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Wanneer we in enkele korte artikeltjes zullen schrij-
ven over het buitengewoon onderwijs, onderwijs aan 
zwakzinnigen, is het noodzakelijk allereerst het begrip 
zwakzinnigheid nader toe te lichten. 

liet woord zwakzinnigheid duidt niet een enkele 
eigenschap aan, zelfs niet een vastomlijnd complex van 
eigenschappen en de mensen, die als zwakzinnig wor-
den aangeduid, hebben weliswaar meer gemeen dan 
een maatschappelijke gedragswijze,  maar vertonen 
toch onderling zulke grote verschillen, dat het dikwijls 
moeilijk valt, het gemeenschappelijke te ontdekken. 
Zwakzinnig noemen wij mensen, die een ontwikkelings-
stoornis vertonen van de intelligentie, bij wie dus het 
verstand niet tot volle wasdom komt. Wij stellen ze 
dus tegenover de normale mensen, bij wie dat wel 
het geval is, maar ook tegenover degenen, bij wie het 
verstand, na eerst geheel of gedeeltelijk tot ontwik-
keling te zijn gekomen, later weer een achteruitgang 
is gaan vertonen, die met de naam dementie wordt 
aangeduid. Betekent zwakzinnigheid dus:. ontwikke-
lingsstoornis van de intelligentie, de naam zegt niets 
over de oorzaken van de stoornis, niets over haai ernst 
en niets over de symptomen, waaruit zij kan blijken. 
En alle drie kunnen dan ook zeer verschillend zijn.  

Van de oorzaken kan natuurlijk met zekerheid ge-
zegd worden, dat zij moeten liggen in een levens-
periode, waarin van een aanzienlijke ontwikkeling der 
intelligentie nog niet kan worden gesproken, dus hetzij 
voor de geboorte, hetzij in de vroege kindsheid. Maar 
behalve deze overeenkomst in tijd hebben zij weinig 
gemeenschappelijks. Zwakzinnigheid kan aangeboren 
zijn, door een ongunstige erfelijke aanleg —en hier-
mee hebben wij in een zeer groot aantal gevallen 
stellig te maken — maar ook door voor de geboorte 
doorgestane hersenziekten, waaraan men enige tien-
tallen jaren geleden een veel groter betekenis toe-
kende dan men thans gewoon is te doen. Maar zwak- 
zinnigheid kan ook verkregen zijn, hetzij door hersen-
letsels, opgelopen tijdens een moeilijke geboorte, meest- 
al een kunstverlossing, hetzij — en dit is ongetwijfeld 
veel vaker het geval — tengevolge van hersenziekten, 
meestal encephalitis gedurende een der eerste levens- 
jaren doorstaan. Bij de verschillende vormen van erfe-
lijke zwakzinnigheid bestaat een te geringe ontwikke-
lingsmogelijkheid van de intelligentie, bij de andere, 
die ik niet alle opgenoemd heb, wordt de ontwikkeling  

die in potentie mogelijk was, verhinderd; Het spreekt 
wel vanzelf, dat bij een zo grote verscheidenheid in 
oorzaken ook een grote verscheidenheid in gevolgen, 
in de persoonlijkheid der opgroeiende en volwassen 
zwakzinnigen zich moet voordoen. 

Deze verscheidenheid vinden wij vooreerst in de 
ernst der ontwikkelingsstoornis. Alle mogelijke gra-
den, waartussen niet dan geleidelijke overgangen be-
staan, doen zich voor, maar men is op practische gron-
den gewoon, zich aan een indeling in' drieën te hou-
den, sprekende van idiotie, imbecillitas en debilitas. 

Idioten noemt men hen, die zich-  nooit verder ont-
wikkelen dan ten hoogste tot de verstandelijke hoogte 
van een driejarig kind: zij leren niet of slechts onvol-
komen spreken, worden niet of slechts gebrekkig zin-
delijk, leren in zwaardere gevallen zelfs niet lopen 
of lachen en blijven in elk geval voor hun lichamelijke 
verzorging — voeding, kleding, reiniging -- gedurende 
hun -hele leven op de hulp van anderen aangewezen. 
Zij zijn wel vatbaar voor enige dressuur, niet voor 
eigenlijke opvoeding of voor onderwijs en zij spelen 4n 
de maatschappij geen andere rol dan die van ver-
zorgden en verpleegden. Soms kunnen zij door liefde-
rijke ouders lange tijd in hun eigen gezin worden ver-
pleegd, maar wanneer deze daartoe niet meer in staat 
zijn, zijn zij vrijwel altijd op gestichtsverpleging aan-
gewezen. Dit is ook het geval, wanneer zij door hun 
somwijlen overgrote beweeglijkheid en prikkelbaarheid 
tot feiten komen, die tegen de strafwet indruisen, zo-
dat zij om hun gevaarlijkheid uit de maatschappij die-
nen te worden verwijderd. 

Do imbecillen vormen een groep, waarvan de ver-
standelijke ontwikkeling boven die van driejarige kin-
deren uitkomt, doch die van normale zevenjarigen niet 
bereikt. Dat betekent dus, dat bij zeer jeugdige indi-
viduen de diagnose op imbecillitas en niet op idiotie 
gesteld moet worden, wanneer verwacht mag worden, 
dat zij, schoon op • het ogenblik van het onderzoek 
nog niet zover, een ontwikkeling zullen bereiken, die 
boven die van de normale driejarigen uitgaat. Zij zijn 
in het.  verwerven der eenvoudige functies als lopen, 
spreken, zindelijk worden wel laat, maar zij verwerven 
deze functies toch wel min of meer volledig en zij 
leren gewoonlijk ook behoorlijk zelf eten, zich aan-
kleden en verder lichamelijk verzorgen. 

