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Tot en met 1957 heeft onze vereniging jaarverslagen gepubliceerd waarin
sterk de nadruk was gelegd op het organisatorisch financieel aspect en
waarin het maatschappelijk werk weliswaar 1'llbrieksgewijze werd behan-
deld, maar waarin toch niet zo veel meer dan statistische gegevens en
nuchtere feiten-opsommingen konden worden gegeven. Juist omdat bij de
hulpverlening van Mens tot Mens de inhoud van het werk zo belangrijk is
en omdat een verantwoording van w á t men uit vaktechnisch oogpunt
doet en hoe men dit doet, in een jaarverslag van normale omvang niet tot
zijn recht komt, heeft het bestuur besloten de landelijke sectiesecretarissen
en de gecommitteerde voor de ontwikkelingsgebieden uit te nodigen in het
kaderblad iets te vertellen over de inhoud van de hulpverleningsarbeid, die
in de diverse secties en onderdelen van Humanitas wordt verricht. Over de .
belangrijke arbeid van honderden der plaatselijke en landelijke bestuurs-
leden, collectanten, organisatiemedewerkers, wijkhoofden e.d. vindt u in
deze aanvullende verslagen dus niets. Met enige verbeeldingskracht evenwel
kan men met het algemene jaarverslag voor zich, wel een duidelijke indruk
krijgen van deze krachtsinspanning in onze vereniging. Dit gaat niet zo
gemakkelijk met het maatschappelijk werk en daarom hoopt de redactie dat
leden en belangstellenden door het lezen van deze 'inhoudsverslagen' een
betere indntk zullen krijgen van wat er zich bi; Humanitas afspeelt in de
reeksen van menselijke ontmoetingen die samen het maatschappelijk werk
vormen. Node kan daarbij een aparte verhandeling over de levensbeschou-
welijke achtergrond van onze hulpverlening gemist worden. Na ons twee-
jaarlijks congres, op 31 oktober en 1 november a.s., waar o.m. gesproken en
gediscussieerd zal worden over de formulering in de statuten van onze be-
ginselverklaring, hopen wij, speciaal als sluitstuk op de in dit nummer
verschijnende artikelen, de lezers een beschouwing over dit onderwerp te
kunnen aanbieden.
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KIN D E RB E SC H E RM I N G

het gezinsvoogdij- en vrij patronaatswerk

de ontwikkeling in de laatste jaren

Het gezinsvoogdij- en vrij patronaatswerk verkeert algemeen in een sterk ingrijpende
overgangstoestand. Voorheen lag het werk een lange reeks van jaren deels in handen
van zwaar overbelaste beroepskrachten (zgn. ambtenaren van de kinderwetten) die
primair voor andere taken (onderzoek en voorlichting ten behoeve van de kinder-
rechtspraak) waren aangesteld, deels in handen van vele, door de kinderrechters
gesteunde, vrijwilligers. Bij al het goede en nuttige, dat ook onder die werkomstan-
digheden is verricht, moet toch geconcludeerd worden, dat die opzet van het werk
kwalitatief noch kwantitatief voldoende waarborgen kon bevatten, om het werk ten
volle tot zijn recht te doen komen. Hoewel het uiteraard zeer waardevol is te achten,
dat van meet af aan de menselijke solidariteit hier zo'n grote plaats werd ingeruimd,
bleek toch in die lange eerste periode te weinig ruimte te bestaan, om het werk in
de vruchten van het voortschrijdend wetenschappelijk denken te laten delen. Dat
betekende tevens, dat de inzet van het vrijwillige element niet op een zo verant-
woord mogelijke wijze kon geschieden. In de na-oorlogse tijd heeft men dat bezwaar
meer en meer als een nijpende kwestie gevoeld, mede onder de indruk van de grote
waarde, die dit preventief gerichte kinderbeschermingswerk kan worden toegedacht.
Hoe kon worden bereikt, dat ook bij deze vorm van maatschappelijke hulpverlening

l - aan gezinnen waar een zedelijk/geestelijke bedreiging van kinderen op de voor-
grond staat - nieuwe theoretische inzichten meer systematisch in het werk toepassing
zouden vinden?
Het antwoord op deze vraag is inmiddels geleverd, althans principie~organisa-

torisch. Naar de inhoud van het werk gezien, zal het antwoord slechts langs geleide-
lijke weg kunnen worden geleverd .

. de neiuwe taak van de beroepskracht

In organisatorisch opzicht zijn nu belangrijke nieuwe middelen geschapen binnen de
verenigingen van gezinsvoogden en vrije patroons, die zich van ouds de bevordering
der bekwaamheid van haar leden ten doel stelden. De belangrijkste vernieuwing
vormt de geschapen mogelijkheid om geschoolde maatschappelijke werkers in dienst
te nemen, wier primaire taak is gelegen in het verlenen van 'advies en bijstand' aan
de vrijwilligers.
Met de aanstelling van deze functionarissen - op hun beurt regelmatig bijgestaan
door een team van gekwalificeerde deskundigen - is het werk op reële wijze de
toegang ontsloten tot een theoretisch verantwoorde uitvoering. Is hiermee dus
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ongetwijfeld principieVJeen beslissende stap in de goede richting gezet, het betekent
overigens praktisch nog slechts een nieuw en tastend begin, zij het ook een zeer
hoopvol begin. Ook de nieuwe opzet gaat uit van de gedachte, dat de directe hulp-
verlening in de meeste gevallen door niet-geschoolde krachten kan worden verleend,
waarbij dan de vernieuwing bestaat uit een nauwe samenwerking van de vrijwillige
toezichthouder met de opgeleide beroepskracht.

vóór en tegen

Het is van belang hier te wijzen op het standpunt van hen, die menen dat het niet
verantwoord zou zijn de ongeschoolde kracht in dit 'probleemwerk' in zo grote mate
in te schakelen. Daarbij wijst men er bovendien wel op, dat het gezinsvoogdijwerk
tegenwoordig in vele gevallen een moeilijker problematiek zou opleveren dan vroe-
ger. Zonder de betekenis van dit standpunt als reactie tegen een te traditionele
wijze van werken op dit terrein te willen veronachtzamen, is het voor ons - niet
alleen uit praktische maar ook uit theoretische overwegingen - aan twijfel onder-
hevig, of inderdaad in dit werk 'moeilijke gevallen' en 'ongeschoolde hulp' wel zo
zelden bij elkaar zouden passen. (Zie bij voorbeeld hetgeen hierover is geschreven
in het verslag van de inleiding van mr. H. G. van Veen in het vorige nummer van dit
blad). De vraag waarop het hier aankomt,' is: wélke moeilijke gevallen vereisen
directe hulp van een vakman en wélke zijn afdoende te helpen door een goed
geselecteerde vrijwilliger. Het antwoord hierop dient gebaseerd te zijn op voldoende
inzicht in de verschillende aard van de moeilijkheden en in de onderscheiden eigen
werkkwaliteiten van de beroepskracht en de vrijwilliger. Maar daarboven menen wij,
dat in dit stadium een definitief standpunt ter zake, gezien tegen de achtergrond
van de nieuwe werkopzet, op de dingen vooruit zou lopen.

samenwerking beroepskracht en vrijwilligers

Nog nimmer heeft in het maatschappelijk werk het element van spontane menselijke
solidariteit zo ten volle de kans gekregen te functioneren in nauwe wisselwerking met
het element van theoretisch gefundeerde vakbekwaamheid. Wat zijn in dit samenspel
de bereikbare resultaten voor de vrijwilligers? Het antwoord, hierop vraagt tijd.
De praktijk van de laatste drie jaren heeft wel duidelijk gemaakt, dat de werkrelatie
tussen vrijwilliger en maatschappelijke werker het 'trial and error' - niveau nog niet
geheel te boven is. De opleiding van de maatschappelijke werker komt hem juist in
de opbouwen uitoefening van deze samenwerkingstaak tot nu toe onvoldoende
te hulp doordat zij nog vrijwel geheel is ingesteld op het zelf leren verrichten van
maatschappelijk werk en niet op het begeleiden van ongeschoolde medewerkers.
Het is noodzakelijk hierop uitdrukkelijk te wijzen: de praktijk leert, dat de thans
opgeleide maatschappelijke werker uitstekend zijn beroep kan beheersen waar het
directe hulpverlening betreft, zonder dat zulks garandeert, dat hij anderen, met name
vrijwilligers adequate leiding bij hun hulpverleningstaak kan geven.
Ja, zelfs bestaat nog niet voldoende duidelijkheid over de werkelijke inhoud van deze
begeleiding van de vrijwilliger. Bij voorbaat staat wel vast, dat de geschoolde maat-
schappelijke werker niet zijn werkmethoden op de ongeschoolde kracht kan over-
dragen. Dit zou slechts tot ongelukkige afspiegelingen van beroepsmatig werk kunnen
leiden. Ook lijkt wel vaststaand, dat in de (bege)leiding van de in zijn werklemotio- ?
neeloverwegend spontaan ingestelde vrijwilliger, geen nadruk op bewust emotionele (
(om)vorming zou moeten worden gelegd, vanwege het gevaar van persoonlijke •
misvorming. In de derde plaats kan niet de bedoeling zijn, dat de maatschappelijke
werker de vrijwilliger theoretisch gaat scholen. Hiermede zijn dan de vormings-
aspecten die in de opleiding tot beroepskracht essentieel zijn, buiten de (bege)lei-
dingsarbeid t.a.v. de vrijwillige medewérker geplaatst. Toch spreken wij deze ge-
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dachten gang met de nodige aarzeling uit. Kunnen we hier wel zó schematisch over
denken? Is dit niet een te starre benadering van het onderscheid tussen de opleiding
van de beroepskracht en de begeleiding van de vrijwillige medewerker? Zijn de
mogelijkheden van dit samenspel tussen hen beiden ten volle bereikt, wanneer zou
worden volstaan met praktische adviezen en dienstbetoon van de een als antwoord
op vragen en niet-kunnen van de ander? Is vol te houden, dat dit samenspel niet zou
moeten/kunnen inhouden: diepgaande gedachtenwisseling over de beste wijze van
aanpak, over de betekenis van de houding van de toezichthouder in het concrete
geval en over de achtergrond van bepaalde zich voordoende moeilijkheden ter ver-
krijging van beter begrip. Moet deze bezinning over aanpak, houding en concrete
problematiek voor de vrijwilliger ongewenst worden geacht? Of is dit soort bezinning
veeleer als een natuurlijk proces voor ieder te beschouwen? Voelt men voor deze
laatste gedachte dan staat men voor de noodzaak zijn denken over de mogelijke
inhoud van de (bege)leiding dusdanig te verfijnen, dat men niet inderdaad vervalt
tot heilloze halfbakkenheid van de vrijwillige medewerker in de bewustheid omtrent
zijn complexe werksituatie.
Zonder hierop thans een afdoend antwoord te kunnen geven, komt het ons voor,
dat de oplossing zal moeten worden gezocht in een begeleiding, die het 'bezinnings'-
gesprek bij voorbaat niet schuwt, maar het geheel weet af te stemmen op het ver-
werkingsniveau van de vrijwillige medewerker én diens concrete werksituatie.
Wij menen dat de vrijwillige medewerker in staat moet worden geacht zijn werk-
kwaliteiten te vergroten of te versterken in een voortschrijdend proces van zelf-
ontplooiing, waarbij een bewuste verwerking der werkervaringen als normaal is te
beschouwen. Bij dit bewustwordingsproces op verantwoorde wijze te helpen lijkt
de belangrijke opgave aan de maatschappelijke werker, in het belang van een betere
hulpverlening.
Zo gezien, kan men op langere termijn inderdaad van deze nieuwe conceptie een
even waardevolle als aantrekkelijke verbetering van het werk en de werkers ver-
wachten. Zo gezien, zal pas bij een intensief ontwikkeld samenspel tussen vrijwilli-
gers en beroepskrachten definitief kunnen worden vastgesteld waar de vrijwilliger
zijn plaats in de maatschappelijke hulpverlening aan de opgeleide werker wel en
niet heeft af te staan.

de vrijwilligers als groep
Naast de mogelijkheid van beroepsmatige persoonlijke begeleiding is in de huidige
opzet ook grote waarde toegedacht aan nog andere vormingsmogelijkheden voor de
vrijwillige medewerker. De voornaamste is wel het groepsgesprek, waarbij het gaat
om uitwisseling van werkervaringen en de onderlinge bespreking van vraagstukken
met algem"enebetekenis, die het werk oplevert. De betekenis van dergelijks gespreks-
groepen voor de persoonlijke verdieping in het eigen werk is evident. Ook hier zullen
echter nog veel ervaringen moeten worden opgedaan, wil deze vormingsarbeid ten
volle tot zijn recht komen. Goede gespreksleiding is onmisbaar te achten voor het
duurzaam welslagen van het groepsgesprek. Ook op deze taak zijn de huidige maat-
schappelijke werkers in hun opleiding niet voorbereid. Het is overigens nog de vraag
of goede gespreksleiders niet heel goed buiten het bedoelde beroepskader kunnen
worden gevonden, met name bij voorbeeld onder de vrijwilligers zelf. Ten aanzien van

7 de inhoud van het gezinsvoogdij en vrij patronaatswerk moge hiermee duidelijk zijn,
dat nieuwe bronnen zijn aangeboord, die een belangrijke stijging van het werkpeil
in kwalitatieve zin beloven.
Onze werkers op dit terrein, vrijwilligers en beroepskrachten, besturen en sectie-
deskundigen in plaatselijk en landelijk verband staan hier gezamenlijk voor de
uitermate boeiende taak de nieuwe mogelijkheden zo goed mogelijk tot ontplooiing
te brengen. C. UITENBOGAARD
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het voogdijwerk
hoe krijgt men eigenlijk kinderen onder voogdij?

Er is een grapje dat luidt: 'Vater werden ist nicht schwer, Vater sein dagegen sehr.'
Is het met de voogdij net zo? Gaat het voogd worden vanzelf en beginnen de moei-
lijkheden pas, als de voogdij uitgeoefend wordt? Ongetwijfeld is het voogdij voeren
de zwaarste taak, maar het werk begint toch al bij de aanvaarding van de voogdij.
De gang van zaken is, dat een Raad voor de Kinderbescherming zich tot ons wendt
met het verzoek de voogdij over een bepaald kind te willen aanvaarden. Dat verzoek
gaat vergezeld van rapporten over het kind en zijn milieu. En al die kinderen en
milieus zijn heel verschillend.
Te veel denkt men, dat voogdij-kinderen alleen maar uit de sociaal-zwakkere milieus
komen, terwijl men zich bovendien niet afvraagt, wat er toe leiden kan, dat een
gezin in de sociaal-zwakke groep terecht komt. Ziekte en zeker de psychische
ziekten kunnen zeer ontwrichtend op een gezinssituatie werken. Echtscheidingen
werken vanzelfsprekend ontbindend; en die vindt men in alle lagen van de maat-
schappij. Maar bovendien zijn er in onze gecompliceerde en weinig veiligheid bren-
gende maatschappij veel psychisch labiele mensen. Onder hen zijn ook ouders, die
vanuit hun eigen moeilijkheden niet voldoende in staat zijn hun kinderen tot een
evenwichtige uitgroei te brengen, waardoor in deze slechte wisselwerking de kinde-
ren steeds minder hanteerbaar worden en uiteindelijk beter door anderen opgevoed
kunnen worden.

de aanvaarding van voogdij

Op grond van rapporten moet een voogdijvereniging beslissen of de voogdij over
het kind aanvaard kan worden. Bij Humanitas worden alle praktische zaken het voog-
dijwerk betreffend bekeken door een commissievan deskundigen (vrijwilligers),waar-
in ook onze sociale werksters en een psychiater zitting hebben. Beslissen over een
voogdijaanvaarding betekent beslissen of we menen dit bepaalde kind die opvoeding
te kunnen verschaffen, die het behoeft. Daarbij spelen verschillende overwegingen
een rol. De belangrijkste is wel de vraag of een kind al dan niet geschikt is voor op-
groei in een pleeggezin. Want waar wij alleen nog maar een eigen doorgangshuis
hebben, zijn we niet licht geneigd kinderen die in een tehuis (voor kinderen) opge-
voed moeten worden, te accepteren. Dan moeten we immers gebruik maken van te-
huizen met een andere levensbeschouwelijke achtergrond dan de onze, hetgeen zeker
in de opvoeding tot verschillen in manier van doen aanleiding geeft. (Zo nodig en
indien mogelijk maken we gebruik van de algemene tehuizen, maar ook in sommige
daarvan zijn we er op gestoten, dat de leiding het moeilijk vindt, dat wij de kinderen
geen christelijke opvoeding geven.)

Om de vraag: gezins- of tehuisopvoeding te kunnen beoordelen en ook verder om
te weten, welk opvoedingsplan we voor het kind kunnen opstellen, vragen wij bij
zo'n verzoek tot aanvaarding van een voogdij altijd om sociale, medische, psychia-
trische en psychologische gegevens over het kind. De kinderen hebben altijd in
moeilijke en onbevredigende situaties geleefd, hebben anderzijds toch een band
met hun ouders gevormd, die ze nu op moeten geven. Het is daarom nodig een diep-
gaand inzicht in een kind te hebben, wil men enige kans hebben het succesvol verder
te helpen.
Oordeelt de commissie, dat de voogdij aanvaard kan worden, dan wordt dat aan de
Raad voor de Kinderbescherming meegedeeld. We moeten daar altijd één zinnetje aan
toevoegen: 'Mits suppletiegarantie gegeven wordt.' Dat betekent het volgende: Het
rijk geeft subsidie aan de voogdijvoerende vereniging voor de verzorging van de

"
109



kinderen. Deze subsidies dekken bepaalde kosten, die men soms juist in moeilijke
gevallen of situaties moet maken, niet. De voogdijvereniging vraagt nu of de ge-
meente van herkomst van het kind zich garant wil stellen de rijkssubsidies aan te
vullen (te suppleren), als men voor dergelijke extrakosten komt te staan. De financiële
situatie van Humanitas is niet zo, dat we op dit punt maar onbeperkt risico's kunnen
nemen. Het nare van de situatie is nu, dat er tussen rijk en gemeenten geen eens-
gezindheid bestaat op het punt, wie zich voor welke kosten garant moet stellen en
de voogdijverenigingen worden hier soms de dupe van.

de toewijzing van voogdij

Als een voogdijvereniging zo'n verzoek tot voogdij aanvaarding bevestigend beant-
woord heeft, geeft de Raad voor de Kinderbescherming dat door aan de desbetref-
fende rechter en dan wordt op een gegeven moment de voogdij toegewezen. Als
regel woont een kind dan niet meer thuis. Meermalen verblijft het reeds in ons
doorgangshuis, soms in een ander tehuis soms in een pleeggezin. De sociale werkster
gaat nu snel namens de vereniging met het kind kennismaken.

