in Utrecht en werd, behalve door de
deelnemers aan de gehele conferentie, bijgewoond door een grote schare belang-
stellenden uit Nederlandse gezinsverzorgingskringen, en vertegenwoordigers van de
plaatselijke, provinciale en landelijke overheid.
De opening werd verricht door hare excellentie de minister van Maatschappelijk
vVerk, mejuffrouw dr. M. Klompé. Daarna werd het congres ontvangen door het
Provinciaal Bestuur en vervolgens werd gezamenlijk naar Woudschoten gereisd.
Gedurende de gehele conferentie was het stralend zonnig weer, hetgeen vanzelf-
sprekend de stemming gunstig beïnvloedde en onze buitenlandse gasten de vraag
ontlokte of het hier altijd zulk mooi weer is!
Het zou te ver voeren in het kader van dit artikel een verslag te geven van alles wat
er op de conferentie behandeld is.
Het ligt trouwens in het voornemen binnenkort een uitvoerige weergave van dé ge-
houden inleidingen en discussies het licht te doen zien (nadere aankondiging voor
belangstellenden volgt).

de toren van babel

Wat ons opviel tijdens de conferentie waren twee dingen: In de eerste plaats een
babylonische spraakverwarring. Toegegeven, de deelnemers kwamen uit vele landen
en spraken velerlei talen. Maar dat bedoelen we niet. In het Engels, Frans of Duits,
of desnoods in alle drie deze talen door elkaar konden we ons allen wel verstaan-
baar maken. Maar de babylonische spraakverwarring ontstond, doordat telkens weer
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bleek, dat een bepaald woord in verschillende landen geheel anders werd geïnter-
preteerd of een andere draagwijdte had.
Voorbeelden?
Indien over 'opleiding' werd gesproken, dacht de één aan een voorlichtingscursus
van 2 weken, de ander ging daarbij uit van een vorming van ongeveer l)f jaar.
Ook het woord 'theorie' bleek tot misverstand aanleiding te geven. Bij theorie werd
enerzijds gedacht aan wetenschappelijk-filosofische lessen (die men dan toch wel
afwees vaar de krachten in de gezinsverzorging), anderzijds aan 'theorie-naaien' of
voedingsleer. Sprekende over de taak van de leidster bleek ook een nadere verduide-
lijking noodzakelijk. Wij in Nederland gaan er vanuit dat het tot de taak van de
leidster behoort om vóór de hulpverlening het gezin te bezoeken, zorgvuldig de
plaatsing van een kracht voor te bereiden, tijdens de hulpverlening contact te houden
zowel met gezin als gezinsverzorgster en te bepalen wanneer de hulp kan worden
teruggetrokken.
Wij hoorden op de conferentie van een leidster, die leiding gaf aan een paar honderd
krachten, en als een soort telefoniste met procuratie, vanachter haar bureau haar
zaken regelde. Persoonlijk contact met de gezinnen was dus uitgesloten, contact met
de werkneemsters slechts sporadisch mogelijk en het tijdstip van beëindiging van de
huishoudelijke hulp werd door gezin en gezinsverzorgster in onderling overleg be-
paald.

eenheid in verscheidenheid

Te midden van deze, babylonische spraakverwarring viel het ons op, dat hoewel
het werk waaraan de conferentie gewijd was, in de verschillende landen onafhanke-
lijk van elkaar tot ontwikkeling was gekomen, er toch een grote mate van overeen-
stemming op allerlei punten bleek te zijn. Dit blijkt om te beginnen al voor een deel
uit de naam waarmede deze hulpverlening in verschillende landen wordt aangeduid:
familienpflege, assistenza familiare, husmoderaflosning, gezinsverzorging, aide
familiale, heimpflege, homemakerservice, hernhjälp, husmorvikarvirssomhet; fami-
liale hulp, l'aide aux mères de famille.
De kern van alle werkzaamheden in alle landen is een vorm van hulp aan het gezin
in nood ten einde het gezinsleven in stand te houden en te versterken, waarbij de
uitvoerende kracht werkt in 'the domestic field, the field of health care and the
educational field'.

overeenkomsten en verschillen
In alle gevallen was het uitgangspunt dat de taak van de huisvrouw geheel of
gedeeltelijk moest worden overgenomen voor kortere of langere tijd. Ten aanzien
van de indicatie, waarop tot hulpverlening werd overgegaan, bleken er wel verschil-
len te bestaan. Aan de documentatie hieromtrent ontlenen we het volgende:
Taak van de gezinsverzorging 1):

A. Met de nadruk op de huisvrouw:
1. ziekte van de vrouw (tijdelijk),
2. tijdelijke afwezigheid (ziekenhuis),
3. overspanning van de vrouw,
4. bevalling,
5. aanwezigheid van invalide huisgenoot,
6. chronische ziekte,
7. onbekwaamheid van de vrouw.