Door gemis aan begrip zijn ook zij in aanzienlijke 
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mate aangewezen op dressuur, maar te hunnen aan-
zien mag toch ook reeds van een eenvoudige opvoe-
ding sprake zijn, terwijl hun zelfs met zeker resultaat 
onderwijs kan worden gegeven. Wel is het leren lezen, 
schrijven en rekenen, zelfs in zeer bescheiden qualiteit 
slechts voor de allerhoogste imbecillen mogelijk, maar 
in handenarbeid als weven, matten en borstels maken, 
brengen zij het dikwijls op de speciale imbecillen-
scholen tamelijk ver. Natuurlijk zullen zij nooit of 
althans uiterst zelden in staat. zijn tot enige zelfstan-
dige, laat staan verantwoordelijke arbeid en zij be-
reiken ook vrijwel nooit een verdienste, die met die 
van volwaardige arbeidskrachten gelijkstaat, of die 
voldoende is in hun onderhoud te voorzien. Hoewel 
zij dus meestal geen voortdurende verpleging behoeven 
en daardoor ook veel meer dan idioten zich onder de 
mensen kunnen bewegen, zijn zij toch gedurende hun 
hele leven op leiding en verzorging door anderen aan-
gewezen. Gewoonlijk verkrijgen zij deze dan ook ta-
melijk gemakkelijk, omdat zij door hun onnozel ge-
drag en dikwijls ook door in het oog springende af-
wijkingen en gelaatsuitdrukking en schedelvorm, ge-
makkelijk door den leek als zwakzinnigen worden her-
kend. Plaatsing op een imbecillenschool of in een in-
richting voor zwakzinnigen ontgaan hun, wanneer zij 
uit een grotere stad afkomstig zijn, daarom zelden; op 
het platteland zijn de toestanden wel wat minder 
gunstig, meer ook daar zijn de tijden, dat elk dorp 
zijn eigen gek had als voorwerp van spotternij en 
plagerij — en deze dorpsgekken waren in de regel 
imbecillen — toch wel voorbij. Een zeer groot aantal 
imbecillen blijft in eigen gezin; verpleging in een in-
richting wordt echter weer nodig, indien de familie 
niet meer bij machte is voor hen te zorgen, of indien 
zij een gevaar voor de samenleving gaan opleveren. En 
dit is vaker het geval dan bij idioten, vooreerst omdat 
zij zich meer dan idioten tussen de ménsen bewegen 
en daardoor de kans op conflicten groter wordt en 
voorts omdat met hun wat hoger ontwikkeling een 
wat rijker gevarieerd driftleven gepaard gaat, dat zich 
in allerlei begeerten en behoeften openbaart, waar-
aan evenwel de verstandelijke controle nog vrijwel ont-
breekt. Zo komt het niet zo heel zelden tot criminele 
handelingen: sexuele delicten in de eerste plaats, doch 
ook wel vermogensdelicten of agressieve daden, die 
dan gewoonlijk aanleiding geven tot blijvende inter-
nering. Gewoonlijk slaagt men er ook dikwijls in het 
gevaar te onderkennen, voordat nog strafbare of al-
thans ernstige feiten hebben plaats gegrepen, zodat in 
vele gevallen de internering kan worden bewerkstel-
ligd, zonder dat er leed van slachtoffers te betreuren 
valt en zonder, dat den imbecil het leed van een straf- 
proces behoeft te worden aangedaan. 	- 

Zo zijn we aangekomen bij de derde groep • de de-
bielen. Zij bereiden ons nog veel groter moeilijkheden, 
juist omdat zij van de normalen zo weinig ver af 
staan. Zij bereiken een hogere verstandelijke ontwik-
keling dan het normale zevenjarige kind, doch komen 
boven de ontwikkeling van een normale twaalfjarige 
niet uit. Een scherpe afgrenzing tegenover de imbe-
cillen is evenmin te maken als tegenover de nog nor-
male dommen, die op hun beurt weer overgaan in de 
middelmatige en verstandige mensen. De debielen on-
derscheiden zich op het eerste gezicht van normale 
mensen niet; wel blijkt dikwijls — maar lang niet 
altijd — vastgesteld te kunnen worden, dat zij laat 
hebben leren lopen en praten, dat zij zich lang kin-
derachtig hebben gedragen, doch van duidelijke 
afwijkingen  is toch meestal voor de schoolleeftijd geen 
sprake. Ononvoedbaar zijn debiele kinderen allerminst, 
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mislukkingen en tekorten, wat aanleiding geeft voor  
een •nader onderzoek en als regel leidt tot plaatsing 
op een school voor buitengewoon lager  onderwijs. On-
vatbaar voor onderwijs zijn debielen volstrekt niet; bij 
geschikte onderwijsmethoden kunnen zij het zelfs 
een heel eind brengen in de vakken van de gewone  
lagere school, al is geen onderwijs en geen meester of 
juffrouw bij machte, hen tot zelfstandig denken, tot  

eigen verwerking van hun nog niet eerder voorgezette 
problemen te brengen. Dat blijkt natuurlijk ook in hun 
latere leven: in ondergeschikte betrekkingen, waarin 
het op routinewerk aankomt, dat soms vrij ingewik-
keld en tamelijk gevarieerd kan zijn, kunnen zij zich 
uitstekende werkkrachten betonen en zich dikwijls 
zeer goed handhaven, maar zelfstandig werk, waarin 
eigen beslissingen moeten worden genomen, of gege-
ven opdrachten naar de eisen der omstandigheden 
gevarieerd, kan hun niet worden toevertrouwd. Ook 
voor leiding geven aan anderen zijn zij volkomen on-
geschikt. 

Verreweg het grootste deel der debielen verkeert 
blijvend in de vrije maatschappij; slechts  voor een be-
trekkelijk gering aantal is gestichtsverpleging nood-
zakelijk en dan meestal nog, omdat er naast de eigen-
lijke debiliteit, de verstandelijke minderwaardigheid, 
nog andere afwijkingen van lichamelijke of psychische 
aard voorkomen. 

Het aantal debielen is groot, men mag minstens 1i 
der bevolking tot deze groep rekenen. Door het grote 
aantal komt ieder onzer herhaaldelijk met een, debiel 
in aanraking. Zij vertonen echter weinig in het oog  
vallends en zo worden zij in de regel behandeld als nor-
male mensen: de eisen die men aan iederen werknemer, 
aan iederen deelnemer aan het verkeer OP de weg, aan  
ieder lid der maatschappij pleegt te stellen, stelt men 
ook aan hen. Dit betekent, dat men het als volkomen 

o 	1 

natuurlijk beschouwt, dat zij zich evenals  wij

ord e1

zelf 
aanpassen aan de steeds ingewikkelder verhoudingen,  
die zich in de hedendaagse maatschappij  
Maar aan deze eisen kunnen debielen niet voldoen, 

t 
 , in
e 

 
deze aanpassing schieten zij in de regel hopeloos
kort en daardoor worden gemakkelijk situaties geboren, 
waarin een conflict met den strafrechter ontstaat. 

Het aantal debiele mannen is groter dan het aantal 
vrouwen; voor de schoolplichtige jeugd komt men. tot 
een verhouding als 2:1. 

In ons land is nog nimmer een juiste telling ge-
maakt van het aantal zwakzinnigen en de verhouding 
tussen de drie groepen. net  zeer nauwkeurig onder-
zoek van Dr. Lewis in Engeland, dat zich uitstrekte 
over een 6-tal grote districten, zo verdeeld, dat men 
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daarin weerspiegeld ziet het Engelse volk in zijn 
wees uit, dat van het aantal zwakzinnigen 5% 
de tot de idioten, 20% tot de imbecillen en '38% tet de 
debielen. 

Wij zijn nu gewoon ook voor ons land deze ver-
houding aan te nemen. 

Een ander belangrijk punt is de spreiding der zwak-
zinnigen over het land. De heer A. J. Schteuders heeft 
in dit opzicht in ons land belangrijke onderzoekingen 
gedaan bij schoolgaande kinderen. 