het zoeken van pleeggezinnen

Vaak is dan de volgende stap het zoeken van een pleeggezin. Dat is een heel delicate
zaak. Enerzijds is het bekend, dat in het verleden kinderen herhaalde malen in ge-
zinnen geplaatst zijn, waar het niet goed met hen gegaan is. Anderzijds zijn we er
van overtuigd, dat juist voor vele kinderen de opname in een gezin de weg is om hun
goede uitgroei tot gezonde persoonlijkheden te bevorderen. Het belangrijkste dat we
dan voor zo'n kind kunnen doen, is het voor hem geschikte pleeggezin vinden.
In de jaren dat Humanitas bestaat, is er enige verandering gekomen in de opvatting
over de plaats die de gezinsverpleging in de opvoeding van voogdijkinderen moet en
kan innemen. Na de oorlog was er, als reactie op de plaatsingen in inrichtingen
.waarbij vele kinderen niet aan hun trekken kwamen omdat het specifieke dat een
gezin - met name ook in de emotionele ontwikkeling van een kind - kan geven
ontbrak, een sterke voorkeur voor gezinsverpleging. Waarbij dan wel hoge eisen
aan de pleeggezinnen gesteld moesten worden. Tegenwoordig ziet men in dat men
heel goed moet differentiëren voor welke kinderen wel en voor welke niet de hulp
van een pleeggezin gezocht moet worden. Daarbij slaat de schaal nu weer niet door
naar de inrichtingsplaatsing zonder meer. Er wordt gedacht aan nieuwe vormen:
kleine ortho-pedagogische huizen en wat men wel noemt 'therapeutische' pleeggezin-
nen. Humanitas doet z'n best mee te helpen aan het doordenken van deze problemen.
Op het bovenstaande probleem stuitte men mede, omdat niet voor alle kinderen
die wij plaatsen moeten, de geschikte gezinnen gevonden kunnen worden. In de
gehele kinderbescherming is er trouwens een tekort aan pleeggezinnen. De gezinnen,
die zich melden, vragen vaak andere kinderen dan wij te plaatsen hebben. De
voorkeur gaat uit naar jongere kinderen, terwijl wij bij voorbeeld het grootste gebrek
aan gezinnen hebben voor jongens boven de veertien jaar. De pleeggezinnen voelen
er meestal weinig vo~r, dat kinderen contact hebben met hun eigen milieu, terwijl
wij weten, dat in vele gevallen het door snijden van de band met het eigen gezin
op zich zelf al de uitgroei van de persoonlijkheid in de weg staat. En onze kinderen,
die al heel wat meegemaakt hebben, zijn soms moeilijk en daar zien veel pleegouders
ook tegen op.
Dit wil niet zeggen, dat we niet een aantal pleeggezinnen gèvonden hebben, die op
een beworiderenswaardige wijze voor het kind een veilig tehuis geschapen hebben.
Maar het zijn er nog altijd te weinig. Toch geloven we dat Humanitas juist contact
heeft met groepen mensen waaronder toekomstige pleeggezinnen te vinden moeten
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zijn. Mensen die uit zich zelf misschien niet zo'n behoefte hebben aan de opname
van een pleegkind, maar die uit bereidheid de ander te helpen wel als pleeggezin
zouden willen fungeren. We zoeken nog naar de weg om deze mensen te bereiken.
Het bekendmaken van de behoefte aan dit soort pleeggezinnen, h~t bereid maken
tot het geven van deze hulp, lijkt een taak die samen met de afdelingen verricht
kan worden.

selectie en begeleiding van pleeggezinnen

Het pleegouder-onderzoek hoort tot de moeilijkste taken in het maatschappelijk werk.
We zijn dan ook zeer verheugd, dat onze maatschappelijk werksters na hun gewone
opleiding de voortgezette opleiding voor maatschappelijk werk hebben willen volgen
of ~olgen. \Vij menen, dat voor dit werk deze verdere scholing nodig is. De maat-
schappelijk werksters doen zelf de onderzoeken, zoals ze ook in de verdere taken
van het voogdijwerk de praktische uitvoersters zijn, maar ze nemen niet alleen
de beslissingen. De verantwoordelijkheid voor het werk delen ze met de zgn. voog-
dijcommissie, waarover hierboven al gesproken is. We menen, dat dit zowel onze
pupillen, de pleegouders, allen die verder met het kind te maken hebben als de
maatschappelijk werksters zelf ten goede komt. De lasten en verantwoordelijkheid
die in dit werk vaak op de schouders van één enkele maatschappelijk werkster gelegd
worden, lijken ons, zonder de nodige steun, veel te zwaar. Bovendien wordt het
werk natuurlijk verdiept, als de problemen bekeken worden door een team van ver-
schillende deskundigen.
De hele gang van zaken met een kind wordt in de commissie gevolgd; zowel de
grote beslissingen (zoals plaatsing in een pleeggezin - het inschakelen van thera-
peutische hulp, de beroepskeuze - contacten met ouders) als de regeling van detail-
zaken. Dit wil niet zeggen, dat de dagelijkse opvoeders uitgeschakeld worden;
integendeel; van hen verwachten we de meest directe aanwijzingen voor de aanpak
van het kind.

het contact tussen vereniging en pleeggezin

Een vraag, die door ons beantwoord moest worden, was in hoeverre de vereniging
contact met pupillen en pleeggezinnen moest houden anders dan door maatschappe-
lijke werksters. Het na-oorlogse maatschappelijk werk kenmerkt zich o.a. daardoor,
dat er gebroken is met de houding van liefdadigheid, van de zich beter voelende
groep die zich neerbuigt naar de mindere. In het voogdijwerk is ook gebroken met
de situatie van 'lieve meneren en mevrouwen' die zich om de 'arme kindertjes' be-
kommèren. In plaats daarvan geven we deskundige beroepskrachten, die de kinderen
en hun pleegouders ten dienste staan.
Is er nu geen plaats meer voor het directe contact van de vrijwilliger? We geloven
van wel. Een bescheiden plaats, maar toch een onontbeerlijke. Er is in het begin
misschien te veel terughoudendheid geweest. Terecht werd gesteld, dat pleegouders
en pupil niet met te veel mensen te maken moesten krijgen. Maar toch leek het
goed, dat men de vereniging ook nog leerde kennen in de persoon van een ander
dan die van de maatschappelijk werkster, opdat de vereniging niet een te abstract
begrip zou worden. Daarom trachten we, voor ieder kind iemand uit de vereniging
te krijgen (in de eerste plaats worden hier de vrijwilligers van het voogdijwerk
ingeschakeld), die zich eenmaal per jaar laat zien. Ook dat gebeurt nog in overleg
met de sociale werkster, want we zijn ervan overtuigd, dat alleen dan meerdere mensen
zich met een persoon of gezin kunnen bemoeien, als die bemoeiingen goed gecoör-
dineerd worden. Maar we menen ervaren te hebben, dat juist deze weinige extra
aandacht van de kant van de vereniging op prijs gesteld wordt.
Ook houden wij steeds in gedachten, hoe we de pleeggezinnen blijk kunnen geven
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van onze waardering voor hun werk, b.v. met kleine attenties bij passende gelegen-
heden.

kwantiteit en kwaliteit
Hoeveel contact het pleeggezin en de kinderen met onze maatschappelijke werksters
hebben, hangt van de situatie af. Soms lukt een plaatsing alleen maar, als de sociale
werkster een frequent contact onderhoud met kind en gezin; in andere situaties is
maar weinig contact nodig. De bedoeling is, dat kind en gezin steun van de maat-
schappelijke werkster ondervinden in de hele opvoedingssituatie en speciaal in
moeilijke perioden.
Dit alles vraagt veel tijd. Wij menen dan ook, dat de huidige subsidie-richtlijn van
hèt ministerie van Justitie, waarbij één maatschappelijke werkster geacht wordt
bemoeiing te kunnen hebben met 75 pupillen in pleeggezinnen, niet de mogelijkheid
tot verantwoord werken geeft. In onze kring is een werkanalyse gemaakt, waarbij we
tot de wenselijkheid van 30 pupillen per sociale werkster kwamen. We hebben dit
aantal zelf noodgedwongen moeten overschrijden, maar we hebben toch kans
gezien met een veel kleiner aantal pupillen per sociale werkster te werken dan de
subsidie norm aangeeft .

. contactgezinnen

Voor sommige kinderen, die in tehuizen verblijven, hebben we zgn. contact-gezinnen
nodig; gezinnen waar de kinderen op hun vrije dagen kunnen aanlopen. Ook zoeken
we voor sommige kinderen contact-personen, een soort vrij patroon, zou men kunnen
zeggen, die namens de vereniging het contact met het kind en de volwassenen
onderhoudt. Bij het zoeken van dergelijke gezinnen en personen roepen we de hulp
van onze afdelingen en correspondenten in. Het is niet zonder zorg, dat we vermel-
den, dat niet altijd de gevraagde hulp gevonden kan worden.

ideaal en werkelijkheid

In het bovenstaande is geschreven over de praktische uitvoering van het voogdij-
werk met de daarbij horende theoretische problemen. Het is een betrekkelijk
zakelijk verslag geworden. Achter deze zakelijkheid gaat veel inspanning en moeite
van de betrokken medewerkers schuil. Het gaat immers om kinderen, om mensen.
Alle overwegingen, beschouwingen en handelingen zijn er opgericht het kind (en
eventueel ook zijn gezin) betere mogelijkheden te geven. Maar vaak kunnen we niet
genoeg bieden, schieten al onze mogelijkheden tekort.

de taak van de sectie voogdijwerk
Behalve de reeds in verband met het directe werk genoemde, zijn er nog meer
problemen, waar aandacht aan geschonken moet worden, zoals b.v. de reclassering
van ontzette en ontheven ouders, de adoptie, het tekort aan pleeggezinnen, de
financiering. Deze en dergelijke problemen worden besproken in de subsectie voogdij
van de landelijke sectie kinderbescherming. De meest belangrijke vraagstukken
worden dan na voorbereiding door de subsectie aan de landelijke sectie voorgelegd.
Aldus proberen we onze kijk op de diverse facetten van ons werk levend te houden
en ook onzerzijds een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de Nederlandse
kinderbescherming.

de taak en de plaats van Humanitas
Hoe krijgt men kinderen onder voogdij?
Daarmee begon ik dit artikel. En ik heb vervolgens iets verteld van de praktische
gang van zaken en onze overwegingen daarbij. Wat ik nog niet aangeroerd heb is:
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In welke mate wordt er van onze diensten gebruik gemaakt? Is het overeenkomstig
onze verwachting?
Waar Humanitas de bedoeling heeft binnen één vereniging uitvoering te geven
aan het maatschappelijk werk in al zijn facetten, was het begrijpelijk, dat we ook
behoefte voelden als voogdijvereniging op te treden, d.w.z. de duurzame verzorging
van kinderen op ons te nemen. Juist in de opvoeding is het van belang van welke
achtergrond uit dit geschiedt.
Er bestonden allerlei verenigingen op godsdienstige grondslag, er bestonden alge-
mene voogdijverenigingen (die dus niet van een bepaalde levensovertuiging uit
gaan), het was duidelijk, dat een voogdijvereniging van onze richting in een leemte
voorzien zou. We werden dan ook door de minister van Justitie als voogdijvereniging
erkend in november 1951.
Het is sindsdien niet helemaal gegaan zoals we wel verwacht hadden. Ook op
voogdijgebied moet Humanitas nog een plaats veroveren. Nog steeds worden we
geconfronteerd met de vraagstelling, voor welke pupillen Humanitas precies in
aanmerking komt. De wet zegt: 'De rechter, die de voogdij aan een rechtspersoon
opdraagt, let hierbij op de godsdienstige gezindheid van de minderjarige en van
het gezin, waartoe deze behoort.' Het gaat er dus om, te bepalen bij welke groe-
pering de ouders en het kind (als het kind al zo oud is, dat het zelf een uitgesproken
mening hierover heeft, gaat het natuurlijk in de eerste plaats om het kind) zich thuis
voelen. Er is voor geen der betrokkenen een probleem, als de ouders aangeven, dat
ze Humanitas als voogdijvereniging wensen. Maar als de ouders Humanitas niet
kennen, kunnen ze ons ook niet noemen. Daarom gaat het erom, dat degenen die
adviseren en beslissen moeten over de voogdijtoewijzingen (in hoofdzaak dus de
ambtenaren van de' raden voor de kinderbescherming en de kinderrechters) uit
kunnen maken of Humanitas wel of niet de vereniging is, die bij de gezindheid der
ouders past. En dat valt velen moeilijk; gedeeltelijk wegens hun voorkeur voor
enigerlei vorm van christelijke opvoeding. (Sommigen van hen spreken dat ook uit.)
We geven toe, dat het in een aantal gevallen niet zo eenvoudig is uit te maken,
welke vereniging in een gegeven geval het best de voogdij op zich kan nemen. We
geloven evenwel dat men gemakkelijker en beter tot een conclusie zou kunnen
komen, als men van de betrokken gezinnen, de maatschappelijke achtergronden
meer in de beoordeling zou betrekken.
Echter, om ons aan te kunnen wijzen, moeten de beoordelaars ons kennen, weten
wat ons doel en werken inhoudt. Het is duidelijk, dat voor Humanitas als geheel
hier een taak ligt: We moeten zorgen, dat men ons kent!

E. VRIND-VAN PRAAG

het kinderhuis 'ellinchem'
(Deze bijdrage is door de redactie geschreven op basis van een interview met de directeur
van Ellinchem.)

aard van het huis
Ellinchem is opgezet als 'doorgangshuis'. Dat wil zeggen een huis, waar kinderen die
in verband met opvoedingsmoeilijkheden of moeilijkheden van de zijde van de
ouders, buitenshuis moeten worden geplaatst, 'even' kunnen worden opgevangen.
Hetzij om ze alleen tot rust te laten komen en/of ze voor te bereiden op een nieuwe
omgeving - een pleeggezin of een opvoedingstehuis - hetzij om de kinderen beter
te kunnen leren kennen, om daarna te beoordelen hoe het beste verder kan worden
gehandeld. Ook kan het voorkomen, dat de plaatsing van een kind elders mislukt
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en het kind (opnieuw) moet kunnen worden opgevangen. Toen Humanitas, zeven
jaar geleden, haar voogdijwerk startte, was het noodzakelijk een dergelijk eigen
tehuis achter de hand te hebben. Dat heeft destijds de stoot gegeven tot de oprich-
ting van de Stichting Kindertehuizen van Humanitas en de vestiging in Ellecom van
'Ellinchem'.
In de beginperiode van Ellinchem passeerden vooral die kinderen, die duurzaam
aan de ouderlijke macht moesten worden onttrokken, waarbij uiteraard de onder
voogdij van Humanitas zelf geplaatste kinderen zo nodig het eerst in aanmerking
kwamen. Langzaamaan zijn er belangrijke verschuivingen in de 'soorten' kinderen
van Ellinchem opgetreden. Op het ogenblik vormen de 'voogdijkinderen' maar een
kleine groep in het totaal van de 34 kinderen die er verblijven. Vrij groot is nu de
groep kinderen, die onder gezinsvoogdij staan en tijdelijk buitenshuis moesten worden
geplaatst. Ook zijn er thans in Ellinchem kinderen op verzoek van medisch opvoed-
kundige bureaus en jeugdpsychiatrische diensten van gemeenten. Het zal de lezer
vermoedelijk wel duidelijk zijn, dat in Ellinchem vaak meer met kinderen gebeurt
dan alleen dit tijdelijk onderbrengen en observeren. Een aantal kinderen ondergaat
er zeker zo iets als heropvoeding. Uiteraard blijft altijd het principe gelden, dat de
kinderen zo kort mogelijk in het tehuis moeten blijven. De gemiddelde verblijfsduur
van de kinderen is veertien maanden, wat dus betekent dat het verblijf per kind
wisselt van enige maanden tot enige jaren. Veel meer dus dan vroeger (Ellinchem
bestaat 'al' zeven jaar!) het geval was keren kinderen na verblijf in ons kindertehuis
naar het eigen gezin terug. In 1958 vertrokken 9 kinderen naar huis, 13 naar een
pleeggezin, 2 naar een psychiatrische kinderkliniek, 4 naar andere inrichtingen en
1 in militaire dienst.

de wijze van opvoeden

In Ellinchem wordt coëducatie toegepast. Jongens en meisjes van 0-21 jaar worden
opgenomen.
De aanpak der kinderen kenmerkt zich door het geven van grote persoonlijke vrij-
heid, wat - uiteraard - niet betekent, dat de leiding sterk passief blijft t.a.v. het
doen en laten der kinderen. Op grond van diep vertrouwen in de grote waarde van
de eigen ontwikkelingsmogelijkheden van elk kind voor zijn welzijn, nu en straks,
tracht de leiding voortdurend al die uitingen van het kind te begrijpen, te accepteren
en ook te stimuleren, die voor hem of haar 'genezend' en 'rijpend' werken. Dat
vooronderstelt een sfeer, waarin zo min mogelijk met ge- en verboden wordt gewerkt
en waarin zoveel mogelijk het kind in zijn heel eigen gevoelens en verlangens, maar
ook in zijn verantwoordelijkheid wordt gekend en aangesproken. De essentiële taak
van de leiding komt dan neer op 'richting kunnen wijzen', in gevoel en verstand, op
basis van vriendschap en onderling vertrouwen.
Dit systeem van grote vrijheid, zich 'sociaal' uitend, o.a. in de mogelijkheid op onder-
ling sterk uiteenlopende wijze de .vrije tijd te besteden en dagelijks te verkeren in
het gewone maatschappelijke leven (club, yereniging, schoolvriendjes, studie, werk,
ontspanning, etc.) levert thans wel eens een grote moeilijkheid op. Namelijk, wanneer
een jongen of meisje naar elders, bij voorbeeld een Tehuis voor Werkende Jeugd
zou moeten worden overgeplaatst. Vooral voor de meisjes geldt, dat er dan in
Nederland moeilijk of niet een Tehuis kan worden gevonden dat aansluit bij de
ondervonden vrije levenssfeer van Ellinchem. Voor de jongens is de keus iets ruimer,
maar het tekort aan dergelijke Tehuizen is zeer groot. (Humanitas voelt dan ook
grote behoefte aan o.a. een eigen Tehuis voor 'Verkende en Studerende Jeugdigen.
Al enige jaren wordt een noodzakelijke verdere uitbreiding van onze Stichting
Kindertehuizen door financieel onvermogen geblokkeerd).
De kinderen, zoals reeds gezegd thans 34 in getal - het huis is op 38 kinderen
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ingesteld -, zijn in drie geroepen verdeeld, een 'verticale' (0-14, jaar) en twee
'horizontale': een 'schoolgroep' (8-14 jaar) en een groep boven 14-jarigen. Vier der
kinderen zijn thans beneden 10 jaar, 4 kinderen tussen 10-12 jaar, terwijl de
overigen tussen 12-19 jaar zijn. (Het contingent jongere kinderen is in voorgaande
jaren veel groter geweest, hetgeen in verband staat met de eerder gesignaleerde
verschuiving in de aard der plaatsingen).
Het criterium voor plaatsing van 8-14-jarigen in de verticale groep i.p.v. in de
schoolgroep ligt in de innerlijke gesteldheid der kinderen. De minder weerbaren
vinden in de verticale groep vaak gemakkelijker een eigen plaats dan in de
horizontale groep.

de leiding

Ellinchem worstelt evenzeer als de andere opvoedingsinrichtingen in Nederland met
voortdurend personeelstekort. Thans is de leiding twee man onderbezet. De psychia-
ter als vast staflid inbegrepen telt de leiding thans 9 (mannelijke en vrouwelijke)
personen (inclusief een volontair). Verder werken een arts en een psycholoog regel-
matig mee.
Uiteraard is het zeer gewenst alleen opgeleide mensen voor dit werk aan te stellen.
In de praktijk blijken geschoolde krachten echter onvoldoende beschikbaar. Voor
zover een leider of leidster nog opleiding behoeft, wordt de mogelijkheid daartoe
geboden.
Het feit, dat een deel van de leiding een' onvoldoende vooropleiding heeft genoten
wordt zo goed mogelijk ondervangen o.a. door dagelijkse persoonlijke gespreks"
voering tussen directeur en leiders over de ervaringen met de kinderen. Dat dit een
niet eenvoudige, veel tijd en extra-energie vragende taak is, zal ieder duidelijk zijn.
Ook hierbij blijkt de open, solidaire werksfeer van veel belang, want zonder dat
onderling goede vertrouwen zou het een al te moeilijke zaak zijn in die gesprekken
de blik kritisch mede op zich zelf te moeten richten en te werken aan het verruimen
van eigen mogelijkheden, zonder forceren en zonder terughouden. Waar dat luki:;
wordt waarlijks iets groots verricht!
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ZORG VOORDE OUDERE MENS

een toenemende verantwoordelijkheid

van de samenleving

De verleiding is natuurlijk groot om aan het begin van een beschouwing over de
werkzaamheden van Humanitas op het gebied van de bejaardenzorg nog eens te
wijzen op de beweegredenen die er geweest zijn om dit werk ter hand te nemen. Het
is beter die verleiding te weerstaan, omdat men gauw het gevaar loopt in algemeen-
heden te vervallen, die de lezer overal elders in de literatuur over bejaardenzorg
en bejaardenwerk kan vinden. Toch ontkomt men er niet geheel aan, daar de
ontwikkeling van het werk nu eenmaal nauw samenhangt met de motieven, die
eraan ten grondslag liggen.