I) Gezinsverzorging wordt hier gebruikt om de gehele hulpverlening aan te duiden, onge-
acht de vraag of een opgeleide dan' wel een niet opgeleide kracht in het gezin worden
ingezet.
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Deze taken worden voornamelijk verricht in Finland, Zweden, Noorwegen, Neder-
land, België, Frankrijk, Duitsland en Zwitserland, waarbij dient te worden opge-
merkt dat Nederland in het algemeen door de gezinsverzorging geen hulp bij beval-
lingen wordt gegeven, en Zweden speciale verzorging aan punt 5 geeft.
Daarnaast geven Denemarken, Oostenrijk, Italië, Canada, de V.S. en Nieuw-Zeeland
bijzondere aandacht aan de punten 1, 2, 3, 4 en 6, terwijl Engeland zich 'in het
bijzonder richt tot de categorieën 4 en 6 en gedeeltelijk tot 1.

B. Met de nadruk op de kinderen:
1. ziekte van een van de kinderen, terwijl de moeder buitenshuis werkt (Zweden),
2. na overlijden van de moeder,
3. bij verwaarlozing der kinderen (in het kader van de kinderbescherming in de VS).
Hulpverlening na overlijden van de moeder vindt in verschillende landen plaats.

C. Met de nadruk op de leeftijd:
De hulpverlening aan bejaarden is tot op heden het sterkst tot ontwikkeling gekomen
in Engeland, waar dit ca. 80 pct. van het totaal aantal gevallen betreft, en Zweden.
In vele andere landen geeft men er thans aandacht aan.

discussiemethoden

Vele discussies vonden plaats in kleine groepen waarin steeds zoveel mogelijk natio-
naliteiten vertegenwoordigd waren. Velerlei onderwerpen kwamen hierin ter sprake.
In het kader van dit artikel zou het wederom te ver voeren deze alle te bespreken.
Enige wilen we echter noemen.

relatie gezinsverzorging - maatschappelijk werk

Gesproken werd over de relatie tussen gezinsverzorging en maatschappelijk werk.
Maatschappelijk werk werd hierbij aangeduid als 'help the client to help himself',
gezinsverzorging als 'help in order tot safeguard, protect, stabilise and unify the
family'. 'The first goal is the preservation and reinforcement of family life'.
De conclusie, die op grond van het bovenstaande getrokken werd, was, dat dan ook
gezinsverzorging een geïntegreerd deel van het maatschappelijk werk moet zijn en
dat de relatie tussen maatschappelijk werkster en gezinsverzorgster moet berusten
op wederzijds vertrouwen.
Een en ander leidde niet voor ieder tot de conclusie, dat de leidster van de gezins-
verzorging noodzakelijkerwijs een opgeleide maatschappelijk werkster moet zijn.
Indien dit niet het geval is, zou echter de leidster wel veel voorlichting over het
maatschappelijk werk moeten krijgen. Tevens was men van mening, dat maatschap-
pelijk werksters tijdens hun opleiding op de hoogte zouden moeten worden gebracht
van de mogelijkheden en de plaats van de gezinsverzorging binnen het maatschap-
pelijk werk.

wettelijke regeling

Ter discussie kwam de vraag of het wenselijk kan worden geacht een wettelijke
regeling ten aanzien van de gezinsverzorging te treffen. Men kon het eens zijn met
betrekking tot het nut van een officiële erkenning van de gezinsverzorging middels
een regeling, die de mogelijkheid schept tot subsidiëring der instellingen, tot ver-
groting der rechtszekerheid van de beroepskrachten en tot het op hoger plan brengen
van het werk.
Uitdrukkelijk werd echter gesteld, dat een dergelijke regeling de 'flexibility' van
het werk, noch die van de opleiding in gevaar mag brengen.