Deze onderzoekingen betroffen: 

1. In 1923 alle 20 openbare en bijzondere  scholen in 
de gemeente Rheden, tellende 3170 leerlingen,  Verdeeld 
over 7 dorpen. 

2. In het voorjaar van 1927 alle 21 openbare en bij-
zondere scholen in de gem. Lonneker met 3326 leerl. 

3. In het najaar van 192'7 de bijz. Chr. scholen in de 
gem. Alphen a. d. Rijn met 1085 leerlingen. 

4. In 1928 alle openbare scholen in de gem. Hengelo 
(0.) met 1912 leerlingen. 

In alle gevallen was het doel na te gaan, of er ge-
noeg zwakzinnige kinderen op de scholen waren om 
afzonderlijk onderwijs mogelijk te maken. 



Het onderzoek geschiedde aan de scholen zelf met 
het volgende resultaat: 

Schoolbev. Aantal zwakz. Verhouding 
Rheden 3140 76 2.42% 
Lonneker 3326 90 2.72% 
Alphen a. d. Rijn 1085 28 2.58% 
Hengelo (0.) 1912 55 2.80% 

Tezamen 9463 249 2.63% 

Voor bovengenoemde plaatsen met een geheel ver-
schillende bevolking kwam hij dus ongeveer tot een 
zelfde percentage zwakzinnigen. Waar de zwakzinnig-
heid een ernstig degeneratieverschijnsel is, is het 
noodzakelijk, dat men daaraan alle aandacht dient te 
besteden en aan de leer der oorzaken dient dan ook 
met onverflauwde belangstelling gearbeid te worden,  

doch de uitkomsten Mogen niet blijven binnen de stu-
deerkamer van den onderzoeker, maar dienen gemeen-
goed te worden. 

Wil men hier vruchtdragend werk verrichten, dan 
dient men te beginnen met de jeugd. Een goed ge-
leide zwakzinnigenzorg is dus noodzakelijk. We zijn 
hiermee in ons land op de goede•weg. Wel heeft ook 
dit• werk in de bezettingsjaren geleden, maar als we 
waarnemen wat er alzo in het land gebeurt, dan 
menen we, dat er ook nu weer met kracht het werk 
ter hand genomen zal worden. 

Waar we in het bovenstaande schreven over de 
zwakzinnigheid in het algemeen, zullen we in een 
volgend artikel bespreken het onderwijs aan zwakzin-
nigen om dan in een slotartikel te behandelen de na-
zorg voor zwakzinnigen, want buitengewoon onderwijs 
zonder nazorg is maar een halve maatregel. 	E. G. 

HET HUMANISTISCH VERBOND EN WIJ 
Zoals onze alg. secretaris al aan de afdelingsbe-

sturen berichtte, zal op 22 en 23 Juni a.s. te Utrecht 
een algemene vergadering van onze Stichting wor-
den gehouden. 

Aan de orde zal o.m. worden gesteld: De verhou-
ding tussen „Humanitas" en het Humanistisch Ver-
bond. 

Over deze kwestie, dezerzijds een enkel woord. In 
het eerste nummer van „Humanitas", heb ik.in mijn 
artikel „Ter Inleiding" geschreven, toen ik uiteenzette, 
wat de bedoeling van onze Stichting was: 

,,Th feite willen wij dus niets 'anders dan de ker-
kelijke instellingen, zij het dan misschien in een 
wat moderner gewaad. Alleen de geestelijke fun-
dering verschilt. En hier — wij moeten dit zeker 
niet verdoezelen — ligt de zwakheid van het Hu` 
manisme. Want met dit geestelijke fundament is 
het nog lang niet in. orde. De meeste niet-kerke-
lijken leven nog uit de oude Christelijke traditie. 
Een tijdlang gaat dit goed, maar als de bron op-
droogt, moet de mens op den duur geestelijk ver-
dorsten. Vandaar de behoefte aan een nieuwe 
ethiek, die 'slechts stevig houvast kan vinden in 
een nieuwe religie, een religie, die ziel en geest 
van den modernen mens kan, bevredigen. 

Aanvankelijk stond ik op het standpunt, dat 
onze Stichting zich met deze vragen van levens--
bezinning niet moest bezighouden en de behande-
ling daarvan beter kon overlaten aan een speciaal 
tot dit doel op te richten Genootschap. Ik ben 
echter gaan twijfelen. Het verlenen van morele 
steun is toch niet wel denkbaar, wanneer het gees-
telijk fundament ontbreekt. Zo goed als wij onze 
medewerkers ook wat psychologisch inzicht willen 
bijbrengen, zullen wij behoefte hebben aan enig 
inzicht in de diepere levensvragen. Zonder dat, 
zullen wij in menig geval niet de morele hulp kun-
nen bieden, welke nodig is." 

Ik stelde toen aan de afdelingen de vraag, hier-
over hun gedachten eens te laten gaan en hun me-
ning kenbaar te maken. Echter is intussen vanuit 
andere kringen het Humanistisch Verbond verrezen. 
Zodra wij van deze plannen kennis namen, hebben 
wij de behoefte gevoeld, om in nauwer contact te 
komen met dit Humanistisch Verbond en aan de op-
richting ervan hebben wij medewerking verleend. En  

nu rijst dus de vraag:.  
Moeten het Hum. Verbond en onze Stichting naast 

elkaar blijven voortbestaan, of moet er een zeer nauwe 
en innige samenwerking zijn? 

Het Bestuur van „Humanitas" is van mening, en 
het Hoofdbestuur van het Hum. Verbond denkt daar 
evenzo over, dat voor beide instellingen een zeer 
nauwe samenwerking aangewezen is. 

Ons Bestuur stelt daarom aan de afdelingen voor, 
dat op de eerstvolgende alg. vergadering het besluit 
zal worden genomen, dat „Humanitas" als Stichting 
zal blijven bestaan, maar in deze zin, dat deze Stich-
ting organisatorisch een onderdeel van het Hum. 
Verbond wordt. Dit, zal zijn uitdrukking hierin vin-
den, dat de vertegenwoordigers van onze afdelingen 
een voordracht opmaken voor de benoeming van 'de 
leden van het Bestuur van „Humanitas", maar dat 
deze leden door het Hoofdbestuur van het Hum. Ver-
bond worden benoemd. 

„Humanitas" houdt zijn eigen medewerkers en 
eigen begunstigers. Daar, waar een afdeling van het 
Hum. Verbond bestaat, zal een commissie worden 
gevormd, die het maatschappelijk werk ter hand 
neemt en als zodanig weer vormt een afdeling van 
onze Stichting. Daar, waar wel een afdeling van 
onze Stichting bestaat en geen afdeling van het 
Hum. Verbond, zal getracht worden, ook een afdeling 
van het Hum. Verbond tot stand te brengen. 