Uit de doelstelling van Humanitas, het vormgeven van de verantwoordelijkheid voor
de naaste en voor de samenleving, vloeide natuurlijk voort dat Humanitas zich zou
gaan bezighouden met de sociale zorg voor een groep van medemensen, die zich door
hun bejaardzijn in een meer bedreigde positie bevinden.

veelsoortigheid van het werk

Humanitas kon zich bij het ontwikkelen van deze sociale zorg niet beperken tot het
zuivere maatschappelijk werk. De zorg voor de oudere mens is een samenstel van
activiteiten, die naast lichamelijke en geestelijke verzorging, ook de verzorging van
cultureel werk en ontspanningswerk omvat. Het eigenlijke maatschappelijke werk
loopt door al deze activiteiten heen, hecht zich eraan, verbindt zich ermede. Bij het
maatschappelijk werk gaat het om het beter integreren van de bejaarde in de
samenleving, doch er dienen ook de voorzieningen in het leven geroepen te worden,
die de betere integratie mogelijk maken.
Vele van deze voorzieningen liggen zeker niet op de weg van onze vereniging, zoals
b.v. de financiële en medische zorg. Ook de geestelijke verzorging niet. Wil de
bejaarde zich werkelijk geestelijk vrij kunnen ontplooien en in vrijheid een keuze
.doen, en dit geldt uiteraard voor elke mens, dan moet zijn materiële en ook zijn
culturele verzorging onafhankelijk zijn van welke levensbeschouwelijke binding ook
.en alleen gedragen worden door een warme belangstelling voor hem als mens, die
.onze zorg behoeft.

van mens tot mens

Als mens, die onze zorg behoeft! Het is niet toevallig, dat in de titel van onze
:rubriek over bejaardenvraagstukken gekozen is voor 'Zorg voor de oudere mens'. Het
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begrip 'oude lieden' heeft afgedaan en men ontmoet het weinig meer in de literatuur.
Het woord 'bejaarde', op zich zelf bruikbaar, omdat het waarderingsvrij is, heeft het
bezwaar dat sterk de nadruk ligt op het 'oud zijn' en dat het te neutraal wordt
wanneer het erom gaat aan te geven dat de oudere 'mens' bedoeld wordt, met de
nadruk op het 'menszijn'. Voor het begrip 'zorg' is gekozen omdat elke mens als
sociaal wezen zorg behoeft en zeker de oudere mens in ons midden. Zo wordt 'de
bezorgdheid om elkaar' en 'het zorgen voor elkaar' tot hoogste menselijke opgave.
Zorg, verantwoordelijkheid, respect en kennis, zegt E. Fromm, zijn de grondslagen
voor een produktieve oriëntatie t.o.v. de mens. Aldus is de grondslag aangegeven
waarop het werk van Humanitas is opgebouwd, het zorgen voor de oudere mens
als vrij, zelfstandig wezen, dat door zijn ouder worden met typische noden bedreigd
is, voortvloeiende uit zijn biologische ontwikkeling, alsook uit zijn sociale positie,
waarbij zijn toenemende afhankelijkheid zijn vrijheid in het gevaar brengt.
Gebrekkigheid, vereenzaming, doelloosheid, waarmede bij dit laatste bedoeld wordt
het wegvallen van een zinvol vullen van de beschikbare tijd, zijn de concrete noden,
waarvoor de oudere mens in het bijzonder gesteld is. De zorg van onze vereniging
richt zich op het bestrijden van deze noden en daaruit vloeien de concrete taken
voort, die ter hand genomen dienen te worden.

huisvesting

Gebrekkigheid is medisch te bestrijden, doch in een bepaald stadium heeft de ouder
wordende mens behoefte aan speciale voorzieningen, zoals een aangepaste bejaar-
denwoning, die hem de taken van het dagelijks leven verlicht, eventueel aangevuld
met gezinsverzorging en maaltijden-voorziening. In een volgend stadium het pen-
siontehuis met zijn allround verzorging. .
Veel spectaculairs kon tot voor kort op dit gebied nog niet tot stand komen,
afgezien van het bejaardencentrum te Hengelo, dat evenwel als een voorbeeld van
een moderne vorm van bejaardenzorg mag gelden, en dat binnenkort zal worden
uitgebreid met een klein pensiontehuis.
De tijd dringt echter en het is daarom verheugend, dat alom in de afdelingen
initiatieven levendig zijn. In verschillende plaatsen zijn stichtingen in het leven
geroepen of commissies samengesteld om de enorme, vooral financiële problemen,
die aan het bouwen van een pensiontehuis of woningcomplex verbonden zijn, op
te lossen.
Zonder resultaat zijn deze initiatieven ondertussen niet gebleven. Juist in de afge-
lopen maanden zijn een aantal beslissingen gevallen, die Humanitas in de komende
jaren in het bezit zullen stellen van respectievelijk een pensiontehuis te Deventer,
en een torenflat met 72 bejaardenwoningen te Beverwijk.
In Deventer heeft het gemeentebestuur zijn goedkeuring gehecht aan de bouw. van
een pensiontehuis en 30 bejaardenwoningen in het uitbreidingsplan Diepenveen.
Ook Gedeputeerde Staten hebben hun goedkeuring verleend. Aan de architecten
Knuttel en Zoon te Deventer is reeds opdracht verleend een voorlopig schetsontwerp
voor het gebouw te maken.
Wanneer de plannen zich ontwikkelen zoals voorzien is en er komt in het voorjaar
van 1960 bouwvolume beschikbaar, en daar is alle kans op omdat er een grote
achterstand is in de bouw van pensiontehuizen in de provincie Overijsel, dan zou
zelfs nog in 1960 met de bouw begonnen kunnen worden. Het tehuis wordt gebouwd
in het kader van de woningwet en zal ruw geschat vier miljoen gulden gaan kosten.
Gedacht wordt aan een omvang voor 250 bewoners in het tehuis en 60 in de
woningen.
De afdeling Beverwijk van Humanitas is zojuist begonnen met de bouw van een
bijna 50 meter hoog, twaalf verdiepingen tellend torenflat-gebouw, waarin zich 72
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woningen bevinden, die bedoeld zijn voor bejaarden. Gedacht wordt aan een rnoderne
vorm van bejaardenzorg, zoals die ook in het project te Hengelo gegeven wordt, dus
de zoveel mogelijk zelfstandige bewoning van speciaal voor bejaarde personen
geëigende woningen, waarbij hier evenwel gezinsverzorging en maaltijdenvoor-
zieningen gecreëerd zullen worden, voor hen, die daaraan op medische indicatie
behoefte hebben. Ook zal het gemeenschapswerk en ontspanningswerk ten behoeve
van de bewoners ter hand genomen worden. Op het dak is een recreatiezaal met een
dakterras voorzien.

De totale bouwkosten van deze torenflat bedragen ongeveer f 1.650.000,-. De bouw
zal in het kader van de bijdrage- en premieregeling gerealiseerd worden, zodat
Humanitas middels een stichting eigenaar van dit gebouw wordt.
Zowel in Deventer als in Beverwijk konden deze projecten vorm krijgen dank zij de
voortreffelijke medewerking van de gemeentebesturen, waarvoor wij zeker onze
bijzondere dank verschuldigd zijn.

:,huisbezoek en ontspanningswerk

Wat het bestrijden van de vereenzaming betreft, hier hebben verschillende van
onze afdelingen het voetspoor van het Engelse voorbeeld van de 'Friendly visiting'
gevolgd en een organisatie in het leven geroepen waarin het vriendschappelijk huis-
bezoek aan bejaarden, die moeilijk van huis weg kunnen en die weinig relaties meer
hebben; tot ontplooiing wordt gebracht. De meest klassieke voorbeelden van deze
vorm van werk in onze vereniging liggen, naar ik het gevoel heb, wel in de afdelingen
Groningen en Haarlem, waarin men een soort huisbezoek 'puur' heeft ontwikkeld,
dat erop gericht is eenvoudig contact te onderhouden door het thuis bezoeken van
bejaarden en door het voeren van een gesprek waarvan de inhoud geheel bepaald
wordt door de situatie en door de relatie, die zich tussen de bejaarden en de huis-
bezoeker ontwikkelt.
Toch is bij dit werk gevoeld dat huisbezoek 'puur' betrekkelijk is. Hoezeer ook,
zoals blijkt, het huisbezoek door de vereenzaamde bejaarden op prijs wordt gesteld,
al spoedig komen andere behoeften om de hoek kijken, zoals eenvoudige hand-'
rijkingen op allerlei gebied en vooral ook het betrokken worden bij het leven
buitenshuis. Het huisbezoek verbindt zich dan ook vaak met het organiseren van
uitstapjes en ten slotte het beleggen van ontspanningsbijeenkomsten, het houden van
clubbijeenkomsten en het inrichten van sociëteiten.

Vaak ontwikkelt zich het werk in omgekeerde richting, hetgeen wil zeggen dat door
het organiseren van ontspanningswerk en sociëteitswerk een band wordt gelegd met
en tussen de bejaarden, een band die tegemoet komt aan de behoefte van de oudere
mens om in contact te blijven met anderen en om zoveel mogelijk in het volle leven
te blijven staan.
Bejaardenwerk, voor en door bejaarden! Het zal u opvallen als u een reis door onze
afdelingen maakt, dat dit bejaardenwerk vaak gedragen wordt door de bejaarden zelf,
die in de sectiebesturen zitting hebben, waarbij deze sectieleden, - en dat is typerend
:- zelf vaak helemaal niet het gevoel hebben oud te zijn. Zij doen dit werk voor de
bejaarden, waarbij zij zich onbewust van hun bejaardzijn distantiëren.
In steeds meer afdelingen wordt dit huisbezoek, waarvoor weinig materiële uitrus-
ting nodig is, ter hand genomen.

De ervaring leert, dat het in een zeer belangrijke, sociale behoefte voorziet. Woont
u' een vergadering van huisbezoekers bij en luistert u naar hun bevindingen en u
zult overtuigd zijn.
Dat de oriëntering van deze huisbezoekers op hun taak van belang is heeft wel geen
betoog en in vrijwel alle afdelingen, die zich met huisbezoek bezighouden, wordt
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hieraan aandacht gegeven. Het bestek van dit artikel laat niet toe aan deze training
aandacht te geven, doch het is wel van belang op te merken, dat vooral de wijze van
benadering van de oudere mens hierbij in het centrum van de belangstelling staat.
Ook het sociëteitswerk in de afdelingen ontwikkelt zich. Het verst heeft onze afdeling
Rotterdam het gebracht met 20 sociëteiten, die in 1958 gemiddeld door 33 bezoekers
per bijeenkomst bezocht werden.
Vele afdelingen organiseren bustochten voor bejaarden en vooral vermeldenswaard
zijn de vakantiekampen, die o.a. de afdelingen Rotterdam en Dordrecht organiseren.

wensen voor de toekomst

Wanneer wij aan het eind van dit artikel enige wenselijkheden bij de ontwikkeling
van onze bejaardenzorg in de vereniging mogen uitspreken, dan is het natuurlijk
vooral het nog krachtiger tot ontwikkeling brengen van de bestaande vormen van
zorg. Maar daarnaast moet aangedrongen worden op het experimenteren met nieuwe
vormen, waarbij speciaal gedacht wordt aan het culturele werk. De sociëteiten
vervullen als ontmoetingsplaats, met als medium dikwijls het kaartspel, ongetwijfeld
een belangrijke functie, waaraan niet getornd moet worden.
Een grote categorie van bejaarden komt evenwel niet in deze sociëteiten omdat zij
iets anders zoeken, terwijteritochde behoefte is aan menselijk contact, zij het op een
andere basis. Vlij zullen' moeten trachten het culturele clubwerk, waarbij het eigen
initiatief van de bejaarden en hun verantwoordelijkheid op de voorgrond staat, tot
ontplooiing te brengen. Hiertoe moeten de juiste wegen nog gevonden worden.
De afdelingen Amsterdam en Rotterdam experimenteren reeds op dit gebied. Wel-
licht dat ook andere afdelingen in dit opzicht iets kunnen ondernemen, zodat de
gehele vereniging van de ervaringen kan profiteren. N. F. A. DE GRAAN
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DE RECLASSERING SARBEID

In een toespraak op de jaarvergadering van de Vereniging van Reclasseringsinstel.
lingen in 1958 zei dr. P. C. J. van Loon onder meer:

'De reclassent ziet de reclassering als regel als het instituut in de samenleving dat
hem als persoon de hand wil reiken en hem mede in staat wil stellen te zijner tijd
weer zijn plaats in de maatschappij als volwaardig burger in te nemen. Voor hem
is de reclassering een vertrouwensinstituut. Ten opzichte van personen, werkzaam
in de reclassering, kan hij zich uitspreken, kan hij zich blootgeven zonder het gevoel
te moeten hebben dat hij in de reclassering een verlengstuk moet zien van de
rechterlijke macht. Als ik mij niet vergis hebben de grote voormannen in het
Nederlandse reclasseringswerk dit ook altijd zo gezien. Zij wilden de hand reiken
aan de medemens in nood, een vertrouwensrelatie met de reclassent opbouwen en
hem adviseren en op andere wijze terzijde staan om te bereiken dat hij weer een
volwaardig burger wordt en de maatschappij hem ook al zodanig weer gaat accep-
teren. Deze instelling en deze vertrouwenssfeer is eigen aan ieder orgaan van maat.
schappelijk werk. Ik heb dan ook de reclassering steeds als een deel gezien in het
totaal van het maatschappelijk werk in ons land.'

Deze woorden zouden niet beter de opvatting van Humanitas kunnen vertolken.
We hebben goede redenen om u in een artikel over de reclasseringswerkzaamheden
van onze vereniging - door middel van het citaat van een gezaghebbend man - met
de problematiek van ons werk vertrouwd te maken.

samenwerking als uitgangspunt

Wat is namelijk het geval? Doorredenerend zou men wellicht veronderstellen dat onze
vereniging, als voorstandster van maatschappelijke hulpverlening als totaliteit zelf
het reclasseringswerk als een onderdeel van haar werk zou ter hand genomen hebben.
Maar dat zou strijdig zijn met een ander principieel uitgangspunt. Waar mogelijk
en wenselijk zal Humanitas de samenwerking met andersdenkenden op prijs stellen
en bevorderen. Aan haar opdracht doet dit niets af, integendeel, het geeft haar de
mogelijkheid binnen het - helaas verzuilde - maatschappelijk werk een eigen
onafhankelijke positie in te nemen.
Binnen de vrijwillig aanvaarde beperking van haar taak - namelijk in de eerste
plaats een steun en klankbord te zijn voor buitenkerkelijken - gaat het Humanitas
principieel steeds om de vrije keuze mogelijkheid. Oogmerk van haar werk is immers
geen ander dan de mens-in-moeilijkheden de mogelijkheid te bieden zijn eigen weg
te vinden. Een stuk geestelijke vrijheid, die elke gedachte aan 'verzuiling' uitsluit.
Waar mogelijk en wenselijk, schreven wij hierboven in verband met het priricipe
van samenwerking. Welnu, aan deze criteria voldeed het Nederlands Genootschap
tot Reclassering, dat van oudsher (1823Jzich ten doel had gesteld om veroordeelden
van alle gezindten terzijde te staan. En deze gedachte nog steeds in beginsel huldigt
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in weerwil van het ontstaan van een drietal specifiek levensbeschouwelijk gerichte
reclasseringsverenigingen als de (R)KRV (1916), de PCRV (1928) en het Leger des
HeiIs, afgezien van een aantal kleinere organisaties, die niet landelijk werkzaam zijn.
Wanneer de (toenmalige) voorzitter van het Genootschap in 1955 uitspreekt:

'Het Genootschap wenst zeer beslist geen organisatie te zijn waarin reclasseerders
van één bepaalde levensbeschouwing arbeiden. Integendeel, wij gaan uit van de
overtuiging, dat mensen van verschillende, levensbeschouwing in het Genootschap
samenwerken en dat daarbij niet alleen ieders levensbeschouwing wordt geëerbiedigd,
doch dat ook ieders arbeid door zijn persoonlijke levensbeschouwing behoort te
worden beheerst en gericht. Wij zijn overtuigd, dat juist door deze samenwerking het
werk het best wordt gediend' .

'Belangrijker is nog, dat de reclassering ongetwijfeld veel meer kans van slagen
heeft, wanneer de cliënt en zijn vertrouwenspersoon eensgeestes zijn in levens-
beschouwing. De betekenis hiervan kan moeilijk worden overschat' .

'Het Genootschap verheugt zich er in, dat zijn positie als, ook op het punt der
levensbeschouwingen, veelzijdige instelling, erkend en geaccentueerd wordt door de
omstandigheid dat er een gewaardeerde organische band bestaat met de Sectie
Kinderbescherming en Reclassering van de Alg. Diakonale Raad der Ned. Herv.
Kerk, met de Stichting Joods Maatschappelijk Werk en met Humanitas. Hierin wordt
ook duidelijk aangegeven, dat het Genootschap tegenover de levensbeschouwingen
niet staat in een bloedeloze neutraliteit, doch met positieve waardering der daarin
gelegen waarden.'

dan is hierin de grondslag voor een goed samenspel gegeven.

hoe een en ander uitgewerkt werd

Na de aanvankelijke afspraken over deze samenwerking in 1947 en een vooralsnog tot
enkele grotere afdelingen beperkte medewerking door inschakeling van Humanitas
medewerkers begon zich in latere jaren de behoefte aan een meer effectief samenspel
te doen gevoelèn. Tenminste van de kant van Humanitas, dat het bezwaar voelde
van het ontbreken van een eigen geluid en voldoende deskundige leiding en daar-
mede gepaard gaande gebrekkige opbouw van het werk in haar afdelingen.
Na het congresbesluit in 1952 om de samenwerking voort te zetten mits aan deze
bezwaren door het Genootschap kon worden tegemoet gekomen, werd tezamen met
het Genootschap en in overleg met het Ministerie van Justitie een oplossing gevonden
in de vorm van het aanstellen van een boventallig ambtenaar bij het Genootschap, te
detacheren bij Humanitas.
Sinds het in dienst treden van deze landelijke functionaris, bij Humanitas werkzaam
als secretaris van de Landelijke Sectie Reclassering, in februari 1954, zijn sindsdien
dus ruim 5 jaar verlopen en lijkt een terugblik op de in deze jaren bereikte resultaten
alleszins gerechtvaardigd.

coördinatie en integratie

Een goed samenspel eist bereidheid om elkaars spelmogelijkheden te leren kennen
en de gehele spelpositie in dienst te stellen van het te bereiken doel. Het is niet
moeilijk om uit te leggen dat tijd nodig was (en nog is) om aan een integratie van
reclassering en maatschappelijk werk gestalte te geven.
Wat is namelijk het geval? Het reclasseringswerk heeft in en door zijn ontwikke-
lingsgang vanaf 1823 een historisch gegroeid verband gelegd tussen de justitiële
organen - en daarvan in het bijzonder de rechtbank - enerzijds en de bewogenheid
om het lot van de veroordeelde mens anderzijds.l)

1) Men leze daarvoor eens het eerste hoofdstuk van het boek van prof. dr. G. T. Kempe:
'Reclassering in onze samenleving.'
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Een langzaam groeiend proces dat zeer tot humanisering van het strafrecht heeft
bijgedragen. De uitbreiding van het werk door de toenemende mogelijkheden van
voorwaardelijke veroordeling, voorwaardelijke invrijheidstelling enz., heeft dit
samenspel nog versterkt, mr,ar zou niet mogelijk zijn geweest zonder het vertrouwen
van de rechterlijke instanties in het reclasseringswerk. Zo sterk zelfs dat prof. Pompe
(criminoloog) eens kort en bondig heeft gezegd, dat hij zich de huidige rechtspraak
niet meer kon indenken zonder de reclassering.

Tegen deze achtergrond moet dan ook het werk van het Genootschap worden gezien.
Waarbij echter moet worden opgemerkt dat het reclasseringswerk de laatste jaren
aan een zekere kentering onderhevig is en gaandeweg een - zij het specialistische
- vorm van maatschappelijk werk mag genoemd worden.
De ontwikkeling van het moderne algemeen maatschappelijk werk daarentegen is
nog in volle ontwikkeling en vooral Humanitas heeft hierin na haar oprichting in
1945 met 'één man en een schrijfmachine' nog maar een zeer korte geschiedenis.
Aan groeistuipen ontkomt ook dit kind niet, maar ... in 14 jaar is er toch wel heel
wat gebeurd. Men leze hiervoor nog eens de brochure die bij het tienjarig bestaan
werd uitgegeven. 2)

En onze vereniging maakte het zich daarbij niet gemakkelijk door van meet af aan
te streven naar een coördinatie en integratie van alle maatschappelijke hulpverlening.
Een begrip dat ook in confession~le kring weerklank had gevonden en ook daar nog
steeds een open probleem is, waaraan met alle aandacht gewerkt wordt.