102



opleiding

De documentatie gegevens leren ons, dat een speciale beroepsopleiding voor gezins-
verzorgsters bestaat.in 11 landen, te weten: Finland, Zweden, Noorwegen, Denemar-
ken, Nederland, België, Frankrijk, Duitsland (gedeeltelijk), Zwitserland, Oostenrijk
en Italië.
De duur van deze cursussen varieert van 2 maanden tot 2 jaar (hierbij inbegrepen
het werken in de praktijk).
De opleiding wordt in internaatsverband gegeven in 8 landen: Finland, Zweden,
Noorwegen, Nederland, België (gedeeltelijk), Frankrijk, Duitsland (gedeeltelijk) en
Zwitserland (gedeeltelijk).
In Engeland '(2 cursussen), Denemarken, Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk en Italië
kent men (ook) dag- en avondcursussen.
Gecn cursussen in Engeland (behoudens de 2 hierbovengenoemde), Canade, de
VS en Nieuw Zeeland.
In Canada en de VS heeft de maatschappelijk werkster (case worker) de taak aan-
dacht aan de vorming te geven in het persoonlijke contact met de gezinsverzorgsters.
Zoals uit het bovenstaande blijkt, bestaat er in de praktijk veel verschil in de duur
en dus ook in het programma van de opleiding in de verschillende landen.
Toch bleek tijdens de discussie dat de meningen over dit onderwerp niet zo veel uit
elkaar lopen. Men kon het er over eens worden, dat een internaatsopleiding van een
half jaar wenselijk is, gevolgd door één jaar praktisch werken.
Ten aanzien van de twee onderdelen van de opleiding, n1. theorie en praktijk meende
men dat zo veel mogelijk naar een combinatie en integratie gestreefd moet worden.
Ook de 'refresher courses' na afloop van de opleiding werden van groot belang
geacht. Aan een goede vóór-opleiding werd veel minder waarde gehecht dan aan
karakter en instelling van de kracht alsmede het milieu, waaruit deze komt.

algemene indrukken

Uiteraard zou over de gehele conferentie nog veel meer te vertellen zijn. Wij denken
aan de taak en opleiding van de leidsters, aan de rechtszekerheid van de beroeps-
krachten, aan allerlei gegevens over de situatie in de verschillende landen enz.
In verband met de beperkte plaatsruimte is dit echter hier niet mogelijk.
Als samenvatting mag gesteld worden dat deze eerste internationale conferentie
het contact tussen de vertegenwoordigers der verschillende landen heeft tot stand
gebracht waardoor het gesprek over allerlei onderwerpen op gang kon komen. Ver-
wacht mag worden, dat meerdere conferenties zullen volgen en dit te meer omdat
tijdens deze eerste ontmoeting een internationale organisatie in het leven werd
geroepen, die onder meer tot taak zal hebben het contact tussen de gezinsverzor-
gingsorganisaties over de hele wereld tot stand te brengen.
Wij besluiten met de wens dat dit alles moge leiden tot een zo verantwoord mogelijke
hulpverlening aan zoveel mogelijk gezinnen in nood in alle delen der wereld.

H.J. R.
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BOEKBESPREKINGEN

vijfstromenland

door dr. P. J. Bouman, elfde druk

Zo juist is de elfde druk van deze 'besteller' verschenen. Aan deze 'balans der wereld-
delen' hebben wij aandacht besteed in ons kaderorgaan van december 1958.
Op bladzijde 1.5 van deze druk heeft de schrijver in een kort artikeltje: 'Bij de elfde
druk', commentaar geleverd op de reacties van publiek en pers. Dit commentaar
drukken wij hieronder gaarne af. - Red.

bij de elfde druk

In een kort \Foord vooraf heb ik mijn lezers een sleutel tot dit boek willen over-
handigen: begrip voor de gekozen essay-vorm en de bedoeling daarvan. Of de velen,
die naar 'Vijfstromenland' grepen, deze schrijftrant konden waarderen, valt niet na
te gaan. Wel bleek duidelijk, dat mijn pleidooi voor het essay aan het merendeel der
boekbesprekende critici voorbij ging, ja, dat de methode van vrije expressie zelfs
aanstoot gaf.
'In Deutschland reizt der Essay zur Abwehr, weil er an die Freiheit des Geistes
mahnt', schreef Th. Adomo (Noten zur Literatur 1958, blz. 10). En hij vervolgde:
'Der Essay aber liisst sich sein Ressort nicht vor~chreiben. Anstatt wissenschaftlich
etwas zu leisten ader künstlerisch etwas zu schaffen, spiegelt noch seine Anstrengung
die Musse des Kindlichen wider, der ohne Skrupel sich entflammt an dem, was andere
schon getan haben ... Gliick tl11dSpiegel sind ihm wesentlich.'
Ook het Nederlandse publiek kent zijn wantrouwen jegens de speelse vorm, vooral
indien men een auteur bovendien nog wil rubriceren in een of andere wetenschappe-
lijke sector. In het Woord vooraf heb ik de nadruk gelegd op het subjectivisme, dat
mij de enige mogelijkheid leek om iets te vertolken van de onzekerheid, die ons allen
in deze verwarde wereld in meerdere of mindere mate kwelt.
Na een reeks impressies en korte beschouwingen - geen 'behandeling' '()an landen
en werelddelen - trachtte ik in het slothoofdstuk 'Delta' enkele lijnen wat strakker
te trekken. Ik liet mijn subjectief pacifistische gevoelens (wie heeft ze niet?) '()aren
om '()rijplotseling (blz. 369/70) overstag te gaan naar de erkenning, dat realistisch
beschouwd geen regering in de huidige situatie (materieel, psychisch en moreel)
eenzijdige ontwapening kan nastreven. De afschrikkingstheorie duidt nauwkeurig
(Mlnop welk punt wij zijn beland.
Maar afschrikking is geen fatum. Ze kan niet het laatste woord zijn van onze politieke
wijsheid.