De medewerkers van „Humanitas" en ook de be-
gunstigers, zullen worden opgewekt, om lid te worden 
van het Hum. Verbond. Noodzakelijk is dit echter 
niet. Wij willen uitdrukkelijk de mogelijkheid open 
laten, dat ook niet-leden van het Hum. Verbond, met 
name mensen uit de kringen van de kleine vrijzinnig-
christelijke kerkgenootschappen, aan ons werk blij-
ven deelnemen. Dezen zullen ook opgenomen kunnen 
worden in de afdelingsbesturen, terwijl het in het 
voornemen ligt, hun ook een of meer plaatsen in te 
ruimen in het centrale bestuur van onze 'Stichting. 
Het Hum. Verbond neemt op zich, „Humanitas" zo 
krachtig mogelijk te steunen en de personen, die 
thans in bezoldigde dienst van de Stichting werk-
zaam zijn, zullen in dienst treden van het Hum. 
Verbond, dat ook de rechtspositie van deze bezoldigde 
medewerkers zal regelen. Dit wat betreft de organisa-
torische opzet. 

Wat de geestelijke fundering van ons maatschap-
pelijk werk betreft, wijs ik er in het bijzonder op, 
dat het juist de bedoeling is van het Hum. Verbond, 
om voor die fundering zorg te dragen. De uitgangs-
puhten van het Verbond zijn als volgt: 

BEGINSEL EN DOEL: 
1. Onder Humanisme wordt verstaan de levens- en 

wereldbeschouwing, die zich, zonder uit te gaan 
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van het bestaan van een persoonlijke godheid, 
baseert op de eerbied voor de mens als bizonder 
deel van het kosmisch geheel, als drager van een 
niet aan persoonlijke willekeur onderworpen 
normgevoel en als schepper van geestelijke waar-
den. 

2. Het Humanisme gaat uit van de erkenning, dat 
de mens de behoefte gevoelt, zich een beeld te 
vormen van de werkelijkheid; het Humanisme 
streeft naar een beeld, dat de toets der rede kan 
doorstaan. 

3. Het Humanisme is in de Westerse cultuur thans 
niet denkbaar zonder de principiële erkenning 
van de persoonlijke vrijheid, de sociale gerechtig-
heid en de culturele verantwoordelijkheid. 

4. Het Humanistisch Verbond wil allen, die het bo-
venomschreven humanisme aanvaarden, vereni-
gen, teneinde de verdieping, de verdediging en 
de verbreiding van de• humanistische levens- en 
wereldbeschouwing te bevorderen. 

5. Het Humanistisch Verbond streeft er naar, een  

organisatie op te bouwen, die in staat is, in 
geestelijk en cultureel, paedagogisch en sociaal 
opzicht, leiding te geven aan het buiten-kerkelijk 
deel van het Nederlandse volk. 

Verder is het de bedoeling, dat het Hum. Verbond 
regelmatig bijeenkomsten houdt, een tijdschrift uit- • 
geeft, cursussen verzorgt en de leden in contact 
brengt met belangrijke uitingen van kunst en cultuur. 
Waar verder het Hum. Verbond ook maatschappelijk 
bijstand wil verlenen, zal onze Stichting het orgaan 
zijn door welke die maatschappelijke bijstand wordt 
verleend. 

Wij menen, dat op de bovengeschetste wijze een 
goede samenwerking tot stand zal kunnen worden 
gebracht, dat er in de principiële opzet van onze -
Stichting geen wijziging wordt gebracht en dat voor 
dit samengaan de mogelijkheid wordt geschapen, om 
het arbeidsveld groter en ruimer te maken. 

Gaarne beveel ik het voorstel van het Bestuur, om 
deze vorm van samenwerking tot stand te brengen, 
bij onze afdelingen aan. 	Mr. J. IN 'T VELD. . 

De grote vijand van de volksgezondheid is nog altijd 
de tuberculose. Er is welhaast geen andere ziekte, die 
zoveel slachtoffers heeft gemaakt en nog steeds 
maakt. Geen wonder dan ook, dat de wetenschap 
sinds jaar en dag er op uit is, de tuberculose de baas  
te worden. Doch hoeveel ook bereikt is, men is er 
tot nu toe niet in kunnen slagen, een middel te vin-
den, dat de tuberkelbacil; de veroorzaker van deze 
ziekte, direct in het lichaam kan doden, zonder dat 
het lichaam schade wordt berokkend. En dus ook 
thans nog ligt het zwaartepunt van de strijd tegen 
de tuberculose in het versterken van de verweerkracht 
van het lichaam. En niet zonder reden. Want daar, 
waar de lichamelijke toestand het beste is, wordt de 
strijd met het meeste resultaat gevoerd. De meeste 
slachtoffers vallen in de kringen van' de minste wel-
stand. De grote collaborateur van dezen. vijand is de 
armoede. Dit blijkt maar al te duidelijk in tijden van 
oorlog. In de eerste wereldoorlog, meur vooral in de 
laatste, toen de algemene toestand steeds slechter 
werd, nam het aantal slachtoffers voortdurend toe. 
Sinds 1939 is het aantal ziektegevallen zeker 2. á 3 
maal zo groot geworden. Men ziet, de geneeskunde 
was niet achteniitgegaan, doch de armoede was 
groter geworden en de mogelijkheid om de juiste leef-
wijze te doen toepassen geringer. Geen voldoende 
voedsel, tekort aan goede woningen, op elkaar pakken 
van mensen door evacuatie en bombardementen, enz. 

Nu de oorlog voorbij is zal moeten worden ge-
tracht, de schade, aan de volksgezondheid toege-
bracht, te herstellen. De organen, die zich met de 
bestrijding der tuberculose bezig houden, pakken 
krachtig aan, doch zien zich voor grote moeilijkheden 
geplaatst. Zoals gezegd, is de strijd tegen de tuber-
culose in de eerste plaats gericht op 'versterking der 
verweerkrachten van het lichaam. Daartoe is het 
nodig, dat de patiënten rust, goede voeding, licht en 
lucht genieten. De plaats, waar zij dit alles in juiste 
mate en verhouding kunnen krijgen, is in de eerste 
plaats het sanatorium.. Verder heeft het sanatorium 
het voordeel, dat het den lijder aan open tuberculose 
uit zijn gezin haalt, waardoor besmetting der om- 
geving kan worden voorkomen. Bij het trachten,  

patiënten in een sanatorium opgenomen te krijgen, 
beginnen echter reeds de moeilijkheden. Er bestaat 
op het ogenblik een groot tekort aan sanatorium-
ruimte. Ondanks de oprichting van een aantal nood-
sanatoria wachten nog altijd talrijke patiënten, 
waaronder zelfs met open tuberculose, op opneming. 
Verder is er nog het gebrek aan geschoold personeel. 
Uiteraard baart een en ander grote zorg. Drastische 
maatregelen zijn hier zeker nodig. 
Een ander punt, dat vele moeilijkheden met zich 
brengt, is het verkrijgen der benodigde gelden. De 
Nederlandse Centrale Vereniging tot Bestrijding der 
Tuberculose (de top-organisatie, die zich met de 
tuberculose-bestrijding bezig houdt) is een grote actie 
begonnen, welke ten doel heeft, zoveel mogelijk geld 
bijeen te brengen voor de strijd tegen de tuberculose. 
Wij willen hopen, dat deze actie een volledig succes 
zal worden, want er is inderdaad veel, ja zeer veel 