Is het u na deze schéts duidelijk dat de integratie tussen twee instellingen van
zulke verschillende leeftijd, structuur en inhoud tijd en geduld vergt?

organisatorische opzet

Maar ter zake. De vraag hoe een zekere integratie op organisatorisch gebied door
het werken van de reeds genoemde landelijke functionaris verwezenlijkt werd, vindt
u beschreven in het verslag van de Sectie over het jaar 1957.3)

Op pagina 123 vindt de lezer een schematisch overzicht.
Ter toelichting het volgende:
a. Voor het vlak van het bestuursbeleid: een vertegenwoordigende bestuurder.

uit onze kring zowel in het hoofdbestuur als in de afdelingsbesturen van het
Genootschap.

b. In het vlak van de vrijwillige medewerkers als 'toezichthouders' bij het Genoot-
schap: in iedere Humanitas-afdeling, waar het aantal medewerkers dit mogelijk
en wenselijk maakt: een groeps(sectie)leider die in samenwerking met de reclas-
seringsambtenaar naast zijn bindende en verbindende taak, o.a. het oog gericht
houdt op de wervingsmogelijkheden van medewerkers en daarbij tevens adviseur
is van het Humanitasbestuur. Alles mede in overleg met de landelijke functio-
naris.

c, In kleinere plaatsen waar van reclasseringsmedewerking sprake zou kunnen zijn
streven we naar een contactpersoon (verbindingsman) die door zijn bekendheid
in de woongemeente in staat is onze beide instellingen bij tijd en wijle behulp-
zaam te zijn bij het zoeken naar een geschikte medewerker.

d. Last but not least: de landelijke sectie reclassering, die met de landelijke func-
tionaris als spil (secretaris) een deskundige en overkoepelende leiding kan geven

2) Brochure 'Tien jaar maatschappelijk werk' verkrijgbaar bij het Centraal Bureau.
3) In beperkte mate bij het CB verkrijgbaar.
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binnen Humanitas, aan welke sectie het hoofdbestuur dan ook deze speciale taak
heeft gedelegeerd onder voorbehoud van zijn eindverantwoordelijkheid,

Op deze wijze kon een landelijk kader worden opgebouwd, dat onder meer door
conferenties en werkbesprekingen een bijdrage aan de menings- en uitingsvorming
ten bate van het geheel vermag te geven, ondanks het feit dat de vereniging niet
zelfstandig reclasseert.

de vrijwillige medewerkers

Hoe belangrijk organisatie ook moge zijn, de eigenlijke medewerking in het uitvoe-
rende werk gaat daar toch eigenlijk bovenuit. Bij reclassering denken wij daarbij aan
'toezichthouden' over voorwaardelijk veroordeelde, voorwaardelijk in vrijheid ge-
stelde, voorwaardelijk gegratieerde en voorwaardelijk niet vervolgde personen. Een
officiële opdracht aan de reclasseringsvereniging (in ons geval dus het Genootschap)
wordt via hun ambtenaar voor zover mogelijk overgedragen aan een daartoe ge-
schikte vrijwillige medewerker, met bedoeling dat deze door zijn 'contacthouden'
(voelt u het verschil met de in onze tijd minder aanvaardbare term: toezichthouden)
zal bereiken dat de veroordeelde met waardering diens medemenselijke hulp zal
willen aanvaarden, waar het gaat om zich weer 'thuis' te voelen in de samenleving,
zich maatschappelijk te handhaven en zich volgens eigen mogelijkheden te ontplooien,
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Welnu, wat wist onze vereniging op dit punt praktisch te bereiken? In vijf jaar tijds
groeide het aantal medewerkers van 102 tot 314 (op I januari 1959). Het aantal
'toezichten' steeg van 202 tot 407.

Uit de grafiek op pagina 124 kunt u concluderen dat de vermeerdering van het aantal
toezichten gelijke tred hield met de toename van medewerkers. Dat betekent dus dat
iedere nieuwe medewerker slechts ingeschakeld werd voor één (hoogstens 2)
contact(en).
Niet alleen wordt hiermede tegemoet gekomen aan een grotere differentiatie in de
groep van medewerkers, maar bovendien is het in onze tijd zeer moeilijk om
geschikte personen voor het werk te vinden die niet reeds meerdere taken in het
organisatieleven op zich namen en dus te druk bezet dreigen te raken.
Een statistiekje maakt u duidelijk hoe deze verdeling van 'toezichten' momenteel ligt.

Eén toezicht hadden 163 personen 52 %
Twee toezichten 68 personen 22 %
Drie of vier toezichten 28 personen 9 %
Tijdelijk geen toezicht 4) 55 personen l.7 %

Totaal 314 personen (100 %)

Omdat de criminaliteit, o.a. als gevolg van verslapping van de sociale controle, in het
algemeen correleert met de opeenhoping van mensen in de aglomeraties is de
behoefte aan vrijwillige medewerkers naar rato uiteraard het grootst in de grote
steden. Maar daar zijn ze met een lantaarntje te zoeken als spelden in een hooiberg.
Daarentegen is de behoefte op het platteland slechts gering en zijn vaak de (dorps)-
verhoudingen maatgevend.

ondersteuning van het werk der vrijwilligers

Wie moeilijk werk doet heeft behoefte er soms eens met anderen over te kunnen
praten. Vandaar dat bij het reclaseringswerk het contact tussen de 'contacthouder'
en de reclasseringsambtenaar zo belangrijk is. Niet alleen vanwege het advies en zo
nodig praktische hulp van de deskundige bij moeilijkheden, maar ook omdat een-
voudig twee meer weten dan één. En een verstandige en voorzichtige vrijwilliger
kent de grenzen van zijn inzicht en beleid.
Daarnaast kan het spreken over het werk (maar altijd met anonieme voorbeelden
vanwege de geheimhouding) in het contact met èollegae-vrijwilligers ook steunend
werken en de goede meningsvorming bevorderen. Maar dan ook onder goede groeps-
leiding (zelf ook een vrijwilliger, maar iemand die geschikt is voor zijn taak als
gespreksleider) en in bijzijn van een deskundige reclasseerder, die zelf mee groepslid
is. Ziedaar hoe Humanitas de verantwoordelijkheid van de vrijwillige medewerker
tracht te plaatsen in het kader van de mogelijkheden.
Momenteel zijn er een 25-tal van deze groepen (reclasseringssecties) in ons land
werkzaam. Deze groepsvorming lukt het best in de middelgrote plaatsen, minder
in de grote steden.
De landelijke functionaris is de man die als een spin in zijn web regelmatig de
spanning van alle draden nagaat, een verbroken draad herstelt, nieuwe tracht toe te
voegen. En altijd in samenwerking met de Humanitas-afdelingen en gewestelijke-
centra enerzijds en de reclasseringsbureaus van het Genootschap anderzijds.
Het spreekt wel haast vanzelf dat we op gezette tijden ons 'kader' op landelijke en/of
regionale conferenties bijeenroepen.

4) Hierin is een vrij grote reserve uit ,kleinere plaatsen b,egrepen.
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het bezoek aan gevangenen.

Een heel ander onderdeel van het reclasseringswerk is het bezoek aan de gevangen
medemens. Sinds allerlei voorwaardelijke maatregelen mogelijk zijn geworden is het
zwaartepunt van het werk op het begeleiden van de veroordeelde in de vrije maat-
schappij komen te vallen. Anders dan in de vorige eeuw, toen het 'celbezoek' de
hoofdschotel vormde naast de 'nazorg' over ontslagen gevangenen.

En vooral nu de vernieuwing in het gevangeniswezen na 1945 krachtig is aangepakt,
zijn de verhoudingen anders komen te liggen. Er kwam een sociale dienst in de
gevangenis, een selectie van gedetineerden, een differentiatie van de gestichten,
het personeel (en hiervan in het bijzonder de bewakers) kreeg een betere opleiding
onder meer gericht op betere tussenmenselijke verhoudingen en er kwamen ontwik-
kelings- en ontspanningsmogelijkheden voor de gedetineerden. Dat alles gebaseerd
op de gedachte dat het uitzitten van een gevangenisstraf niet noodwendig behoorde
te leiden tot een vermeerdering van straf door een min of meer mensonterende
behandeling. Daardoor dreigde de toch al ingrijpende isolatie uit het maatschap-
pelijke leven tot verbittering en tot rancuneuze gevoelens bij de gedetineerde aan-
leiding te geven. Het leidende beginsel werd nu: 'de te.nuitvoerlegging van de straf
mede dienstbaar te maken aan de voorbereiding van de terugkeer der gedetineerden
in het maatschappelijke leven'. (Beginselenwet 1951). Een moeilijke opdracht overi-
gens, die voorlopig tot een ernstig pogen beperkt moest blijven.

Geen wonder dat al die veranderingen enige onzekerheid omtrent de ontwikkeling
van het reclasseringsbezoek in de gevangenissen teweeg bracht en er meer van
stilstand dan van vooruitgang te spreken valt. Ontstond er spanning tussen de
gedetineerde en de bezoeker, die wat verouderde denkbeelden met zich omdroeg?
Wat had men aan een 'celbezoeker' die dreigde achter te blijven bij de onmiskenbare
veranderingen in het maatschappelijke leven? En wie of wat moest hier leiding aan
geven?

Toch blijkt uit de praktijk dat de meeste gedetineerden het contact met de 'gewone
man' van buiten het gesticht op prijs stellen. Maar dan zal dit ook functioneel in de
voorbereiding van de terugkeer in het maatschappelijke verkeer moeten passen.

Welnu, in dit stadium is het dus goed dat Humanitas - eveneens binnen het kader
van het Genootschap - door een goede selectie van medewerkers voor dit toch wel
uiterst belangrijke deel van het werk, mede een stoot in de goede richting kan geven.

Daarbij zullen plaats en taak van de reclasseringsbezoeker helder voor ogen moeten
staan en dienstbaar gemaakt aan het doel. Te meer nu de laatste tijd door het meer
bekend worden van onze vereniging, door sommige gedetineerden bepaaldelijk
gevraagd wordt naar het contact met een Humanitas-lid.

In het gevangenis werk ontmoet de Humanitas-medewerker trouwens nog een geest-
verwante vrijwilliger, een lid van het Humanistisch Verbond, die de gedetineerden,
die daarom verzocht hebben, bezoekt als geestelijk raadsman. Zijn taak heeft dus
een duidelijk geestelijk aspect. Maar het is dezelfde gedetineerde die ook met sociale
moeilijkheden en onzekerheden ten aanzien van zijn toekomst vol kan zitten. Een
regelmatige ontmoeting tussen de werkers op beide vlakken, de een vanuit de
reclassering, de ander vanuit het geestelijk verzorgingswerk, beiden in het bijzonder
voor en met buitenkerkelijken werkend in een humanistisch geestesklimaat, schept
de gelegenheid om over alle vragen die het werk oproept, in eigen kring van gedach-
ten te wisselen. We staan hiermede momenteel nog in de kinderschoenen, maar deze
jeugdigheid is een niet te onderschatten voordeel. We leren nog iedere dag, bij
wijze van spreken.
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hoe ver strekt onze kennis omtrent de mens?

Nu is er merkwaardig genoeg één persoon, die in dit artikel tot nu toe zo goed als
buiten beschouwing is gebleven en om wie het werk toch eigenlijk begonnen is ...
de reclassent. 5)

Het ging in het voorgaande vooral om alles wat er nodig is om het reclasseringswerk
organisatorisch goed te doen verlopen onder de schijnwerper te nemen. En dat nog
slechts op summiere wijze. G)

Over het eigenlijke contact met de reclassenten zouden vele bladzijden te vullen zijn
en dan zouden we nog slechts de buitenkant kunnen aangeven. Het contact draagt
immers zulk een eigen en vertrouwelijk karakter en is zulk een typisch individuele
aftasting tussen de persoon van de reclassent enerzijds en de contacthouder ander-
zijds, dat er van algemene gezichtspunten moeilijk sprake kan zijn.

Niet alleen de sociale situatie, maar ook de leeftijd van de reclassent maakt verschil
in de benadering. Maar ook het feit of we te doen hebben met een 'first oEfender'
(voor eerste maal veroordeeld) of met iemand die de sterke neiging vertoont om tot
recidive te vervallen.
In het algemeen blijkt de criminaliteit onder de volwassenen te verminderen, maar
die onder jongeren ... neemt toe.

En dan, wat weten we eigenlijk nog over het wezen van de mens.
Het feit dat we naast de geweldige vorderingen die de wetenschappen van de
levenloze natuur nog altijd maken, maar weinig gevorderd zijn op de weg van de
kennis van de mens zelf, brengt met zich mee dat we vooral in het sociale werk
telkens weer praktisch tegenover grote menselijke problemen kunnen komen te staan
en hierin vaak eenzaam onze weg moeten vinden. 7)

het aloude probleem:' mens en samenleving

En door dit alles heen speelt nog als remmende factor de beoordelingsmaatstaven
van de samenleving ten aanzien van veroordeelden. Nog altijd worden o.a. tewerk-
stellingen daardoor ernstig belemmerd, om het daar nu maar eens bij te laten.

Voor de reclassenten, die merendeels, bewust of (vaker) onbewust, behoefte hebben
aan contact, aan erkenning, aan belangstelling, kan de vrijwillige contacthouder een
brug betekenen naar de samenleving in het algemeen en in het bijzonder naar dat
stukje samenleving, waarvan iedere reclassent persoonlijk deel uitmaakt. De sociale
omgeving waarin hij(zij) veelal een geïsoleerde positie was gaan innemen. Deze
vicieuze cirkel moet doorbroken worden en hierin zien wij voor de contacthouder
een belangrijke taak.

5) Eén van de vele benamingen. Men spreekt achtereenvolgens over verdachte (vóór het
vonnis), veroordeelde, gedetineerde (als men gevangenisstraf uitzit), onder toezicht gestelde
(bij een v.v. of v.i., enz.), reclassent, delinquent.
G) Een uitvoerige en gedetailleerde beschrijving over het reclasseringswerk vindt u in de
brochure 'Patronaat en celbezoek' uitgegeven door het Nationaal Bureau voor Reclassering
te 's-Gravenhage.
7) Carol schrijft ergens in zijn boek 'De onbekende mens' (opnieuw uitgegeven als pocket-
baak): 'De mens behoorde de maatstaf van alles te zijn. Intussen is hij een vreemdeling in
de wereld die hij geschapen heeft. Hij is niet bij machte geweest die wereld voor zich zelf
te organiseren, omdat hij niet beschikte over praktische kennis van zijn eigen natuur.'
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Bij de vertrouwensrelatie die tussen contacthouder en reclassent gaandeweg tot
stand zal komen, gaat het nl. niet in de eerste plaats om deze relatie zelf. Maar via
deze band kan het contact met en het vertrouwen van de reclassent in het samen-
levingsverband, waarmede hij te maken heeft, versterkt worden. Dat is de hulpver-
leningsfunctie waarom het m.i. in hoofdzaak gaat. En als deze hulp is gelukt kan
de contacthouder geleidelijk terugtreden, want de brug is gelegd en de reden tot
ontsporing belangrijk verminderd, zoal niet verdwenen.
Het lijkt allemaal wel logisch, maar het eist nogal wat van het begrip en de persoon-
lijke houding van de contacthouder. En daarover blijven we dan ook voortdurend in
gesprek. Want we zijn op dit punt nog lang niet uitgepraat. P. E. HUTTE
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HULP AAN GEZINNEN

overpeinzing over de gezinsverzorging

We hebben het druk, allemaal. vVe rennen van de ene vergadering naar de andere
en moeten soms een bijeenkomst voortijdig verlaten om op tijd elders voor een
bespreking te arriveren. Waar zijn we mee bezig? Vanzelfsprekend ieder met ons
eigen werk, we bouwen iets op, het werk moet van de grond komen en uitgroeien.
Maar wat ... ?
Als we niet oppassen rennen we ons zelf en ons doel voorbij. Daarom is het goed
om zo nu en dan eens te blijven staan en ons rekenschap te geven van de situatie
om ons heen en de weg die we bewandelen. Vandaar deze poging om het terrein
van de gezinsverzorging eens te overzien. -
Hoe staat het nu met de gezinsverzorging. Hoe is deze tot ontwikkeling gekomen en
welke wensen en mogelijkheden zijn er ten aanzien van de toekomst.

ontwikkeling

Ten einde een beeld te krijgen van de ontwikkelingstendensen in de gezinsverzorging
moge hier gewezen worden op he tsubsidiebeleid te dezen: in de aanvang werd
slechts subsidie verleend voor opgeleide ki-achten (gezinsverzorgsters), die tijdelijk
hulp verleenden in gezinnen, waar deze hulp nodig was op grond van ziekte van de
huisvrouw dan wel op een sociale indicatie ten einde een gezond gezinsleven in
stand te houden of te herstellen. Ten aanzien van de 'medische' indicatie gold
hierbij, dat de ziekte van de huisvrouw van dien aard was, dat zij tijdelijk geheel
vervangen zou moeten worden.
Al werkende met deze regeling bleek in de praktijk dat er ook een grote behoefte
was aan hulp in gezinnen waar de vrouw tijdelijk niet in staat was alle huishoudelijke
werkzaamheden zelf te verrichten, doch de leiding wel in handen kon houden. Ten
einde ook in deze gevallen passende hulp te kunnen bieden, werd naast de gezins-
verzorgster in 1955 ook de gezinshelpster (assistente van de huisvrouw) subsidiabel
gestelc1 met dien verstande, dat het aantal subsidiabele gezinshulp-dagen het aantal
gesubsidieerde verzorgingsdagen per instelling niet mag overschrijden.
Een verdere uitbreiding van de hulpverleningsmogelijkheden werd gegeven in de
subsidieregeling 1958, waardoor ook de meer permanente hulp aan bejaarden en
chronisch zieken door overheidssubsidies wordt mogelijk gemaakt.
Tot zover dit korte overzicht van de ontwikkelingsgang der financiële mogelijk-
heden. Uiteraard dient hierbij bedacht te worden, dat deze ontwikkeling niet 'vanzelf'
tot stand is gekomen, maar dat vanuit het werken in de praktijk daartoe de nodige
stimulansen uitgingen naar rijks- en gemeentelijke overheidsinstanties. De vraag is
nu: waartoe heeft dit subsidiebeleid ons gevoerd?
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ziekte der huisvrouw

In de laatste jaren zijn overal in den lande instellingen voor de gezinsverzorging
ontstaan.' Er zullen thans nog maar weinig plaatsen in Nederland zijn waar de
gezinsverzorging totaal onbekend is.
In het overgrote deel der gevallen is de ziekte van de huisvrouw de directe aanleiding
tot hulpverlening ofwel door een gezinsverzorgster dan wel door een -helpster. Een
belangrijk aspect vormt hierbij het ontbreken van de mogelijkheid tot 'zelfvoorzie-
ning' (door dochter of ander familielid, buren enz.)
Het gevaar dat hierbij gesignaleerd moet worden, is dat men er soms te gemakkelijk
toe overgaat zich tot de gezinsverzorgingsinstelling te wenden om hulp zonder zich
de moeite te getroosten de eigen mogelijkheden nauwkeurig na te gaan.
Wordt hieraan door alle instellingen wel altijd de nodige aandacht gegeven? Het
bestaande tekort aan bevoegde krachten zou dit wel doen veronderstellen. Toch
lijkt ons een vraagteken hier wel op zijn plaats.