104



De vraag of wij ons begrip van 'kracht' een diepere inhoud kunnen geven dan bi;
een louter militaire interpretatie hiervan mogeli;k is, heb ik onomwonden - te
onomwonden misschien - aan de orde gesteld. Vermoedeli;k ook te beknopt. Men
schi;nt me soms bedoelingen toe te schri;ven, die ik niet koester. Ik ben geen
defaitist, integendeel. In de essayistische vri;heid, waarmee ik het thema, dat de
doden de levenden kunnen begraven van vele kanten heb belicht, heb ik steeds voor
het leven gekozen. Ik heb zelfs geen ander motief gehad om dit boek te schri;ven.

het zintuigelijk en lichamelijk gebrekkige kind

onder redactie van C. D. Moulijn

uitgever De Tijdstroom, Lochem 1959

Dit 12 pagina's tellende boekje bewijst, dat het mogelijk is in 20 opstellen van
19 schrijvers de niet-ingewijde globaal vertrouwd te maken met de vraagstukken van
opvoeding en leermethoden en de huidige opvattingen over de maatschappelijke aan-
passing van hem of haar, die als blinde, dove (doofstomme) of lichamelijk gehandi-
capte het leven moet opbouwen. Het geschrift is door ieder, die er zich rustig toe zet,
heel goed te lezen. De belangstelling behoeft zich zeker niet tot beroepsmatige inter-
esse te beperken. Integendeel, het ware te wensen dat heel veel mensen, bij wijze
van algemene levensoriëntering, zich van hetgeen hier omtrent de achtergrond van
onze gehandicapte medemens wordt gezegd, op de hoogte stelden. Dat zou ook de
algemene sfeer in de samenleving rond deze mensen ten goede komen.
Het is boeiend te lezen hoever men al is gekomen met de pogingen, om het gehandi-
capte kind tot een zo normaal mogelijke levensaanpassing te voeren. Even boeiend is
het, uit verschillende bijdragen in dit boekje de strijd te proeven ter verdere vervol-
making van dit moeilijke werk, een strijd waarbij de opvoeders/leerkrachten het
zeker niet altijd eens blijken te zijn. C. U.

arbeidsrecht

door G. F. Fortanier en J. J. M. Veraart; uitgever Stichting

voor opleiding van maatschappelijke werkers, Haarlem

Wij hebben het werkje met belangstelling doorgenomen. Het geeft o.i. een heel goed
beeld van de omvangrijkheid en de ingewikkeldheid van het huidige arbeidsrecht,
zowel van de privaatrechtelijke als van de publiekrechtelijke zijde daarvan.
Voor een maatschappelijk werker, die op de hoogte moet zijn met de rechten en
verplichtingen van de werknemers en die enig inzicht moet hebben van de problema-
tiek die zich in en rond de arbeidsverhouding kan voordoen, zij een grondige bestu-
dering van dit werkje van harte aanbevolen.
De onbevooroordeelde lezer zal zich ongetwijfeld afvragen, waarom de schrijvers in
hoofdstuk V bij de bespreking van de diverse sociale verzekeringswetten en sociale
voorzieningen, zo opvallend zwijgen over het belangrijke aandeel dat de socialisten in
de totstandkoming daarvan hebben gehad.
De literatuuropsomming onder de diverse onderdelen vinden wij uitmuntend.

L. deC.
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