geld nodig. 
Maar hoeveel ook door instellingen als t.b.c.-bestrij-

dingsverenigingen, consultatiebureaux, Nederlandse 
Centrale Vereniging, Centraal Bureau voor Keuringen. 
en Doorlichtingscommissie, aan de . t.b.c.-bestrijding 
ten koste wordt gelegd, dit is zeker nog maar een 
fractie van het nadeel, dat door deze ziekte wordt 
veroorzaakt. Dat ziekte voor de maatschappij altijd 
een nadelige factor is (verlies van arbeidsprestatie, 
enz.) en dus dat de tuberculose door zijn lange duur 
en zijn veelvuldigheid wel zeer nadelig is, laten we 
hier buiten beschouwing. Voor ons, maatschappelijke 
werkers, zijn vooral van belang de gevolgen voor het 
gezin, dat door de t.b.c. getroffen wordt. Wanneer . 
wij niet spreken over de pijn en het leed e.d., doch 
ons beperken tot het materiële nadeel voor het ge-
zin, dan zien wij, dat het vooral onkosten zijn, ver-
bonden aan geneeskundige behandeling, verpleging in 
ziekenhuis of sanatorium, huishoudelijke hulp, aan-
koop van extra-voedsel, dekking, kleding, enz., die de. 
tuberculose voor het gezin medebrengt. Daarbij komt 
dan nog — en dit weegt wel het allerzwaarst — ver-
lies aan inkomen. 

De geneeskundige behandeling zal in een arbeiders-
gezin in de meeste gevallen niet uit. eigen middelen 
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betaald behoeven te worden, omdat, indien men een 
inkomen beneden de f 3000.— heeft, men verplicht 
verzekerd is krachtens het Ziekenfondsenbesluit en. 
de kosten van geneeskundige behandeling dan door 
het ziekenfonds worden gedragen. Is men uitgetrok-
ken en/of is het gezin niet in staat, in eigen behoef-
ten te voorzien, dan dient van gemeentewege de nodige 
medische behandeling te worden verstrekt. 

Anders staat het met de verpleging buiten het ge-
zin. Hoewel het ziekenfonds gedurende een jaar een 
bijdrage van f 1.50 per dag in de verpleegkosten ver-
leent, is hiermede de verpleegprijs voor het sana-
torium meestal nog niet voor de helft gedekt. 'Dan 
begint het geharrewar om de verpleegprijs bijeen te 
brengen. Afgezien van de mogelijkheid, dat de Raad 
van Arbeid de verpleging betaalt of dat voor een be• 
paalde groep van werknemers hiervoor een gunstige 
regeling is getroffen (ambtenaren b.v.), betekent het 
betalen van de verpleegprijs vaak een zware belas-
ting van het gezin. Weliswaar wordt in de meeste 
gevallen een deel der. verpleegkosten gedragen door 
t.b.c.-vereniging en/of gemeente, doch in welk geval 
en hoe groot de bijdrage is valt niet te zeggen. De 
bijdrage wisselt naar gelang -van de opvatting, die 
men heeft van de Armenwet 1912 (deze is de grond_ 
slag hiervoor) en de financiële draagkracht van .ic 
plaatselijke organen (t.b.c.-vereniging of gemeente). 
In de grote gemeenten is men in het algemeen soe• 
peler dan in de kleine gemeenten. Vaák werd in het 
verleden een opneming vertraagd"of bleef deze ach-
terwege door gebrek aan financiën. 

Een goede t.b.c.-bestrijding eist hier zeker verbete-
ring. M.i. is het wenselijk, dat 

1. volgens het Ziekenfondsenbesluit een grotere bij-
drage (b.v. de volle verpleegprijs, desnoods na af-
trek kosten leverismiddelenpakket) wordt verleend, 
en voor de volledige duur der verpleging, en/of 

2. een verplichte' sanatorium-verzekering wordt -inge-
steld, en/of 

3. de regering de t.b.c .-verenigingen een subsidie ver- 
leent, waarvan de kosten van verpleging bestreden 
kunnen worden (thans ,is de subsidie, welke ciP-
overheid aan het verpleégfonds geeft, slechts een-
vierde gedeelte van het benodigde verpleeggeld tot 
een maximum van f 100.— per jaar per patiënt). 

De kosten van extra-voedsel, dekding, huishoude-
lijke hulp (bij ziekte van de huisvrouw) betekenen 
eveneens- een zware last voor een arbeidersgezin. Hier 
en daar wordt voor dit doel wel eens hulp 'verstrekt  

door t.b.c.-veretniging enfof gemeente, maar ook al 
weer op básis van de Armenwet. Aan bij vakbonden 
aangesloten personen worden vaak deze kosten en 
ook gedeelten van verpleegkosten, door speciale fond-
sen, zoals b.v. het N.V.V.-t.b.c.-fonds, vergoed. Hét 
grootste materiële ongerief wordt echter veroorzaakt 
door ziekte van den kostwinner. Zo men weet, wordt 
ingeval van ziekte, krachtens de Ziektewet 80 % van 
het laatstgenoten loon uitgekeerd Nu zijn er wel 
werkgevers, die de volle 100 % doorbetalen, maar regel 
is dit niet. Nu weegt het verlies van een vijfde deel 
van het inkomen in een normaal arbeidersgezin al 
zwaar, doch voor een gezin met een dergelijken zieke 
is dit nog veel bezwaarlijker. Het ergste van alles is 
echter, dat de termijn van een half jaar in de meeste 
gevallen niet voldoende is voor genezing van een 
t.b.c.-patiënt en dat dus na afkon van deze termijn 
het gezin terecht,- komt bij Maatschappelijk Hulpbe-
toon. Het gezin moet dan zien te leven van het be-
drag dat, krachtens de -Armenwet, voor minimum-
levensonderhoud door de gemeente (c.q. dienst voor 
sociale zaken) mag worden gegeven. Wat dit betekent 
laat zich gemakkelijk begrijpen. Het gezin, dat door 
deze ziekte meer behoeften heeft dan een normaal 
gezin, moet van veel minder rondkomen. De Ziekte-
wet, die beoogt, armoede door ziekte te voorkomen, 
schiet bij de belangrijkste volksziekte juist te kort.- 

Maar niet alleen de rechtvaardigheid eist, dat deze 
situatie verbeterd dient te worden, ook een doelmatige 
t.b.c.-bestrijding eist zulks. Zelfs als de patiënt is 
opgenomen, dan zijn er in zijn gezin vaak kinderen, 
die ëf deze ziekte reeds in zekere mate hebben obf er 
licht vatbaar voor zijn. Bij ziekte van. den kostwinner 
zou zeker voor de hele duur der ziekte de volle 100 97 
van het loon dienen te worden uitgekeerd. 