Zoals wij reeds hierboven zeiden, vormt naar onze mening de ziekte der huisvrouw
in het overgrote deel der gevallen de indicatie tot hulpverlening.
In de praktijk horen wij nogal eens de opmerking dat de ziekte weliswaar de directe
aanleiding is, doch dat blijkt, hoeveel problemen van allerlei aard er in gezinnen
kunnen bestaan, die door inschakeling van een gezinsverzorgster of -helpster aan het
licht komen en tot meerdere bemoeienis met het gezin aanleiding geven. Op deze
wijze komt dus in bepaalde gevallen een verborgen nood aan het licht en kan aan
de betrokkenen door het maatschappelijk werk hulp geboden worden.
Een woord van waarschuwing aan de leidsters van de gezinsverzorging moge op dit
punt echter niet ontbreken. Het gevaar dreigt nl. dat een leidster, met alle goede
bedoelingen overigens, op bepaalde momenten haar opdracht overschrijdt en de
neiging krijgt, bewogen dool' de moeilijkheden in een gezin, waaraan naar haar
mening 'iets gedaan' zou moeten worden, het gezin door middel van de hulpver-
lening te verplichten verdere bepaald niet gevraagde hulp te aanvaarden.
Het is gewenst dat de leidster van de gezinsverzorging hierbij de nodige voorzichtig-
heid betracht en geen maatregelen treft, waarom door het gezin zelve niet verzocht
wordt.

gezinnen met aanpassingsmoeilijkheden

Naast deze hulpverlening op 'medische' indicatie is vanaf het begin ook de hulp op
sociale indicatie via de subsidieverlening mogelijk geweest.
De taak van de gezinsverzorgster in deze gezinnen is van andere aard dan in de
eerstgenoemde categorie en is er op gericht de vrouw van de nodige voorlichting te
dienen om beter begrip van haar taak als huisvrouwen moeder te krijgen, alsmede
haar te leren de huishoudelijke werkzaamheden beter te verrichten. De. verzorging
als hier bedoeld moet erop gericht zijn een gezond gezinsleven te herstellen (art. 1
van de subsidieregeling).
Indien het gezinsleven moet worden hersteld, betekent dit dat er tevoren niet van
een gezond gezinsleven gesproken kan worden. Het is echter niet mogelijk om van de
gezinsverzorgster te verlangen dat zij de volledige taak van herstel van het gezins-
leven alleen voor haar rekening neemt.
Zij zou hierbij ver boven eigen mogelijkheden en die van haar werkopdracht moeten
uitstijgen. Het is daarom duidelijk dat slechts bij een systematische onmaatschappe-
lijkheidsbestrijding, waarbij in een teamverband van deskundigen op allerlei terrein
ook de gezinsverzorging wordt betrokken, de gezinsverzorgster de hierboven
genoemde taak kan verrichten als deeltaak in de totale zorg voor en bemoeienis met
het gezin.
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In de praktijk hebben al vele leidsters én gezinsverzorgsters ervaren dat de hulp-
verlening aan een gezin dat zich in velerlei opzichten niet aan de gemeenschap
kan aanpassen, door een gezinsverzorgster alleen, zelfs met goede steun van haar
leidster, in het algemeen niet tot goede resultaten kan voeren, hetgeen zowel voor
leidster als verzorgster tot vele teleurstellingen leidt.
Toch zal de gezinsverzorging haar aandeel in deze vorm van maatschappelijk werk
moeten leveren en in het bijzonder daar, waar met vereende krachten tot systema-
tische hulpverlening aan deze gezinnen wordt overgegaan. Ook op Humanitas zal in
dezen een beroep moeten (kunnen) worden gedaan en is dit ook thans in enkele
plaatsen reeds het geval.
Deze vorm van hulpverlening vereist van de gezinsverzorgster bijzonder veel. Zeker
niet alle gezinsverzorgsters zijn qua persoonlijke aard en instelling in staat dit werk
te verrichten. -
Bovendien moet een zekere mate van levenservaring zijn opgedaan en een zekere
volwassenheid bereikt zijn, wil men dit werk enige tijd met vrucht kunnen doen.
Het moet onontbeerlijk geacht worden, dat nadat zekere tijd in deze categorie gezin-
nen is gewerkt, de betreffende gezinsverzorgster weer eens een tijdje in gezinnen
zonder deze bijzondere problemen te werk gesteld wordt. Dit betekent, dat gestreefd
zou moeten worden meerdere voor dit werk geschikte meisjes aan te stellen zodat de
mogelijkheid van roulering geschapen wordt.
Bij het hierbovenstaande zijn wij uitgegaan van gezinnen die op allerhande vlakken
zich niet kunnen aanpassen aan de gemeenschap. Zoals er ook tussen wit en zwart
vele tinten grijs bestaan, zijn er ook gezinnen die in meerdere of mindere mate zich
in de maatschappij moeilijk kunnen aanpassen. Moeten we deze gezinnen nu maar
op grond van het hierboven betoogde aan hun lot overlaten? Dit zou in een ver-
eniging voor maatschappelijk werk een kwalijke zaak zijn.
Nogmaals zij er echter op gewezen dat door de gezinsverzorging alléén niet de
noodzakelijke hulp geboden kan worden. In zulke gevallen kan de gezinsverzorging
ook slechts haar specifieke deeltaak verrichten en zal, om tot enig resultaat te kunnen
komen, een nauwe samenwerking met een op dit terrein deskundige maatschappelijk

. werkster onontbeerlijk zijn. En ook hier geldt, dat aan de gezinsverzorgster, die bij de
hulpverlening aan deze gezinnen wordt ingeschakeld, de reeds hiervoor genoemde
eisen moeten worden gesteld.

gerepatrieerde gezinnen

Een geheel andere categorie gezinnen, die kunnen profiteren van de mogelijkheden
van de gezinsverzorging, is de groep van de gerepatrieerden. Het is niet doenlijk
in het kader van dit artikel in te gaan op de problematiek der gerepatrieerdenzorg.
Het is echter duidelijk, dat voor deze mensen, die in een voor hen veelal volkomen
vreemde wereld zijn gekomen de aanpassing op allerlei terreinen vaak bijzonder
moeilijk is en dit geldt in het bijzonder voor de grote stroom, die in de laatste tijd
hier gearriveerd is en waarvan het overgrote deel Nederland uit eigen aanschouwing
niet of nauwelijks kende. Reeds in vorige jaren werd aan deze gezinnen ook via de
gezinsverzorging hulp verleend, in de komende tijd zal ongetwijfeld nog vaker hierop
een beroep worden gedaan. Ook hier is dus sprake van aanpassingsproblemen. Deze
liggen echter op een bijzonder vlak. Het blijkt, dat sommige gerepatrieerden niet of
slechts in geringe mate in staat zijn Nederlands te spreken, de Nederlandse gewoon-
ten en gebruiken zijn hun vreemd. In het bijzonder de huisvrouw vei-keert vaak in
een zeer moeilijke situatie, waarbij hulp en voorlichting op het gebied van huis-
houding, gezondheidszorg, opvoeding van de kinderen en maatschappelijk verkeer
in hoge mate wenselijk zijn.
Ziehier een behoefte, waarin bij uitstek door de gezinsverzorging hulp kan worden
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geboden. Vanzelfsprekend zal ook hier de keuze van de kracht, die deze hulp gaat
bieden, van uitermate groot belang zijn voor het bereiken van resultaten. Een grote
mate van tact, geduld, wijsheid en openstaan voor de specifieke geaardheid van de
gerepatrieerden is noodzakelijk.
Bij hulpverlening tijdens ziekte van de gerepatrieerde vrouw wordt de normale
subsidieregeling gehanteerd, bij hulpverlening op sociale indicatie ten behoeve van
de aanpassing aan de Nederlandse samenleving kunnen bovendien de niet door
subsidies volgens de bestaande rijksregeling gedekte kosten onder bepaalde voor-
waarden uit overheidsgelden vergoed worden. Indien geen opgeleide gezinsverzorg-
ster beschikbaar is, kan bij de hulpverlening aan deze gezinnen ook een daartoe
geschikt geachte doch 'onbevoegde' kracht worden ingeschakeld.
Tussen de organen van gerepatrieerdenzorg enerzijds en van gezinsverzorging
anderzijds is thans een overleg gaande over de hulpverlening via de gezinsverzorging
van in de contractpensions verblijvende gerepatrieerde gezinnen, ten einde in die
gevallen, waarvoor dit wenselijk wordt geacht, de voorbereiding op het zelfstandig
leven in een eigen woning alvast ter hand te nemen.

personeelsbehoefte

Wij tekenen hierbij slechts terloops even aan, dat bij alle hierbovengenoemde soorten
van hulpverlening het personeelsgebrek nog altijd één van de grootste problemen
vormt. Vooral ten aanzien van opgeleide krachten bestaat nog steeds een groot
tekort. Weliswaar is juist in 1958 het aantal aanmeldingen bij de opleidingsinstituten
beduidend gestegen (waarschijnlijk mede ten gevolge van de salarisverbeteringen,
de meerdere bekendheid met het beroep en wellicht de wat gewijzigde situatie op de
arbeidsmarkt) doch deze stijging kon de behoefte aan krachten toch niet opheffen,
mede door het grote 'verloop'. Zou dit verloop veroorzaakt worden door het feit, dat
onze gezinsverzorgsters mede door deze opleiding een streepje vóór hebben bij de
jonge mannen, die een eigen gezin willen stichten?
We gaan thans op het gehele probleem van de werving en selectie van krachten
hier niet verder in.

bejaarden en chronische zieken

Zoals reeds in het begin van deze beschouwing werd vermeld, werd met ingang van
1 januari 1958 ook de hulpverlening aan bejaarden en chronisch zieken subsidiabel
gesteld. Zeker, ook vóórdien werd in bepaalde gevallen wel in bejaarde gezinnen of
bij bejaarde alleenstaanden geholpen, maar dit betrof dan alleen gevallen van een
acute ziekte, die. ieder mens zo tussen de 8 en 80 jaar kan overkomen. Maar het
geven van meer permanente hulp aan hen, die door hoge leeftijd en afnemende
lichamelijke capaciteiten zich niet meer geheel zelfstandig kunnen redden, werd pas
mogelijk met de nieuwe subsidieregeling, die tevens de hulpverlening aan chronisch
zieken omvat. Allerwegen was men erg verheugd met deze uitbreiding der mogelijk-
heden, omdat genoegzaam bekend was, hoe moeilijk vaak de situatie der bejaarde
mensen juist ten aanzien van het verrichten der huishoudelijke werkzaamheden is,
terwijl anderzijds de opvatting, dat het voor de bejaarden van bijzonder groot belang
is zolang maar enigszins mogelijk in eigen zelfstandige huisvesting te blijven, steeds
meer veld had gewonnen. De vraag is thans gerechtvaardigd hoe een en ander zich
nu (na lJf jaar werken) ontwikkeld heeft.
Zonder een volledig overzicht te kunnen geven over de situatie in den lande is
het ons bekend, dat in sommige plaatsen door bijzondere omstandigheden de hulp
aan bejaarden reeds tot grote ontwikkeling is gekomen. Over het algemeen moet
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echter naar onze mening geconstateerd worden, dat deze zaak zich in een langzaam
tempo ontwikkelt.
Naar onze eigen ervaring zijn de besturen der gezinsverzorgingsinstellingen nog
wat terughoudend om deze nieuwe tak van de gezinsverzorging bij hun werkzaam-
heden te betrekken. Volgens onze voorlopige mening zijn hiervoor een aantal
factoren aan te wijzen, die wij hieronder willen noemen zonder aan de volgorde,
waarin deze worden besproken conclusies te willen verbinden ten aanzien van de
mate waarin ze in vergelijking tot elkaar meespelen.
Het eerste punt dat we willen noemen is de houding, die het bestuur van de instel-
ling tegenover deze nieuwe problematiek inneemt.
Immers, er is een groot verschil tussen de reeds bestaande vormen en deze nieuwe:
in het bijzonder dat de hulp, die aan bejaarden en chronisch zieken wordt gegeven,
van veel meer permanente aard (althans over het algemeen van veel langere duur)
is dan in de overige gevallen. Dit heeft een aantal consequenties, o.a. ten aanzien
van de keuze van de hulpkracht, de financiën en de langere duur van gebondenheid
van de ingezette kracht.
Daarnaast vormt de aard der problemen, waarmede men bij de geholpenen te
maken kan krijgen een geheel nieuwe, nog niet volledig te overziene, factor met
name voor de leidster.
Het vraagstuk der financiën, dat in het bovenstaande reeds even werd aangeduid,
neemt in dit geheel een bijzondere plaats in. Over het algemeen kunnen de bejaarden
slechts weinig retributie betalen, hetgeen impliceert, dat bij het merendeel der
geholpen gevallen een deel der kosten op andere wijze moet worden bijeengebracht
en dan voor de gehele duur der hulpverlening. Maar hoe en door wie?
Een tweede belangrijke factor is het vinden van voor deze hulpverlening geschikte
krachten, die bereid zijn dit werk te gaan doen, tegen het loon dat beschikbaar
gesteld kan worden.
Een eerste vereiste is vrouwen te vinden, die een juiste (sociaal gerichte) persoonlijke'
instelling voor het werk hebben. Wij menen, dat hierbij bij uitstek gezocht zal
moeten worden naar (bij voorbeeld gehuwde) vrouwen, die zich 'parttime' voor dit
werk beschikbaar willen stellen.
Over het algemeen zal de hulp aan bejaarden tot enige uren per dag beperkt kunnen.
blijven. De bejaarde heeft meestal grote behoefte aan wat genegenheid, geduld en
belangstelling van degene die komt helpen. Het lijkt welhaast een onmogelijkheid
om van een kracht, die van de ene bejaarde naar de andere rent te kunnen verlangen,
dat zij aan deze behoeften van allen, die zij op één dag moet helpen, tegemoet komt.
Dit moet dus tengevolge hebben, dat zij tekort schiet juist op die punten, die in de
bejaardenzorg van zo grote waarde zijn.
Indien door één vrouw hulp verleend wordt aan niet meer dan ten hoogste twee
bejaarde(n) (gezinnen) per dag zal zij de nodige aandacht aan ieder der door haar
geholpenen kunnen geven.
Maar dit betekent, dat a. men vrouwen moet kunnen vinden, die bereid zijn deze
gedeeltelijke dagtaak te aanvaarden en b. het aantal krachten dat de instelling bij een
groter worden van het aantal hulp gevallen in dienst krijgt, aanmerkelijk stijgt ver-
geleken bij krachten met volledige werktijd.
Nauw aansluitend bij deze factor doen zich vier nieuwe problemen voor:

a. de leiding van de gezinsverzorging,
b. de administratie,
c. de beloning der hulpverlenende krachten,
d. de belastingperikelen.

Door een sterke uitbreiding van het aantal hulpgevallen ondergaat de taak van de
leidster een sterke uitbreiding, zowel naar het aantal bezoeken aan de geholpen
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bejaarden en chronisch zieken zelve als naar het leiding geven aan een groot aantal
krachten. Bovendien vergt de administratie van deze 'uren-hulp' veel meer tijd dan
de administratie van de 'vaste' krachten.
Uitbreiding van het aantal leidinggevende krachten zal de oplossing moeten
brengen, maar deze is niet zo eenvoudig te verwezenlijken met de beperkte financiën,
waarover de gezinsverzorgingsinstellingen over het algemeen beschikken en de moei-
lijkheid om voor dit werk bekwame krachten te vinden, die bereid zijn deze taak op
zich te nemen en bovendien voor subsidie in salariskosten enz. in aanmerking komen.
Of voor dit werk opgeleide maatschappelijk werksters de aangewezen personen zijn,
of dat hiervoor nog andere mogelijkheden zouden bestaan en zo ja, welke, zijn op
het ogenblik vragen, die wel gesteld, maar nog niet beantwoord zijn.
De verzuchting dat de omvang der administratie der 'uren-hulpen' vele puzzels met
zich brengt, wordt door alle besturen en leidsters van instellingen thans in allerlei
toonaarden vernomen.
De beloning van de helpsters bij de bejaarden en chronisch zieken is een andere
belangrijke kwestie. Veelal zijn het oudere krachten die het werk verrichten en die
een verdienste van maximaal f 1,03 per uur bruto zacht uitgedrukt aan de lage kant
vinden. Al mogen ze dan niet vergeleken worden met werksters, toch blijft het een
feit, dat voor huishoudelijke krachten op het ogenblik veelal een beloning van f 1,25
tot f 1,50 per uur netto betaald wordt. Een beroep op het feit, dat men met het hulp
geven aan bejaarden zo'n goed en nuttig werk doet, blijkt in de praktijk in veel
gevallen niet tot het gewenste resultaat te leiden.
De belastingperikelen (de gehuwde vrouw wil werken totdat zij f 200,- verdiend
heeft, want daarna 'blijft er niets meer van over, omdat er zoveel belasting van
betaald moet worden') spelen ook een grote rol.
In de huidige situatie is hier niet veel aan te doen; hoe deze kwestie zich in de
toekomst eventueel zal gaan wijzigen, is op dit moment nog niet te voorspellen.
Tot slot van deze overpeinzing zouden wij nog even aandacht willen schenken aan
de relatie tussen de bejaardenzorg en de gezinsverzorging, die wij in onze vereniging
zien op het niveau van de daarvoor bestaande secties. Een goed contact tussen deze
secties ten aanzien van de totale hulpverlening aan de bejaarden is van uitermate
groot belang en zelfs noodzakelijk. Vanuit de secties voor bejaardenzorg zou een
sterke stimulans aan de gezinsverzorging op dit terrein gegeven kunnen worden. -
Ongetwijfeld komen de vrijwilligers, die de bejaarden regelmatig bezoeken in aan-
raking met gevallen, waarin regelmatige huishoudelijke hulp dringend gewenst is.
Ongetwijfeld komen anderzijds de leidsters van de gezinsverzorging in contact met
bejaarden, waarvoor 'friendly visiting' naast de huishoudelijke hulpverlening op zijn
plaats is.
Vanuit de ene werksoort kan de andere gestimuleerd worden ten bate van hen, voor
wie het ouder worden moeilijkheden met zich meebrengt.
Dit behoort ten slotte tot de taak van Humanitas en het voordeel van de organisato-
rische opbouw, waarbij alle werkterreinen binnen één vereniging werden geconcen-
treerd, moet hier ten volle benut worden.
Dit samenspel tussen de hier genoemde secties komt ongetwijfeld op gang, maar ook
hiervoor is tijd nodig.

Overpeinzingen hebben de neiging langer te duren dan vooraf in de bedoeling lag.
Zo is het ook met deze peinzerij over de gezinsverzorging gegaan. Allerlei punten
bleven onbehandeld.
Het zij zo ... Humanitas doet ten slotte meer dan enkel de gezinsverzorging, de
plaatsruimte is dus gelimiteerd.