Misschien ware het wenselijk, voor de t.b.c.-bestrij-
ding aparte wettelijke voorschriften te geven, dit b.v. 
ook in verband met de nazorg voor t.b.c.-patiënten. 
Ook op dit terrein liggen n.l. heel wat voetangels. 
De kosten, die bedoelde uitbreiding der sociale wetten 
met zich brengen zou, zouden m.i. zeker hun rente 
opbrengen. 

Mag de medische behandeling taak van den arts 
en de verpleegster en de financiële regeling, naar mijn 
mening, taak van dé overheid zijn, ook voor den 
maatschappelijken werker ligt hier een taak. Zeker 
zo lang de tuberculose de armoede als metgezel heeft, 
maar ook als dit niet meer het geval zou zijn, heb-
ben de zieke en het gezin behoefte aan uw opbeurend 
woord, aan uw raad en aan uw morele steun. 

A. SPEIJER. 

DE OVERBRUGGINGSFtEGELI1VG 
door J. Had 

-In mijn vorig artikel over „Armoede en Demoralise-
ring", heb ik beloofd, u in een serie korte artikelen, 
iets te' vertellen over de.taak, welke de Overheid heeft 
ter bestrijding van dé armoede en demoralisering. 

Ik heb u in het betreffende artikel reeds gezegd, dat 
de Overheid in deze slechts een financiële taak kam 
hebben; de morele opheffing is een taak voor onszelf. 

Nu '„Humanitas" bezig is, een corns van maatschap-
pelijke werkers te vormen, werkers, die straks, als ons 
werk in. volle omvang, bezig is, met allerlei vragen op 
maatschappelijk, gebied bestormd zullen worden, zal 
het een eerste vereiste zijn, om te weten, welke wet-
ten en Overheidsmaatregelen er zijn, om de hulpbe-
hoevenden te kunnen inlichten en helpen. 

Ik zal mij echter bij de bespreking moeten beper-
ken tot de hoofdpunten van de onderwerpen, omdat  

een uitvoerige bespreking te veel ruimte zou vragen. 
Als eerste Overheidsmaatregel zou ik met u 

bespreken, de „Overbruggingsregeling". Deze regeling, 
ingevoerd op 16 Mei 1945, 'is in de plaats 'gekomen van 
de Rijkssteunregeling van 15 Januari 1932. 

Voor overbruggingsuitkering komen in aanmerking, 
valide, bonafide mannelijke werknemers, die in loon-
dienst hebben gewerkt eh zonder werk zijn. 

De uitkering bedraagt: 

a. Voor kostwinners van 18 tm. 65 jaar: 80% van het 
weekloon, hetwelk bij een 48-urige werkweek in hun 
eigen vak geldt; 

b. Voor kostgangers van 18 tm. 65 jaar: 70% van het 
weekloon bedoeld Onder a, 
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c. Voor thuis-inwonenden van 21 t.m. 65 jaar: 40' 
van htt weekloon bedoeld onder a. 

d. Voor thuis-inwonenden van 19 en 20 jaar: 25% 
van het weekloon, bedoeld onder a., met dien ver-
stande, dat de maximum-uitkering bedraagt: 
f 30.— per week voor een werknemer, die in een ge-
meente woont, welke is ingedeeld in de steunklas-
sen I of II; 
f 28.50 per week voor een werknemer, die in een 
gemeente woont, welke is ingedeeld in de steun-
klassen III, IV of V; 
127.— per week voor een werknemer in een ge-
meente, ingedeeld in de overige steunklassen. 

Bovendien mag aan hen, die uitkering krachtens de 
Overbruggingsregeling genieten, kinderbijslag, overeen-
komstig de bepalingen der Kinderbijslagwet, worden 
verleend. 

Gezinsinkomsten mogen bij de berekening buiten 
beschouwing worden gelaten; verdiensten van het 
hoofd van gezin of kostwinner, moeten voor 2/3 wor-
den gekort, met dien verstande, dat loon plus uitke-
ring niet meer mogen bedragen dan het loon, hetwelk 
betrokkene in zijn beroep zou kunnen verdienen. 

Zoals hierboven reeds vermeld, mogen slechts krach-
tens de Overbruggingsregeling worden gesteund, valide, 
bonafide loonarbeiders. Hierop zijn echter enige uit-
zonderingen, n.l. voor hen, die reeds uitkering krach-
tens de Overbruggingsregeling genieten en ziek wor-
den, en voor hen, die door ziekte of ongeval werkloos 
worden. Beide groepen mogen maximum 26 weken in 
de O.B.-regeling _opgenomen blijven of worden, mits 
hun ziekte niet van. die aard is, dat kans op blijvende 
invaliditeit bestaat. 

Uitgesloten van uitkering zijn: zwarthandelaren cri 
politiek onbetrouwbare elementen, e.d. 

.Voor politieke delinquenten, die ujt hun internering 
worden ontslagen, is-  sinds kort een nieuwe regeling 
getroffen. Deze mogen, althans wanneer zij overigens 
aan de gestelde voorwaarden voldoen, (valide, bona-
fide enz.), in de O.B.-regeling worden opgenomen, met. 
dien verstande, dat hun uitkering niet hoger mag 
zijn, dan de ter plaatse geldende normen voor gesteun- 

• den krachtens de Armenwet. Eerst, wanneer zij 13 
weken in loondienst hebben gewerkt, kunnen zij de 
volle O.B.-uitkering gemeten. 

Voorts is de gehele O.B.-regeling buiten werking ge-
steld over het gehele land voor: 

1. Timmerlieden, 
2. Metselaars. 
3. Stratenmakers, 
4. Loodgieters, 

terwijl voor 29 plaatsen in ons land nog diverse andere 
beroepen zijn uitgesloten. 

Werknemers, die O.B.-uitkering genieten, zijn ver-
plicht verzekerd en ontvangen ziekenfondscoupons. 

Loonbelasting nfoet op de uitkering in mindering 
worden gebracht. 

Ik hoop, dat ik in dit korte bestek duidelijk heb 
kunnen maken, welke personen wel, en welke personen 
niet onder de O.B.-regeling vallen. 

Het zal den aandachtigen lezer opgevallen zijn, dat 
de O.B.-regeling, vooral wat, de hoogte der uitkeerin-
gen betreft, gunstig genoemd mag worden, vooral als 
men hier tegenover de oude normen van de Rijkssteun-
regeling stelt. We mogen gerust zeggen,_ dat de rege-
ling het karakter heeft van een wachtgeld-regeling. 
Moge het zo blijven! 

OPLEIDING VAN MANNEN VOOR HE MAATSCHAPPELIJK WERK 
Mr. J. F. de Jongh. wnd. Directeur van de School voor Maatschappelijk Werk te Amsterdam 
verzoekt ons opname van onderstaande beschouwing. Gaarne voldoen we aan zijn verzoek. (Red.) 

De School voor Maatschappelijk Werk te Amster-
dam is in Februari j.l. begonnen met de opleiding van 
jonge mannen voor het maatschappelijk werk. Gedacht 
is daarbij o.a. aan de opleiding van reclasseringsamb-
tenaren, ambtenaren voor de Kinderwetten, jeugdlei-
ders en leiders van kampen voor de a-sociale jeugd, 
personeel voor de personeelsafdelingen van bedrijven' 
en voor de sociale afdelingen van overheidsorganen en 
bedrijfsorganisaties e.d. De scholen voor maatschap-
pelijk werk hier te lande hadden zich tot nog toe vrij-
wel uitsluitend gericht op de scholing van meisjes. 
Toch deed zich de laatste jaren in sterk toenemende 
mate ook een behoefte gevoelen aan speciaal geschool-
de mannelijke krachten op dit terrein. Voor reeds in 
functie zijnde ambtenaren van maatschappelijk hulp-
betoon e.d, werd daaraan ten dele tegemoet gekomen 
door de Stichting tot Opleiding van Maatschappelijke 
Werkers in Haarlem, die sinds enige jaren op ver-
schillende plaatsen twee-jarige cursussen van enkele 
uren per week organiseert. Daarmee kon echter voor 
het brede terrein van het maatschappelijk werk niet, 
worden volstaan. Daarom werd aan de genoemde 
school te Amsterdam uitvoering gegeven aan een reeds 
voor de oorlog bestaand voornemen, aan de gewone 
meisjesopleiding een speciale mannenopleiding toe te 
voegen. Daartoe werd het normale programma gron-
dig herzien en werd o.a. de juridische en sociologische 
scholing sterk uitgebreid. 

Wat de dut& en de algemene opzet betreft (twee 
jam: theoretische scholing, een jaar practijk en vier 
maanden theoretische scholing, vereiste vooropleiding 
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in het algemeen: middelballe school) werd echter bij 
de bestaande opleiding aangesloten. 

De resultaten, opgedaan met deze eerste min of meer• 
als proef bedoelde opleiding, geven alle aanleiding in 
September a.s. een nieuwe cursus te organiseren en 
deze mannenopleiding te maken tot een vast onderdeel 
van 'het gehele programma der school. De behoefte 
aan dergelijke degelijke, de gehele mens in beslag 
rcmende mannenopleidingen wordt zeer algemeen ge-
voeld, zowel in het maatschappelijk werk en in het 
bedrijfsleven als bij de scholen: behalve te Amster-
dam bestaat een dergelijke• mannenopleiding thans ook 
reeds te Eindhoven (neutraal én R.K.), Sittard (R.K.) 
en Driebergen (uitgaande van de Ned. Herv. Kerk). De 
stichting van een zevende faculteit (voor sociale en 
politieke wetenschappen) aan de Universiteit te Am-
sterdam zal deze mannenopleiding niet overbodig ma-
ken. De Universiteit geeft uiteraard een vijfjarige 
wetenschappelijke scholing, terwijl de opleiding aan 
de scholen slechts ruim drie jaren duurt en enerzijds 
uitdrukkelijk op de practijk is gericht, anderzijds in 
sterkere mate een vormend karakter heeft. Zo is er 
naast de universitaire opleiding aan de 7e faculteit 
plaats voor een mannenopleiding aan de scholen voor 
maatschappelijk werk, o.a. voor de meer practisch 
ingestelde typen. Tegenover nieuwe opleidingen, die 
hun maatschappelijk nut nog moeten bewijzen, staat 
het publiek uiteraard vaak wat huiverig. Wie de oplei-
ding voor maatschappedijk werk zou willen volgen, 
behoeft echter, als de betrokkene tenminste voor de 
opleiding geschikt is, aan, het maatschappelijk nut 
daarvan niet te twijfelen, 



ISOENBESPREEHN G 

TOEKOMSTGEDACHTEN 
OVER BERECHTING EN BESTRAFFING 

door Dr. F. S. Meyers 

W. L. & J. Brusse's Uitgevers-Mij. N.V. Rotterdam. 

In zijn tijd van onderduiken is dr. F. S. Meyers, de 
bekende psychiater, die, zoals hij zelf in zijn voorwoord 
zegt, meer dan 40 jaar in de wereld van de z.g. mis-
dadigers verkeerde, niet in-áctief geweest. 

In die tijd schreef hij een boekje van 53 bladzijden, 
dat in de eerste 30 bladzijden psychologische beschou-
wingen geeft; de volgende 24 bladzijden handelen over 
de berechting en bestraffing op de basis van de ge-
dragspsychologie. 

Wie dit boekje wil lezen en begrijpen, moet behoor-
lijk psychologisch georiënteerd zijn. Voor den leek is 
het stellig te moeilijk. 

Dr. Meyers heeft deze toekomstgedachten gepubli-
ceerd met een bepaald doel, dat in het voorwoord 
wordt genoemd: 

„In de loop der jaren kwam ik steeds Meer tot 

de overtuiging, dat een onderzoek naar de geestes-

gesteldheid van de verdachten, die men als normaál 

pleegt te beschouwen, even noodzakelijk is als een 
• 
onderzoek van verdachten, aan wier geestesnorma- 

liteit getwijfeld wordt. Daarnaast voelde ik de be-

hoefte aan een betere voorlichting van den straf-

rechter, aan een doeltreffender systeem-  van patro-
nage, aan een minder zinledige behandeling binnen 

de gevangenis en boven alles aan een geschoold 

gevangenispersoneel. Uit dit alles is deze verhande-

ling ontstaan." 

In de slotbeschouwing geeft de schrijver nog eens 
aan wat hij wil. We lezen op pagina 53: 

»Mijn toekomstgedachten, gelijk van zovelen, zijn 

gebaseerd op de opvoedingsgedachte; zij hebben tot 

achtergrond de moderne opvattingen omtrent de 

psychologiè van den mens, van zijn doen en laten, 

van zijn handelen dat zijn leven richting en vorm 

geeft, van zijn verhouding tot zijn medemens, zijn 

levenskameraad, zijn socius. 

Vele psychologische systemen van individueel en 

algemeen karakter met uitgesproken sociale strek-

king zijn de laatste jaren op de voorgrond getreden. 

Het is misschien wel het duidelijkst in de Verenigde  

Staten, waar een pragmatische wereldbeschouwing 

en een behaviour-psychologie zich krachtig hebben 

ontwikkeld, waar men niet langs speculatieve, maar 

langs objectieve wetenschappelijke wegen het doen 

en laten van den mens tracht te leren kennen. Het 

is mijn overtuiging, dat langs deze wegen ook een 

kénnis van den misdadiger kan worden verkregen, 

welke kan leiden tot een rationele behandeling van 

zijn antisociale neigingen en handelingen in zijn 

eigen belang en in dat van de gemeenschap." 