H. J. ROES
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ZORG VOOR GEREPATRIEERDEN

Voor dit verslag werd gebruikgemaakt van gesprekken met de maatschappelijk werkers
van de sectie gerepatrieerdenzorg van het Isonevo-rapport.

inleiding

In 1950 werd, met de oprichting van het CCKP 1) (en de daaruit ontstane commissie
voor maatschappelijk werk) de specialisatie 'Gerepatrieerdenzorg' in het maatschap-
pelijk werk een feit. Door de grote toeloop van gerepatrieerden - die rondom
de politieke situatie in december 1957-januari 1958 wel een climax bereikte -
waren uitgebreide voorzieningen en regelingen nodig die juist toen van de maat-
schappelijke werkers een speciale kennis vereisten, vooral ook t.a.v. het leven in
Indonesië.
Hoewel er grotere en kleinere nuanceringen waren, zowel t.a.v. het sociale als het
'afstammings'-milieu, hadden alle gerepatrieerden één ding gemeen: voor hen was
het bestaan in Indonesië onmogelijk geworden en het vertrek naar een ander-veiliger-
land, i.c. Nederland, was bittere noodzaak.
Over het algemeen kan worden gezegd dat men nogal vreemd staat tegenover
het aanbod van (maatschappelijke) hulpverlening.
Immers in Indonesië was het maatschappelijk werk van zeer geringe omvang en
bestond in hoofdzaak uit materiële voorzieningen, terwijl men de andere moeilijk-
heden veelal in eigen (familie-)kring probeerde op te lossen. Slechts de groep die
geldelijke steun ontving van de Nederlandse regering door middel van de Neder-
landse Commissarissen d.t.I. was gewend aan min of meer regelmatig bezoek van
een maatschappelijk werker.
Onze werkers hebben vaak ervaren dat men het - afgezien van de bemiddeling
voor het effectueren van de voor gerepatrieerden geldende regelingen - vaak 'raar'
vond dat ongevraagd en belangeloos hulp voor andere dan materiële problemen werd
geboden.
De (nauwe) begrenzing der levensbeschouwingen, die ook in het maatschappelijk
werk tot uiting kwam, werd evenmin begrepen.

eerste contacten

Onze m.w.'s hebben hun werkterrein onder de zgn. particulier gehuisvesten, d.W.z.
onder de gerepatrieerden die niet in contractpensions verblijven. Adressen worden
ons verstrekt door CCKP, het ministerie van Maatschappelijk Werk (met de daaraan

1) Centraal Comité van Kerkelijk en Particulier initiatief voor de sociale zorg van
gerepatrieeerden.
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verbonden provinciale bureaus) en in vele gevallen door de gemeentelijke diensten
van Sociale Zaken.
In de grote steden worden dan aan gerepatrieerden welkomstbrieven gezonden
(in Amsterdam door de sociale raad, samenwerking van de drie levensbeschouwelijke
maatschappelijk werkorganen en overheidsinstanties) waarna een bezoek, al dan niet
door een vrijwillig(st)er wordt afgelegd. De v.w. brengt rapport uit aan de uitvoe-
rende m.w. en deze gaat, als daar aanleiding toe bestaat, zelf nog eens kijken.
Het landelijk apparaat zendt meestal folders ter kennismaking met bijgesloten
antwoordkaart en als deze wordt geretourneerd, (hetgeen inhoudt dat betrokkene
prijs stelt op onze hulp) wordt de cliënt bezocht.
In plaatsen waar geschikte vrijwilligers zijn, worden geen folders gezonden, maar
de eerste oriëntatiebezoeken meestal door deze medewerkers gebracht.

problemen

Bij nadere beschouwing van de aard der problemen die wij in ons werk tegenkomen,
kan in grote trekken de ondervolgende verdeling wordt gemaakt.
a. Instrumentele kwesties
b. Aanpassing aan de directe omgeving
c. Levens- en gezinsmoeilijkheden

sub a.

Speciaal in de eerste tijd na aankomst staat de gerepatrieerde voor moeilijkheden die
in het zgn. instrumentele vlak liggen. Hij heeft voorlichting nodig over allerlei
kwesties van praktische aard: de Nederlandse huishouding, het verwarmingsvraag-
stuk, budgettering, enz., terwijl hij daarnaast verwezen moet worden naar diverse
instanties, zoals b.v. de arbeidsbureaus, e.d.
Velen zijn niet op de hoogte van de speciale regelingen voor (materiële) hulpver-
lening, terwijl ook huisvesting en werkverschaffing van groot belang zijn.
Uit de aard der zaak kan men stellen dat dit facet van de gerepatrieerdenzorg een
aflopend karakter draagt, hoewel toch ook weleens gebleken is, dat sommige
gerepatrieerden op dit gebied voortdurend hulp nodig hebben.

sub b.

Tijdens de gesprekken over de sub a. genoemde onderwerpen komen dikwijls de
iets dieper onder de oppervlakte liggende problemen naar voren, die eveneens voor-
lichting en bemiddeling vragen, echter van ingrijpender aard. Hieronder vallen
vooral de contacten met de directe omgeving: buren, werkgevers, collega's, onder-
wijzers, artsen, e.d., waarbij de hulp van de m.w., in vele gevallen onontbeerlijk is.

sub c.

De achtergrond van de hiemnder vallende moeilijkheden vereist weleens een
behoorlijke objectieve kennis van het sociale en cultuurpatroon in Indonesië, ofschoon
de problemen in hun verschijningsvorm veelal gelijk zijn aan dezelfde soort moeilijk-
heden waar dan ook.
Een bron van veel huwelijksmisère is gelegen in de totaal andere levenswijze in
Nederland, die men als een verenging ervaart en in het wegvallen van het ver-
trouwde en extensievere recreatiepatroon in Indonesië. .
Een andere, vrij veel voorkomende oorzaak voor huwelijksmoeilijkheden is gelegen
in de instrumentele aanpassing van de echtgenote. De man heeft door zijn werk meer
contact met de Nederlandse samenleving en kan zich dus sneller aanpassen dan de
vrouw, die thuis moet zien hoe zij - praktisch van de ene dag op de andere _
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.
van een 'Indische' op een 'Hollandse' huishouding overgaat. Als zij dan ook nog
een Indonesische (of een Chinese) is met taalmoeilijkheden, raakt zij t.O.V. de man
nog meer achter, waardoor er zoveel spanningen optreden dat het huwelijksleven
daar dé neerslag van ondervindt.

werkwijze maatschappelijk werkers

• Ten aanzien van de instrumentele kwesties vervult de m.w. meestel een bemid-
delende en verwijzende taak. In één der grote steden worden, onder leiding van
een lerares van het Instituut v. Huishoudelijke Voorlichting, met succes kook-
cursussen gehouden. Cursussen en demonstraties van voetbehandeling, populaire
lezingen e.d. hebben de belangstelling en hieruit groeien weleens 'praatmidda-
gen', waarbij men ervaringen uitwisselt. In een andere grote stad staat een
speciaal daartoe aangestelde gezinsverzorgster de huisvrouwen bij, terwijl ge-
regeld bijeenkomsten bij de gerepatrieerden aan huis (roulatie-systeem) benut
worden om algemene voorlichting te geven.
Deze voorlichting heeft bij het landelijk apparaat uiteraard een veel individueler
karakter (verspreide huisvesting).
Vooral t.a.v. voorlichting omtrent de locale omstandigheden in de diverse dorpen
en steden bewijst de vrijwilligster onschatbare diensten.

• Dikwijls wordt tijdens een gesprek over materiële voorzieningen of instrumentele
aanpassingsproblemen door de m.w. aangevoeld dat er andere, ernstiger moei-
lijkheden zijn, die echter niet direct worden uitgesproken. Pas na langdurig
contact komt de cliënt er zelf toe zich te uiten.

• En andere werkwijze is: indien aanwezig een derde persoon (als vrijwilliger)
uit de Nederlandse samenleving inschakelen (onderwijzer, werkbaas, etc.) met de
duidelijke instructie om niets te forceren maar onopvallend nauwer contact te
bewerkstelligen. Daarna wordt de relatie met de cliënt losser gemaakt, hoewel
de m.w. belangstelling blijft tonen.
Hierbij is vaak gebleken, dat de gerepatrieerde, aldus uit zijn isolement gehaald,
de kans krijgt zich beter thuis te voelen in de Nederlandse samenleving. Het
behoeft geen betoog dat de selectie van een vrijwilliger in dit geval met bijzon-
dere zorg geschiedt .

• Overtuigd van de aanwezigheid van verzwegen problemen verbreekt de m.w.,
als hij dit verantwoord acht, wel eens het contact met de cliënt. Hierbij wordt
uitgegaan van het principe dat ieder mens er recht op heeft eerst te proberen
zijn moeilijkheden zelf op te lossen, dus geen 'verzorging van de wieg tot het
graf'. Een tijd daarna wordt dan een zgn. steekproef genomen en dan blijkt vaak
dat de cliënt inderdaad zelf een oplossing heeft gevonden.

• Sommige cliënten hebben gedurende lange tijd behoefte aan morele steun, zodat
de m.w. op gezette tijden naar hen toe gaat. Deze voor een buitenstaander schijn-
baar nutteloze bezoeken zijn van zeer veel waarde.

• Uiteraard vergen bejaarden en chronische zieken vaak gecontinueerd contact.

Al onze m.w.'s maken gaarne gebruik van de diensten en/of folders van de diverse
voorlichtingsbureaus, er is een prettige samenwerking.

moet een m.W. voor gerepatrieerdenzorg in Indonesië gewoond hebben?

Diegenen die deze vraag met 'ja' beantwoorden, voeren als argument aan, dat
gerepatrieerden slechts vertrouwen stellen in en geven aan een m.w. die het leven
en de verhoudingen van Indonesië persoonlijk heeft ervaren. Zij willen niet nàar een
m.w. die alleen maar de Nederlandse samenleving kent, want 'die begrijpt ons toch
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niet'. Dit gaat inderdaad op voor vele gerepatrieerden, vooral onder diegenen die
nooit eerder in Nederland zijn geweest, maar is toch geen algemeen geldende regel.
Een m.w. die in Indonesië is geweest (en dus in feite zelf een gerepatrieerde is) zal
zich echter wel duidelijk bewust moeten blijven van de gevaren die haar positie
meebrengt. In de eerste plaats bestaat de kans dat - juist doordat men de omstandig-
heden uit eigen ervaring goed kent - de objectiviteit in het gedrang komt en daar-
mede een efficiënte hulpverlening.
Verder komt het ook voor dat in een omgeving waar veel gerepatrieerden verblijven,
deze a.h.w. een gemeenschap in een gemeenschap gaan vormen. Met een m.w. die'
in zulk een groep werkt (en er dus theoretisch deel van uitmaakt) als middelpunt, is
de mogelijkheid groot dat geen of te weinig contacten worden gelegd tussen de
gerepatrieerden en de Nederlandse samenleving, waardoor geen daadwerkelijke hulp
bij de aanpassing kan worden gegeven.
-Is de m.w. echter in staat om de gerepatrieerden in aanraking te brengen met de
omwonende autochtone Nederlanders, dan is de kans veel groter dat eerstgenoemden
(uiteraard met behoud van eigen karakter) opgenomen worden in de samenleving van
het land waar zij zich een nieuw bestaan moeten scheppen.
Het is heel goed mogelijk dat een m.w., die Indonesië nimmer gezien heeft, toch
het vertrouwen van de gerepatrieerden wint. Dit ligt o.i. aan de persoonlijkheid van
de m.w. en aan zijn (haar) aanpassing aan de 'andere' aard van de cliënt, terwijl
gebrek aan kennis van het achterland voor een belangrijk deel kan worden onder-
vangen door literatuur en gesprekken met anderen over dit onderwerp.
Een positief voordeel kan zijn dat deze m.w., doordat hij (zij) niet zelf gerepatrieerd
is, onbevangener tegenover de cliënt kan staan en zich niet gemakkelijk met hem
identificeren zal, waardoor de problemen objectiever worden bekeken.

gerepatrieerdenzorg of algemeen maatschappelijk werk?

Nu de stroom van gerepatrieerden vrijwel is opgehouden en de motieven van
specialisatie, vooral in het instrumentele vlak, niet meer van primair belang zijn, rijst
de vraag in hoeverre gerepatrieerden zorg eigenlijk uitgegroeid is tot algemeen
maatschappelijk werk.
Ook t.a.v. het financieel beleid met name van de overheid is het nodig dat deze
ontwikkeling nader wordt bezien. In onze kring is men bezig de 'gevallen' en hun
.achtergrond grondig te selecteren. Motivering van de criteria 'gerepatrieerden zorg'
en 'algemeen maatschappelijk werk' zal in gezamenlijke besprekingen worden vast-
gesteld en ter nadere bestudering aan de besturen worden doorgezonden.
In dit stadium zal niet op de resultaten worden vooruitgelopen.

Het werk van de commissie voor maatschappelijk werk

Deze commissie die - zoals in het begin reeds gezegd - is voortgesproten uit het
CCKP, wordt gevormd door de toppen van de drie levensbeschouwelijke maatschap-
pelijk werkorganen (Rooms-Katholiek, Protestant en Humanitas), Pelita en Zorg voor
Gerepatrieerden. Zij is verantwoordelijk voor de maatschappelijke zorg in de con-
tractpensions, (waarvoor 35 maatschappelijk-werksters zijn aangesteld onder leiding
van drie 'districtsleidsters'). In maandelijkse vergadering worden de door de overheid
voorgeschreven regelingen en -hun toepassing besproken en eventueel van amende-
menten voorzien. In de commissie ontmoeten de leden van de drie levensbeschou-
welijke toporganen elkaar ook om het beleid in de zorg voor gerepatrieerden te
coördineren en zodoende een zo groot mogelijke samenwerking in het gehele land
te bereiken. Er wordt uiteraard nauw samengewerkt met het ministerie van Maat-
schappelijk Werk.
Als voorbeelden van besprekingsonderwerpen kunnen worden genoemd: de begelei-
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dende taak van vrijwilligers in de contractpensions (dit project kan van onze kant
als mislukt worden beschouwd), huisvesting van de houders der zgn. TA-verklarin-
gen, huisvesting van de 'moeilijk plaatsbare' gezinnen uit de contractpensions,
emigratie op grond van de Amerikaanse Pastore 'vValter BiII, subsidiebeleid, het
vraagstuk van de verstekelingen en hun financiële (en sociale) verzorging, etc.

Humanitas en de confessionele organen in de gerepatrieerdenzorg

In de Commissie Maatschappelijk Werk, het samenwerkingsverband van de drie
levensbeschouwelijke richtingen, is de samenwerking met onze confessionele ge-
sprekspartners zeer goed te noemen. Alleen bij de behandeling van het vraagstuk van
de vrijwilligers in de contractpensions ondervond Humanitas het nadeel ervan de
kleinste groep te vertegenwoordigen.
In de praktijk van het maatschappelijk werk blijkt het nog al eens, dat de maatschap-
pelijk werksters van het CCKP, daarvoor in aanmerking komende cliënten niet van
het bestaan van Humanitas op de hoogte brengen.
In protestants-christelijke kringen voelt men het als een bezwaar, dat Humanitas
cliënten krijgt toegewezen, die hij de registratie geen godsdienst hebben opgegeven.
De oorzaak hiervan moet gezocht worden in het feit, dat naar hun mening de kerk
een claim heeft op ieder, die nog enige binding heeft, of ooit gehad heeft, met de kerk.

Ch. A. LOEN

enige algemene beschouwingen over de
gerepatrieerdenzorg in de toekomst

1. Er is nu ongeveer een einde gekomen aan de opvang van repatrianten in ons land.
Alleen wanneer het toelatingsbeleid van de overheid t.a.v. de 'spijtoptanten' e.a.
gewijzigd wordt, kan een nieuwe stroom van gerepatrieerden worden verwacht;
Er worden aantallen genoemd van 10.000 tot 30.000. Afgezien hiervan kan men
stellen, dat het gespecialiseerde werk t.b.v. gerepatrieerden aflopend is:

a. Het tempo, waarin inwonenden van contractpensions naar vrije huisvesting
overgaan, is zo, dat in een tijdsverloop van nog 2Jf jaar de algehele liquidatie
van deze pensions verwacht kan worden.
Dit betekent o.a. dat de commissie m.w. overbodig wordt.

b. Het speciale gerepatrieerdenwerk in de vrije sector neemt af naarmate de
gerepatrieerde langer in Nederland woont, hoewel er toch ook nog enige
uitbreiding te verwachten is door de overgang naar de vrije sector van hen,
die nu nog in contractpensions verblijven. (Totaal ca. 100 gezinnen per
maand).

c. In totaal is echter ook in de vrije sector, ten gevolge van een langere aan-
wezigheid in Nederland, de specifieke gerepatrieerdenzorg een aflopende
taak.

2. Het lijkt gewenst er rekening mee te houden, dat ook het subsidiebeleid in de
richting zal gaan van betrekkelijk snelle overname door het algemeen maat-
schappelijk werk.
Te verdedigen is echter, dat bij het algemeen maatschappelijk werk een of meer
m.w.(s) blijven ingeschakeld met specialistische kennis van de gerepatrieerden-
zorg, die in voorkomende gevallen kan (kunnen).worden ingezet in gerepatrieerde
gezinnen, die bijzondere moeilijkheden houden.
Het lijkt niet onmogelijk hiervoor t.Z.t. een hoger subsidie te bepleiten dan die
nu voor het algemeen maatschappelijk werk geldt. 1. SLUYTER
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ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK

WERK

De taak, die er ten aanzien van het algemeen maatschappelijk werk verricht moest
worden was tweeërlei. Ten eerste moest de grondproblematiek doordacht worden,
waarbij de vraag omtrent de eigen aard van het algemeen maatschappelijk werk naar
voren kwam en de verhouding van deze vorm van maatschappelijk werk tot de
andere werksoorten.
In de tweede plaats moest aan het algemeen maatschappelijk werk praktische vorm
gegeven worden in organisatorisch verband binnen het kader van de vereniging.
Beide aspecten van het werk, die uiteraard nauw samenhangen, kregen de aandacht
en zo kon ook het algemeen maatschappelijk werk in onze vereniging langzaam tot
ontwikkeling komen.

plaats, functie en ontwikkeling van het algemeen maatschappelijk werk in Humanitas

Is maatschappelijk werk niet de meest directe uitdrukkingsvorm van de verantwoor-
delijkheid van een samenleving voor het sociale welzijn van de enkeling, of anders
gezegd, van de verantwoordelijkheid van de mens voor het welzijn van zijn mede-
mens, omdat een samenleving slechts gedacht kan worden te bestaan uit verantwoor-
delijkheid dragende personen, (althans indien er van een werkelijk samenleven sprake
wil zijn)?

hulpbehoevendheid en hulpbereidheid

Van de verschillende werksoorten, die zich in het maatschappelijk werk hebben
ontwikkeld, is het algemeen maatschappelijk werk misschien wel het zuiverst een
typische gemeenschapsaangelegenheid, daar het hierbij gaat om het directe helpen
vanuit een samenlevingsverband indien één van onze medemensen in moeilijkheden
verkeert. De gespecialiseerde werksoorten zoals kinderbescherming en reclassering
zijn nog sterk gebonden in de overheidssfeer of althans in hun ontwikkeling hierdoor
bepaald, doordat zij nauw verbonden zijn aan het Justitiële apparaat en eigenlijk
daarin ingebouwd. Het bedrijfsmaatschappelijk werk wordt geheel bepaald door het
bijzondere kader waarin het is ingepast. Maar het algemeen maatschappelij werk
vindt zijn basis in de directe solidariteit van de mensen onderling, in het goed
functioneren van de samenleving als zodanig. De mens is een sociaal wezen, en als
enkeling niet denkbaar los van de samenleving. Zijn gehele zijn wordt bepaald door
de samenleving waarin hij geboren en gevormd is, ja de mens wordt pas mens in
samenleving met anderen. Zijn mogelijkheden kunnen alleen in het samenleven met
anderen tot ontwikkeling komen.
Als enkeling zou de mens niet veel meer zijn dan een dier en zelfs een vrij hulpbe-
hoevend dier, dat spoedig gedoemd was onder te gaan in de strijd om het bestaan.
Zoals de mens van nature als enkeling hulpbehoevend is, zo is hij ook van nature,
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noodzakelijkerwijs, een hulpbereid wezen, geschikt en bereid om de ander bij te
staan in zijn moeilijkheden, om solidair te zijn. Maatschappelijk werk groeit uit het
solidariteitswerk en in het bijzonder het algemeen maatschappelijk werk.

voorwaarden voor ontwikkeling van algemeen maatschappelijk werk

Maar alvorens we van algemeen maatschappelijk werk kunnen spreken moet eerst
aan verschillende voorwaarden worden voldaan. Het moet geïnstitutionaliseerd zijn
en het moet een georganiseerde vorm hebben gekregen. Want spontane burenhulp,
hoe belangrijk ook voor de samenleving, kan men kwalijk als maatschappelijk werk
kwalificeren. Voorts moet het methodisch verantwoord geschieden, d.w.z. het moet
doelgericht zijn en gebruikmaken van de inzichten, die de wetenschappen ons op dit
gebied ter beschikking stellen. En in de derde plaats moet het gericht zijn op een
betere integratie van de enkeling in de samenleving, in deze zin dat het maatschappe-
lijk werk het individu moet helpen zijn sociale betrekkingen zo goed mogelijk te
regelen en verantwoordelijkheid voor zijn bestaan en dat van anderen te dragen.
Want zo gesteld gaat het uitsluitend om de sociale aspecten van het menszijn, waar-
bij andere aspecten, hoe zeer die er ook mee verweven zijn, zo goed mogelijk worden
uitgesloten.
Wanneer iemand financiële moeilijkheden heeft en hij wordt geholpen met een gift,
dan is er nog geen maatschappelijk werk in engere zin verricht, evenmin als wanneer
hem een werkloosheidsuitkering wordt verstrekt. Wanneer hem echter de wegen
gewezen worden hoe hij zijn financiële moeilijkheden te boven kan komen, wanneer
hem de achtergronden van zijn moeilijkheden worden duidelijk gemaakt, zodat hij
zelf de oplossing voor zijn problemen kan vinden, dan is er van maatschappelijk werk
sprake.
Het algemeen maatschappelijk werk groeit dus uit het samenlevingsverband, waarin
de mens leeft en is erop gericht hem te helpen zo goed mogelijk zelfstandig zijn plaats
daarin in te nemen, zelf verantwoordelijkheid te dragen èn zelf beslissingen te
nemen, die praktisch en zedelijk verantwoord zijn.

de ontwikkeling bij Humanitas

Wanneer wij nu in dit licht de ontwikkeling van het algemeen maatschappelijk werk
in de vereniging Humanitas beschouwen, dan wordt het duidelijk dat het algemeen
maatschappelijk werk zich slechts ontwikkelen kan in samenhang met het tempo van
ontwikkeling van de vereniging als zodanig. Het algemeen maatschappelijk werk,
meer dan enige andere vorm van sociaal werk, moet geworteld zijn in de gemeen-
schap. Dat wil zeggen dat het enerzijds gedragen moet worden door die gemeenschap
of althans door een groep daarin en dat het anderzijds aanvaard moet worden door
die gemeenschap, d.w.z. dat die gemeenschap bereid moet zijn van de diensten en
mogelijkheden, die de organisatie biedt, gebruik te maken.
De ontwikkeiing van het algemeen maatschappelijk werk kan dan ook niet losge-
maakt worden van die van de afdelingen van Humanitas in het algemeen.
In een plaatselijke samenleving moet een afdeling voldoende tot ontwikkeling zijn
gekomen, wat wil zeggen, dat het werk gedragen moet worden door een voldoend
aantal leden, die bereid zijn een bijdrage te geven, zowel in materiële zin als in de
vorm van vrijwilligerswerk. Voorts moet de afdeling voldoende status hebben ver-
kregen, wat betekent, dat het werk van Humanitas bekend moet zijn, dat het gewaar-
deerd wordt en aanvaard als een mogelijkheid van hulp, waarop men bereid is een
beroep te doen. In dit licht wordt het verklaarbaar, dat het algemeen maatschappelijk
werk, hoewel het functioneel in feite aan de gespecialiseerde werksoorten vooraf
gaat, zich organisatorisch pas ontwikkelt, wanneer de meer gespecialiseerde werk-
soorten, zoals reclassering, kinderbescherming, gezinsverzorging en bejaardenzorg
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reeds in zekere mate tot ontplooiing zijn gekomen. Wanneer een afdeling door de
ontwikkeling van diverse soorten van hulpverlening een apparaat heeft opgebouwd,

- dat diensten bewijst, ook in de vorm van solidariteitswerk, dan zal de hulpbehoe-
vende mens zich ook met meer en groter vertrouwen tot de afdeling wenden voor
zijn dieper gaande moeilijkheden.

Bij de opbouw van het algemeen maatschappelijk werk is dan ook getracht met de
beschikbare mankracht op het centraal bureau en in de vereniging, het afdelingswerk
in het algemeen zo goed mogelijk te stimuleren.
Er zijn nieuwe afdelingen opgericht, in zwakke afdelingen is getracht het vereni-
gingsleven tot ontplooiing te brengen en te versterken en aan de goed functionerende
afdelingen is steun gegeven in de vorm van advies en bijstand bij de uitbouw van
het werk en bij het opzetten van nieuwe activiteiten.
Het opbouwen van een vereniging als Humanistas met zijn vele afdelingen is een
veelomvattende taak, die veel arbeidskracht en tijd vraagt. Meestal kwamen wij
handen te kort om vanuit het centraal bureau alles te doen wat nodig was.
De provinciale organisatie, zoals die nu tot ontplooiing wordt gebracht, met provin-
ciale besturen en functionarissen, zal er ongetwijfeld veel toe bijdragen, dat het
tempo van ontwikkeling versneld wordt.

deskundigheid

Is bij de vormgeving van het werk getracht aan de eerste eisen van het maatschapc
pelijk werk, het geworteld zijn in de gemeenschap en het min of meer geïnstitutiona-
liseerd - en georganiseerd - zijn te voldoen, evenzeer is dit geschied ten aanzien
van de tweede, niet minder klemmende eis van deskundig, methodisch verantwoord
werken. .

Maatschappelijk werk moet gedragen worden door een in het gemeenschapsgevoel
wortelend besef van verantwoordelijkheid voor de naaste, men kan ook zeggen door
liefde tot de naaste. Maar in vele gevallen waarin men hulp wil verlenen zal men
merken, dat men met goedwillendheid alleen niet voldoende bereikt. Dat komt
doordat aan vele van de moeilijkheden waarmede men in het maatschappelijk werk
geconfronteerd wordt, complicaties ten grondslag liggen, die zeer ingewikkeld en
van psychiatrische, psychologische of van sociale aard zijn en vaak nog van een
mengvorm daarvan, zodat de leek niet in staat is ze te onderkennen. Bij het maat-
schappelijk werk dienen we steeds naar de achtergronden van de moeilijkheden te
vragen als we doeltreffend willen helpen en dat vraagt een deskundigheid, die alleen
maar verkregen kan worden door een grondige scholing en opleiding. Ook de behan-
deling van de moeilijkheden die we onderkend en begrepen hebben, vraagt een
eigen methodische deskundigheid, die geleerd moet worden.

Men kan van iemand, die in moeilijkheden zit, niet verwachten, dat hij direct gehol-
pen zal zijn; wanneer wij hem de oorzaak van de moeilijkheden verstandelijk voor-
houden, behoudens wellicht in uitzonderingsgevallen of wanneer de moeilijkheden
van ongecomlpiceerde aard zijn. De mens is emotioneel betrokken bij zijn moei-
lijkheden en wil en kan de oorzaken doorgaans niet zien. Er zijn de nodige weer-
standen te overwinnen om hem zijn situatie te doen overzien, weerstanden, die van
emotionele aard en vaak onbewust zijn. Het overwinnen van die onbewuste weer-
standen vraagt een deskundige methodische benadering. Wanneer wij dan ook
zeggen, dat het werk doelgericht moet zijn, dan wordt hiermede uiteraard bedoeld,
dat het op een gezondmaking van de betreffende cliënt gerichtis, maar meer speciaal
dat men bij het behandelen van het geval goed moet weten waar de oorzaken van de
moeilijkheden liggen, en hoe en langs welke weg men zijn doel, de cliënt zo goed
mogelijk te helpen, wil bereiken.
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vrijwillige en beroepskracht

Hoe liet zich de tweeledige eis van gedragen-worden door de gemeenschap en van
deskundigheid in de praktijk nu tot een constructieve werkwijze in Humanitas vorm
geven? De deskundigheid moet geënt worden in het grondvlak van de sociale
bewogenheid van de leek, die het werk bestuurlijk zowel als organisatorisch draagt
en die daarin zijn beste bijdrage vanuit zijn sociaal verantwoordelijkheidsbesef geeft.
Vrijwilligerswerk, begeleid door opgeleide deskundigen. Wanneer in een afdeling
het werk, zowel het solidariteitswerk alsook het eigenlijke maatschappelijke werk,
zoals kinderbescherming en reclassering gegroeid is, dan wordt al spoedig de be-
hoefte gevoeld aan meer deskundige leiding van een opgeleid sociaal werker of
-werkster, die de moeilijkere gevallen kan behandelen en het vrijwilligerswerk
voorbereiden en coachen.
In Humanitas heeft de gedachte dat maatschappelijk werk vrijwilligerswerk moet
zijn, begeleid door deskundige krachten, van meet af aan voorop gestaan. Wel heeft
er misschien een verschuiving plaatsgehad, nl. dat het inzicht gegroeid is dat de
deskundige in het maatschappelijk werk een steeds belangrijker plaats zal gaan
innemen. Maar het 'werk moet gedragen blijven door een vrijwilligersorganisatie,
daar het anders van zijn grondslag, de solidariteitsgedachte, zou vervreemden.
Met de groei van de vereniging heeft de ontwikkeling van het algemeen maatschap-
pelijk werk naar de zijde van de deskundigheid dan ook gelijke tred gehouden. In
de grotere afdelingen in de grote steden kon men al spoedig overgaan tot het aan-
stellen van opgeleide werkers en werksters voor het algemeen maatschappelijk werk.
Het lag voor de hand, dat in de grotere bevolkingsconcentraties meer manifeste
behoefte was aan alg. maatschappelijk werk en dat de mogelijkheden er groter waren.
Zo beschikken de afdelingen Amsterdam, Rotterdam en Den Haag nu elk over enkele
beroepskrachten voor het algemeen maatschappelijk werk, die onder leiding van de
directeuren hun werk doen. Ook in een aantal kleinere plaatsen, waar het werk van
Humanitas tot ontplooiing kwam heeft het algemeen maatschappelijk werk vorm
gekregen, zijn er secties gevormd en' zijn er beroepswerkers aangesteld. Hier mogen
genoemd worden de afdelingen Haarlem, Arnhem, Groningen, de Zaanstreek,
Hilversum, Dordrecht.
Met de groei van de vereniging wordt ook in kleinere plaatsen de behoefte gevoeld
aan deskundige hulp bij de uitvoering van het werk.
Bij het aantrekken van beroepskrachten is steeds, behalve op persoonlijke bekwaam-
heid, gelet op een behoorlijke en erkende opleiding voor het maatschappelijk werk.
Maar het was niet altijd gemakkelijk goed gequalificeerde medewerkers te vinden.
Bij gebrek aan op de dagscholen voor maatschappelijk werk opgeleide werkers was
het soms heel moeilijk een keuze te doen, ja viel er soms zelfs geen keuze te doen.

wat onze sociale werkers deden
Wenden wij ons nu tot de eigenlijke inhoud van het algemeen maatschappelijk werk,
nl. het helpen van de medemens in het oplossen van zijn sociale moeilijkheden,
waarbij het algemeen maatschappelijk werk een eerste vraagbaak wil zijn, zonder
nog vanuit een bepaalde gezichtshoek te werk te gaan, dan rijst dadelijk de vraag
wat nu eigenlijk precies de moeilijkheden zijn, waarmede de cliënt zich tot Humanitas
wendt. Daarnaast rijst de vraag naar wat onze werkers ter oplossing van deze moei-
lijkheden hebben kunnen doen.
Voor het beantwoorden van de eerste vraag hebben wij de maand- en jaarverslagen
van onze afdelingen ter beschikking, waarin een opsomming wordt gegeven van de
aard van de gevallen, die zijn behandeld. Helaas stond tot dusverre nog geen uniform
schema van indeling aan de afdelingen ter beschikking, zodat elke afdeling een
eigen opsomming geeft.
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Aan het uitwerken van een uniform schema zou in de toekomst de aandacht
gegeven moeten worden, doch te grote waarde mag men daaraan niet hechten, daar
de interpretatie van de gevallen bij het maken van een indeling toch aan de afdelin-
gen moet worden overgelaten, waarbij men verschillende waarderingen kan hebben.
Een beoordeling laat zich nu eenmaal niet uniform maken, daar men een geval vaak
vanuit verschillende gezichtshoeken kan bezien.
Een bezwaar was ook dat bij de indelingen geen scherp onderscheid werd gemaakt
tussen de aard van de moeilijkheden en de soort van hulp die verleend werd.
Wanneer wij echter over de genoemde bezwaren heenstappen en de aard van de
gevallen in een overzicht samenvatten, dan komt er een opsomming van 32 punten
naar voren, die een helder beeld geven van wat verricht wordt en die duidelijk
demonstreert hoe 'algemeen' dit algemeen maatschappelijk werk is. De ruimte laat
hier niet toe een volledig overzicht te geven van de 32 punten, doch zij gaan van
eenvoudige verzoeken om advies en bemiddeling, zoals bij het zoeken van een
kamer, tot het vragen van een langdurige en intensieve steun bij het oplossen van
vrij ernstige stoornissen in het huwelijks- of gezinsleven en bij het oplossen van de
problemen van een ongehuwde moeder.
Uit het beschikbare materiaal blijkt, dat de contacten met de c':liëntendan ook zeer
uiteen konden lopen en in duur konden variëren van een enkel gesprek tot een
weken- of maandenlang durend herhaald contact. Er is zelfs naar verhouding een
vrij groot aantal gevallen waarbij een langdurig en intensief contact onderhouden
wordt. In vele gevallen wordt ook om financiële steun gevraagd en om arbeidsbemid-
deling. Meestal liggen hier dan andere moeilijkheden aan ten grondslag. Verzoek
om bemiddeling bij plaatsing in een bejaardentehuis komt ook veelvuldig voor, een
verzoek overigens, waaraan veel werk vastzit doordat er groot gebrek is aan huis-
vesting in pensiontehuizen.
-Wat betreft de aard van de hulp, die verleend wordt, is het veel moeilijker zich een
beeld te vormen van wat er werkelijk gebeurt.
Hiervoor zou het nodig zijn, dat er nader wordt ingegaan op de aard van de
behandeling, die wordt gegeven. Weliswaar wordt er van de maatschappelijk werkers
verlangd dat zij een behoorlijke documentatie aanleggen van wat er ten aanzien van
een cliënt en diens gezin gebeurt, zoals voor een goed maatschappelijk werk beslist
noodzakelijk is, doch het bestuderen van deze dossiers is een tijdrovend werk,
waarvoor meestal geen gelegenheid is.
Met een enkele aanduiding komt men namelijk meestal niet veel verder met het
inzicht.

beroepsgeheim

Daarnaast doet zich het probleem van de vertrouwelijkheid van het werk voor. De
cliënt moet er zeker van zijn dat zijn aangelegenheden, die hij met de maatschappe-
lijk werkster bespreekt, niet verder bekend worden, ook niet bij de besturen van de
afdelingen, daar dit tot onaangename complicaties kan leiden. De praktische werk-
wijze, die in dit opzicht ontwikkeld is, om toch tegemoet te kunnen komen aan de
bestuurlijke verantwoordelijkheid is deze, dat het bestuur enkele, liefst deskundige,
personen belast met de leidiOngvan het algemeen maatschappelijk werk, dus van het
vrijwilligerswerk en van het werk van de beroepskracht. Zo nodig kan deze sectie
dan kennis nemen van de inhoud van de gevallen om het werk van de beroepskracht
te beoordelen. Bij een goede samenwerking tussen bestuur, sectie, beroepskracht en
overige medewerkers zal aldus het beroepsgeheim, zoals dat in het maatschappelijk
werk zeker bestaat, niet in het gedrang hoeven te komen.

Opvallend is in de verslagen de aarzeling om vrijwilligers in het algemeen maat-
schappelijk werk in te schakelen. Terwijl in het gezinsvoogdijwerk en bij de reclasse-
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ring dit een algemene gang van zaken is, worden er in het algemeen maatschappelijk
werk ernstige bezwaren tegen ingebracht, waarbij er steeds gewezen wordt op de
moeilijkheid en gecompliceerdheid van de behandeling, die eigenlijk uitsluitend aan
een beroepskracht kan worden overgelaten. Veel vrijwillige medewerkers zijn er in
het algemeen maatschappelijk werk dan ook niet, tenminste niet in die mate als bij
gezinsvoogdijwerk en reclassering. Waar het wel gebeurt daar wordt wel de nodige
aandacht gegeven aan de vorming en voorlichting van deze medewerkers, meestal
in de \;orm van bijeenkomsten onder leiding van een deskundige.

de centrale plaats van het algemeen maatschappelijk werk

Tot slot van deze beschouwing mag zeker wel gewezen worden op de coördinerende
en integrerende functie, die het algemeen maatschappelijk werk ook in Humanitas
uitoefent. Functioneel gezien heeft het algemeen maatschappelijk werk uiteraard
steeds deze taak en dit komt het best tot uitdrukking in de kleinere afdelingen waar
de sectie a.m.w. en/of de beroepskracht metterdaad betrokken is bij al het overige
sectiewerk. Na het verrichten van de 'intake' en het zo nodig verrichten van een
verder onderzoek wordt de behandeling overgedragen aan de aangewezen sectie,
waarmede de maatschappelijk werkster contact houdt ten aanzien van het verloop
van het geval. Zij kan te allen tijde voor de nodige hulp, verwijzing, ook buiten de
vereniging, enz. zorgdragen, zodat op de meest efficiënte wijze geholpen wordt,
zonder dat een veelheid van personen zich met het gezin bemoeit.
In de grotere afdelingen met meer beroepskrachten levert de coördinatie van het
werk misschien wat meer organisatorische moeilijkheden op, doch daar laten zich
de problemen juist beter oplossen en komt de integrerende functie van het a.m.w.
zelfs beter tot haar recht, wanneer er de nodige aandacht aan gegeven wordt. In de
grotere plaatsen is het gevaar van langs elkaar heen werken uiteraard groter, maar
zijn ook de mogelijkheden van hulpverlening groter, zodat het afstemmen van een
goede hulpverlening in zijn onderdelen op elkaar van meer belang wordt.

In het bovenstaande kon slechts op bescheiden wijze een greep gedaan worden in
de veelheid van vraagstukken, die er zijn.
Het maatschappelijk werk is een levendig bezig zijn met mensen en zeker komt dit
tot uitdrukking in het a.m.w. met zijn veelvuldige vormen van hulpverlening. Daarom
kan het ook alleen maar verricht worden door mensen, die innerlijk nauw betrokken
zijn bij het lot van hun medemensen.
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ONTWIKKELING S GEB lEDE N

sociale planning en maatschappelijk werk

Eigenlijk is er voor de gecommitteerde voor de ontwikkelingsgebieden niet zoveel
aanleiding om in dit speciale nummer van het kaderblad een 'inhoudelijke' beschou-
wing te geven over het jaar 1958. In deze rubriek wordt immers regelmatig een
overzicht gegeven van de vraagstukken en ervaringen, waarmee Humanitas in de
ontwikkelingsgebieden in aanraking komt. Bovendien: het gaat hier om een moeilijk
te omschrijven werkterrein dat zich van dat der verschillende secties onderscheidt
doordat niet in de eerste plaats gewerkt wordt aan de ontwikkeling van één bepaalde
tak van maatschappelijk werk, maar een grote verscheidenheid van activiteiten op
gang wordt gebracht, vanuit een bepaalde maatschappelijke probleemstelling (nI.
die van de industrialisatie en de plattelandsopbouw) en een bepaalde benaderings-
wijze (nI. die van de sociale planning).
Toch heeft ons werken in en om de ontwikkeling'sgebieden en onze deelname aan
het experiment van de sociale planning zeker ook een plaats in het algemene ver-
enigingsleven van Humanitas. Daarom zullen wij trachten die plaats, aan de hand
van enkele ontwikkelingstendensen en ervaringen, hier nog eens te schetsen - uiter-
aard onder verwijzing naar de reeds eerder verschenen beschouwingen, met name
die over het maatschappelijk opbouwwerk.!)

werkterrein

Het oorspronkelijk uitgangspunt voor de opzet van de sociale planning was voor-
namelijk geografisch-economisch bepaald: er waren een aantal gebieden in Neder-
land, waarvoor de regering bijzondere economische maatregelen ontwierp teneinde
de algemene welvaart te verhogen. Verbetering van het 'sociaal klimaat' (ten behoeve
van de industrialisatie) en inhalen van de - hier en daar bij onderzoek gebleken _
achterstand op maatschappelijk, sociaal-hygiënisch en sociaal-cultureel terrein, door
middel van regionale sociale planning, vormden een noodzakelijk geacht complement
op die economische maatregelen.
Op het Centraal Bureau hangt sinds jaren een kaart van Nederland, waarop de negen
ontwikkelingsgebieden met rood zijn omlijnd. In de loop van het laatste jaar hebben
die rode lijnen op de kaart veel van hun oorspronkelijke betekenis verloren, al zijn
zij nog steeds officieel geldig op dit moment. In de praktijk zijn zij vervaagd, en zijn
allerlei praktische problemen vanuit het werk rondom de sociale planning zelf a.h.w.
vóór die - toch al vrij willekeurige - geografische grenzen en economische criteria

1) Zie de ms.: 1, 2 en 4 van februari, april en augustus 1955 en de nummers 2 en 6 van
april 1958, alsmede nr. Ivan februari 1959.
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geschoven. Deze accentverschuiving voltrok zich geleidelijk en drong zich pas recht
aan ons op in de tweede helft van 1958, nadat de minister van Economische Zaken
in zijn zesde industrialisatienota het roer had omgegooid wat het economische ont-
wikkelingsbeleid betreft. Hiermee wordt niet bedoeld dat in 1958 de omschakeling
in het economische' beleid van ingrijpende invloed is geweest op het werk in de
ontwikkelingsgebieden wat de inhoud betreft, maar wel dat ons oog duidelijker
geopend werd voor het feit dat wij betrokken zijn bij twee, min of meer parallel
lopende, ontwikkelingsprocessen, waarbij elk zijn eigen eisen en motieven en zijn
eigen tempo heeft.

Wanneer wij de ontwikkeling van de 'officiële' procedure der sociale planning thans
terzijde laten en kijken naar de praktische activiteiten in de gebieden zelf, dan valt
als eerste ontwikkeling op, dat het karakter van de contacten van gecommitteerde
en Humanitas-kader veranderd is. Aanvankelijk stond het brede, algemeen gerichte
appèl centraal: de oproep om rondom en vooruit te zien en niet afzijdig te blijven
afwachten. Toen kwamen wij, via de wat dieper op de dingen ingaande voorlichting,
tot het uit de weg ruimen van misverstanden en onzekerheden (dikwijls diep gewor-
teld in het verleden) in bepaalde plaatsen en streken. Gespreksgroepen werden ge-
vormd en weer losgelaten, er werd bemiddeld bij plaatselijk overleg, plaatselijke
groepen werden opgewekt tot deelname aan allerlei opbouw-initiatieven en tot eigen
verantwoordelijkheid. Hier en daar kwam men tot uitbouw van eigen werk. Behalve
in een enkel centrum, als bij voorbeeld de plaats Emmen, werd vooral aangeknoopt
bij de plattelands-sfeer en de behoeften van kleine dorpen en buurtschappen. Dat
waren zo ongeveer de eerste fasen.

ontwikkelingstendensen

De overgang naar de volgende fase was op het moment zelf niet duidelijk, maar
terugziende realiseert men zich dat er in het laatste jaar meer tekening en vooral
meer differentiatie in de werkwijze kwam.
Ten eerste bleek in een aantal streken de beoogde industrialisatie, waarop onze
voorlichting vooral was gericht, niet of zeer weinig realiseerbaar, terwijl in andere
plaatsen de industriële sfeer snel doordrong en een zekere mate van verstedelijking
optrad. De thans in werking getreden industrialisatiepolitiek bevestigt en versterkt
deze verschillen. In de komende periode zullen dan ook de bij de sociale planning
betrokken organisaties zich voortdurend en zeer kritisch moeten afvragen wáár en
hóé voor hen een taak ligt. Vanuit economisch-planologisch oogpunt kan men wel
spreken van 'schaalvergroting' op het platteland en bepaalde streken zelfs voor de
toekomst 'afschrijven', na een zekere 'nazorg'. Onze maatschappelijke verantwoorde-
lijkheid beluistert in deze 'planologica' een uitdaging om eigen taak en beleid op-
nieuw onder ogen te zien vanuit onze zorg om het persoonlijk welzijn van de
bewoners van de 'probleemgebieden' en de leefbaarheid van hun sociaal milieu,
zowel in de zich ontwikkelende kernen als vér daarbuiten.
Een typisch voorbeeld van deze eis is op het terrein van de dorpshuizen te vinden:
er is een tendens om dorpen met een klein inwonertal uit te sluiten van subsidiëring
volgens de op dit terrein geldende regeling. Inderdaad is het, economisch bezien,
rationeler om de toch al beperkte middelen niet te versnipperen over een groot aantal
kleine voorzieningen. Sociaal gezien staat daar echter tegenover dat een grotere
plaats zich langs allerlei wegen van middelen voor de bouw van een centr'um kan
voorzien en desnoods de exploitatie kan belasten met enige schuld - terwijl een
kleine dorpsgemeenschap zich dit beslist niet kan permitteren en daar zelfs met
subsidies een sluitende exploitatie voor het, meestal weinig draagkrachtige, vereni-
gingsleven al een hele opgave is. Juist in dergelijke kleine woonkernen kan een
beroep op steun van de overheid ten behoeve van een bescheiden dorpshuis gerecht-
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vaardigd zijn om te voorkomen dat zij voortijdig sociaal wegzakken. Al was het
maar in de vorm van een houten barak, met eigen werkkracht opgebouwd.
Ten tweede is er langzamerhand een zodanige veelheid van activiteiten en organisa-
ties tot ontwikkeling gekomen, dat een deel van de aandacht zich noodzakelijkerwijze
verplaatst naar het organisatorische vlak: naar overleg en coördinatie. Er is een
groeiende behoefte aan een soort van 'indirecte opbouw', die men in verschillende
vormen kan samenvatten onder de term 'maatschappelijk opbouwwerk' of (nog
moeilijker te definiëren) 'community organisation': plaatselijk (gemeentelijk), regio-
naal en provinciaal. Hiertoe moeten bestaande organen worden samengebracht in een
open gesprek, maar worden ook nieuwe organen in het leven geroepen. Voorbeelden
van het eerste zijn o.a. allerlei besprekingen in het kader van de provinciale opbouw-
organen en de informele ontmoetingen van de provinciale levensbeschouwelijke or-
ganen in de noordelijke provincies ( in de wandeling wel 'zuilencIubs' genoemd!);
van het tweede o.a. de in 1958 opgerichte 'Stichting Welzijn Oldambt'. Hoe groot ook
de behoefte aan een dergelijk samenkomen, om met wat gaven en nemen en elkaar-
beter-gaan-begrijpen het belang van meer echte gemeenschap weer in het vizier te
krijgen ... het blijkt in ons zuiIen- en groepen- en groepjes-patroon nog veel moei-
lijker te verwezenlijken dan het in beweging brengen van 'het grondvlak'. De
resultaten van allerlei pogingen op dit terrein waren ook in dit afgelopen jaar weer
bijzonder onstabiel: over het algemeen teleurstellend, soms bij verrassing positief.
De opgedane ervaringen waren in elk geval zeer leerzaam: misschien zijn wij te
ongeduldig omdat wij niet voldoende afweten van de diepere oorzaken van ogen-
schijnlijk onnodige weerstanden die, dan hier, dan daar vruchtbare contacten in de
weg staan.

Het zijn deze twee kanten van de ontwikkeling rondom de sociale planning vooral,
die onze deelname daaraan in het noorden en in Westfriesland van grotere betekenis
doet zijn voor Humanitas, dan alleen de activiteiten in die enkele streken op zich zelf.
In vier gewesten (de drie noordelijke provincies en Noord-Holland) en straks wellicht
ook in het Delta-gebied, worden wij door de praktijk gedwongen tot bezinning en
plaatsbepaling ten opzichte van een totale organisatie-structuur-in-ontwikkeling en
ten opzichte van 'maatschappelijk opbouwwerk' en 'community organisation', in hun
relatie tot het gewone afdelingswerk, dat toch ook van de grond moet komen.

beleidsvornling

De eerste deelname van Humanitas in de sociale planning was schuchter en sterk
afhankelijk van wat bepaalde personen op een bepaald moment aankonden en aan-
durfden. Eigenlijk vroeg de interne opbouw van het 'normale' Humanitas-werk nog
voor jaren alle aandacht. Tegelijkertijd werden wij echter meegesleurd in een stroom
van commissie-werk, waarin onze vertegenwoordigers zowel voor het eigen karakter
van hun vereniging, als voor het gezamenlijk doel van de sociale planning moesten
opkomen.
Het blijft moeilijk om Humanitas van geval tot geval en van onderwerp tot onder-
werp ( en dat zijn er, bij voorbeeld in Drente, heel wat!) een op verantwoorde
gronden verdedigbare plaats te geven in het zuilenpatroon - én tevens van daaruit
een constructieve eigen bijdrage te leveren. Vooral in het laatste jaar is hierin een
duidelijke groei te constateren in de betrokken gewesten. Onze kracht ligt in
een frisse, open belangstelling voor het werkelijke doel van al die vergaderingen
die onze vertegenwoordigers moeten bijwonen. Naarmate men meer vat op de
materie krijgt (o.a. het door een woekering van specialisaties bedreigde, zelf nog zo
zwakke, alegemeen maatschappelijk werk; de onmaatschappelijkheidsbestrijding;
buurt- en jeugdwerk en allerlei subsidiëringsperikelen) laat men zich minder afleiden
door de vaak ingewikkelde competenties en pretenties. Bovendien is vooral dit jaar
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in de noordelijke gewesten (met name in Friesland en Drente) veel aan kadervorming
en intern overleg gedaan, waardoor ook de gecommitteerde gemakkelijker haar plaats
van adviseur en helper-op-verzoek kon innemen.

het afdelingswerk

In feite bereikt Humanitas in de ontwikkelingsgebieden veel méér mensen dan de
lijst van afdelingen en ledentallen doet vermoeden. In 1958 kwam echter ook het
typische afdelingswerk meer op de voorgrond. Ook hierbij is ons betrokken-zijn bij de
sociale planning van invloed, wat er soms toe leidt dat het leven van een afdeling
een enigszins ander patroon krijgt dan elders in het land. Onze leden komen veelal
tot deelname aan het afdelingswerk via gesprekken over de sociale behoeften van
hun samenleving als geheel. Ook voor Humanitas zijn zij dan geneigd tot een zorg-
vuldige behoeftebepaling en storten zij zich niet gemakkelijk 'zo maar' in een stuk
werk. Ook wordt men, via de sociale planning (gemeentelijk overleg, of dorpshuis-
commissie, ofwel door voorlichting over wat zich elders in de provincie afspeelt)
met ideeën en plannen van andere groeperingen geconfronteerd - op een moment
dat men zich zelf nog nauwelijks een 'groepering' voelt. Dit alles werkt vaak rem-
mend op eigen activiteit, temeer waar men met de landelijke tradities en richtlijnen
van de vereniging niet altijd zonder meer in dit soort verhoudingen terecht kan.
Daartegenover staat echter dat, daar waar doorgestoten wordt, goed voorbereide en
verantwoorde initiatieven opduiken en dat serieus gezocht wordt naar werk dat qua
inhoud en opzet beantwoordt aan de plaatselijke behoeften. Zo worden sommige van
onze afdelingen ook bij het eigen 'gewone' werk, een soort proeftuintjes, evenals de
ontwikkelingsgebieden dat zijn in het geheel van de maatschappelijke opbouw.
Zo ook zoeken wij naar een bruikbare vertaling van die 'dure' term maatschappelijk
werk, die past op de eenvoudige hulpdiensten die onze leden verrichten. Men heeft
er moeite mee - was immers altijd bereid spontaan te doen wat de hand te doen
vond. Nu is men lid van Humanitas en heet het 'maatschappelijk werk' en is het
moeilijk. Uit gesprekken hierover kristalliseert zich langzamerhand de visie dat het
niet zozeer gaat om de noemer waaronder je al of niet 'een geval' moet brengen,
maar veel meer 'om de wijze waarop je de ander tegemoet treedt, gesprekken voert,
vertrouwen respecteert, verwijst en bemiddelt. Dit verwerken van de formele doel-
stelling van de organisatie tot een grondslag voor de persoonlijke instelling bij het
werk brengt het maatschappelijk werk dichterbij: het is niet meer alleen maar iets
waar je afblijft als je er niet voor geleerd hebt. Merkwaardig is dat juist dit bezit
nemen van het begrip 'maatschappelijk werk' door onze vrijwilligers, tegelijkertijd
de behoefte aan steun van een deskundige oproept. In een aantal afdelingen, waar
men een jaar geleden praktisch maatschappelijk werk nog zag als iets vreemds, dat
los stond van eigen hulp aan plaatsgenoten, wordt nu met overtuiging gesteld: wij
durven niet verder als er niet een deskundige komt om ons advies en leiding te geven.
En dan komen de plannen, de financiële acties - en een nieuw élan in het werk
dat er al was.

Toch blijft het, vooral voor de afdelingen in groeiende industriekernen, moeilijk om
aan de slag te komen. In de kleine dorpen groeit ons werk haast vanzelf uit de vele
persoonlijke contacten in een overzichtelijke samenleving. Maar in de grote plaatsen
moet men wel planmatig te werk gaan en zelf initiatieven nemen. Op sommige ter-
reinen is wel duidelijke behoefte te constateren (bij voorbeeld aan gezinsvoogdijwerk,
jeugdwerk), maar ontbreekt de organisatorische basis in het formele vlak. Voor
andere activiteiten (zoals bij voorbeeld zorg voor thuiszittende bejaarden) is wel
belangstelling, maar blijkt het moeilijk om er achter te komen wáár en hóe te begin-
nen. In weer andere gevallen (zoals gezinsverzorging, buurtwerk) is ons de pas afge-
sneden door breed opgezette initiatieven van anderen, waarbij onze deelname niet
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werd gevraagd en waarin wij dus op grond van de prestaties van actieve leden nog
een plaatsje moeten zien te verdienen. . . Soms moet de belangstelling nog gewekt
worden nadat reeds een beroep op ons werd gedaan om medewerking (zoals hier en
daar voor de reclassering). De éne afdeling heeft voldoende leden maar gebrek aan
werkers, een andere heeft volop werk maar alle actieve leden migreren naar elders,
weer een andere heeft een officieel bestuur dat zit te zitten en niet functioneert ...
Maar dat zijn algemene verenigingsziekten die evenzeer buiten de ontwikkelings-
gebieden voorkomen. Hier echter zijn zij extra-schadelijk, zowel voor het aanzien
van de vereniging, als voor de plaatselijke ontwikkeling, omdat 'onze afdelingen en
gewesten in deze gebieden immers zo grote verplichtingen op zich hebben genomen
door hun vertegenwoordiging in allerlei commissies, besturen en gesprekscentra ten
behoeve van de sociale planning.
'Alleen wanneer plaatselijk alle krachten worden ingezet om de pretentie die het
'erbij zijn' inhoudt wáár te maken, kunnen wij voorkomen dat ons van andere zijde
verweten wordt dat wij ons onverdiend prestige aanmeten dank zij de loyale wijze
waarop bij de sociale planning voor Humanitas een plaats werd ingeruimd.

L. HIJMANS

gevarieerde stof
Aah de volgende gezinsverzorgsters van Humanitas is door het Arnhemse opleidings-
instituut het getuigschrift als gezinsverzorgster uitgereikt:
mej. M. H. van Lent van de afdeling Delft; mej. A. M. Boellen en J. S. de Keizer van
de afdeling Dordrecht; mej. W. Feenstra van de afdeling Nijmegen; mej. E. Loos
van de afdeling Enschede; mej. M. Esseling en A. Spijkerman van de afdeling
Zwolle; mej. J. de Jong van de afdeling Groningen.
Mej. T. de Zwart uit Haarlem behaalde het gezinsverzorgsters-diploma.
Mej. J. Kluft trad in dienst van de afdeling Delft als gezinsverzorgster en mej.
N. Orzel kwam met het bestuur van onze afdeling Voorburg-Rijswijk overeen, daar
als eerste gezinsverzorgster van Humanitas te gaan werken.
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proeve van een typologie van de jeugd van 12- 20 jaar in de
friese wouden (de walden) vergeleken met die in de
friese weidestreek.

Een jaar geleden verdedigde dr. J. Hofer in het openbaar zijn proefschrift onder
bovenstaande titel.
Met belangstelling hebben wij de behandeling van dit onderwerp gelezen, om te
eindigen met grote waardering voor de wijze waarop de promovendus het onderzoek
heeft verricht.
Hier is werk verzet binnen de grenzen van Friesland, doch het wil ons voorkomen,
dat de resultaten aandacht in ruimer kring verdienen.
Dr. Hofer is een afstammeling van Andreas Hofer, de Tiroolse vrijheidsheld. Zelf is
hij in Den Helder geboren en eerst op latere leeftijd in Friesland gaan werken als
directeur van het laboratorium voor toegepaste psychologie van de christelijke stich-
ting voor school- en beroepskeuze. Van hieruit verrichtte hij zijn onderzoek in de
Wouden en de weidestreek.
Eén van zijn opmerkelijke conclusies is zijn oordeel over het Bronnenboek, dat inder-
tijd door het ministerie van 0., K. en W. werd uitgebracht. Hij schrijft, o.i. volkomen
terecht:

'Het Bronnenboek, bevattende gegevens ten grondslag liggend aan het rapport
maatschappelijke verwildering der jeugd, in opdracht van de minister van onderwijs,
kunsten en wetenschappen samengesteld (1953), geeft ten dele een vertekend en ten
dele een geheel onjuist beeld van de jeugd in de dorpen Ureterp en Harkema-
Opeinde.'

Hij is bepaald van mening, dat onrecht wordt gedaan aan het overgrote deel van de
jonge mensen uit deze streek. Het rapport generaliseert te veel en memoreert een
tijd, die reeds lang tot het verleden behoort.
Voorts vervult hem de toestand in de Wouden met zorg. Dit deel van Friesland
neemt wel een aparte plaats in onder de overige delen van deze provincie.
De Wàldtsjers (de Woud-Friezen) reageren levendiger en sneller dan de Friezen van
de klei, terwijl de bewoners van de kleigebieden' altijd wat neergezien hebben op de
Wàldtsjers.
De \Vouden zijn jaren en jaren door de regering stiefmoederlijk behandeld. Ook
dr. Hofer is van mening dat hier kan worden gesproken van een 'ereschuld, die de
regering aan de Wàlden heeft'. De regering heeft iets goed te maken aan Wàldtsjers
en de Wàlden.
In 1951 heeft de rijksoverheid een begin met de aflossing van deze schuld gemaakt
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en er zijn toen ettelijke miljoenen beschikbaar gesteld om de Wàlden te industriali-
seren. Dit deel van ons land werd tot ontwikkelingsgebied verklaard.
Men begon het sociale kwaad van de werkloosheid met economische middelen te lijf
te gaan. Het gebied werd ontsloten, de aanleg van gas- en waterleiding werd krachtig
ter hand genomen, de elektriciteitsvoorziening van de industrie heeft alle aandacht.
Moderne snelwegen kruisen de oude zandwegen. De toename en de vervolmaking
van verkeersmiddelen maken de afstanden kleiner. Wij hebben het begrip 'schaal-
vergroting' leren kennen.
Te midden van dit alles wordt een jeugd volwassen, die dagelijks werd en wordt
geconfronteerd met vele en grote veranderingen, die zich slechts binnen enkele jaren
hebben voltrokken.
Dr. Hofer verdedigt de stelling, dat de komst van de industrie in een agrarisch gebied
niet alleen verandering in het levensgedrang brengt, maar ook in het denkpatroon der
bevolking.
Voorts is hij van mening, dat de industrialisatie ons de meerdere werkgelegenheid
dient te geven, die nodig is.om de ontvolking van het platteland tegen te gaan.
Wij hebben het u reeds doen weten, dat het onderzoek buiten de grenzen van Fries-
land zeker ook belangstelling verdient. In een prettig leesbaar betoog brengt de
auteur een kostelijke hoeveelheid materiaal over de beide genoemde delen van
Friesland in de openbaarheid.
\Vij hebben grote waardering voor deze wetenschappelijke studie en hopen van harte
dat zij er toe mag bijdragen, dat er, los van vele emoties, meer begrip wordt opge-
bracht voor dit deel van Nederland. De bevolking van de Wouden heeft echt wel
reden om het gevoel te hebben, dat Assepoester niet alleen een sprookjesfiguur is.
De Wouden zijn mooi. Heel mooi zelfs. De ouderen kunnen en willen werken.
De spectaculaire uitbouw van de Philipsfabriek in Drachten in de laatste jaren
bewijst wel, dat er voldoende technische aanleg in de Wouden te vinden is.
66 pct. van de jongeren, die jaarlijks uit de agrarische sector de lagere school verlaat,
moet echter een beroep buiten deze sector kiezen.
Jong en oud heeft een grote mate van arbeidzaamheid en een sterk gevoel van ver-
antwoordelijkheid en trouw.
Dit heeft dr. Hofer o.a. ons nog weer eens duidelijk verteld.
Hij heeft daar aanleiding toe en de cijfers begeleiden hem.

A. T. LEEUWIS
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