Zeg ik te veel, wanneer ik beweer, dat dit boekje niet 
bepaald gemakkelijk leesbaar is? Voor onze vrijWillige 
medewerkers zal het in het algemeen te moeilijk zijn. 
Toch zou ik de toekomstgedachten van dr. Meyers 
gaarne in onze kring besproken zien. Willen onze 
afdelingen het eens plaatsen op de stdf voor scholings-
avonden en dan door een deskundige laten toelichten? 

Over de betekenis van de gedragingspsychologie wil 
ik thans niet twisten. Zelfs at zou men tot de conclusie 
kunnen komen, dat deze psychologie niet zal geven dat, 
inzicht, dat dr. Meyers verwacht, dan is het toch goed, 
om van zijn denkbeelden kennis te nemen. 

Afdelingen, schaft het boekje aan voor uw biblio-

theek (de prijs wordt niet vermeld) en laat het be-

handelen. 

DE 

PROPAGANDA 

. In de maand Mei heeft de propaganda bijna stilge-
legen. De verkiezingen schenen zo wat alle aandacht 
in' beslag te nemen _en bovendien vreesde men ver-
gaderingsmoeheid. 

Toch is er wel wat gebeurd; onze afdeling Edam 
breidde haar arbeidsveld uit door Broek in Waterland 
er in te betrekken, terwijl verder Monnikendam en 
Volendam worden bewerkt. Voorts is de voorzitter van 
Edam, Bommezij, bezig in Hoorn en hij verwacht, dat 
daar spoedig een afdeling zal kunnen verrijzen. 

Ook andere afdelingen zijn nogal imperialistisch 
aangelegd. We begroeten dit streven met vreugde, 
waarbij we ervan overtuigd zijn, dat ze de solide basis 
— ook financieel — niet uit het oog zullen verliezen. 

Op 6 Juni a.s. spreekt ook onze secretaris in Den 
Bosch. Hij heeft hoop, dat ook daar een afdeling — de 

'eerste in het Zuiden — zal kunnen worden opgericht. 
De omstandigheden zijn oorzaak, dat het thans wat 

langzaam gaat. Straks is er weer een stroomversnel- 

ling. Op naar de 50! 	 ' 	P. C. F. 
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P. C. P. 

De abonné's van „Humanitas", die tot dusver het 

abonnementsgeld niet voldeden, wordt verzocht, dit 

thans te willen doen. 

De prijs van het abonnement bedraagt f 2.—. 

Nieuwe abonné's worden nog gaarne ingeschreven; 

VRIENDELIJK 

VERZOE: 

t240roKe ALS VRAAGSTUK VAN KINDERBESCHERMING 

I 	• 

 

Het afstaan en aannemen van kinderen is, vooral in 
onze tegenwoordige tijd, een der „brandende vraag-
stukken". 

Ook wij ontvangen dikwijls het verzoek, bemiddeling 
te verlenen bij het afstaan en aannemen van kinderen 
en dit gehele vraagstuk, waaraan zovele kanten zitten, 
werd door den heer H. P. Cloeck, 2de secretaris van 
de Armenraad te Amsterdam, aan een grondig onder-
zoek onderworpen. 

liet resultaat van dit onderzoek, een boekwerk van 
180 bladzijden, ligt thans voor ons. 

De schrijver van dit boek, de heer H. P. Cloeck, is, 
op grond van dit proefschrift, op 23 Mei 1946 gepromo-
veerd tot doctor in de economische wetenschappen. 

Onzen vriend Cloeck, die al jarenlang in het maat-
schappelijk werk werkzaam is, wensen we met deze 
promotie van ganser harte geluk. Zijn werk getuigt van 
grondige studie en het is een degelijk stuk arbeid. We 
geven hier niet een beschouwing over dit proefschrift. 
We hebben den schrijver gevraagd, voor „Humanitas" 
een artikel over de adoptie te willen schrijven en de 

DAGERA ADSLEER 

In „Humanitas" d.d. April 1946 schrijft de heer 
Vl. o.m.: 

„Rijst de vraag of een star dogmatische Dage-
raadsleer in haar onverdraagzaamheid niet even-
zeer afstotend werkt, aLs elk ander dogma, dat 
pretendeert „de" waarheid te vertolken." 

Om te doen blijken dat de heer - Vl. ditmaal onbe-
wezen beweringen uitte,volgt hier Art. 2 van „De 
Dageraad": 

„De Dageraad" stelt zich ten doel de bevorde-
ring der vrije gedachte, tot zuivering en verdie-
ping van 's menschen zedelijk en verstandelijk 
besef. Zij plaatst zich hierbij op den wetenschap-
pelijk-wijsgeerigen grondslag van de soevereini-
teit en autonomie der rede. Mitsdien aanvaardt zij 
als grondslag voor wereld — en levensleer uit-
sluitend de normen van het redelijk en zedelijk 
bewustzijn en de gegevens der ervaring, onder 
afwijzing en bestrijding van elk geloofsdogma of 
bindend gezag van kerk of persoon, schrift of 
overlevering." 

Juist bij de Vrijdenkersvereniging „De Dageraad" 
zoeke men het tegendeel van dogmatisme en onver- 
draagzaamheid. 

EVERT GtSTZE. 
We plaatsen uit een. oogpunt van. billijkheid, gaarne 

het ingezonden artikeltje van den heer Giitze. Echter, 
we verzoeken onze beide vrijwillige medewerkers Vlie-
gen en G«ze goed te vinden, dat „Humanitas" zich 
verder bepaalt tot het maatschappelijk werk en dat 
een. polemiek over „De Dageraad" wordt gevoerd in 
een. ander orgaan. 	 RED. 
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heer Cloeck heeft ons beloofd, dit te zullen doen. We 
verheugen ons daarover zeer. We weten, dat in vele 
kringen misverstanden bestaan ten opzichte van dit 
vraagstuk en goede voorlichting is stellig nodig. 

De heer Cloeck is de deskundige op dit gebied en we 
stellen voorlichting van zijn kant wel zeer op prijs. 

We volstaan dan ook met mede te delen, dat de heer 
Cloeck tot de colclusie komt, dat een wettelijke rege-
ling van deze materie gewenst is en hij komt met een 
voorstel tot een regeling, welke past in het systeem 
van onze Kinderwetten. 

We veronderstellen, dat de heer Cloeck in ons orgaan 
zijn eigen voorstel wel zal toelichten en we volstaan 
dus met te constateren: een degelijk stuk werk, dat 
juist op tijd verschijnt. 

We hopen, dat het werk van den heer Cloeck eraan 
zal medewerken, dat inderdaad een wettelijke regeling, 
drie dringend gewenst is, voor alle partijen, die 
in het geding zijn, spoedig tot stand zal komen. 

aan verzoeken om toezending van reeds verschenen 

nummers (behalve van het Mei-nummer) kan niet 

meer worden voldaan. 

Gelden ten behoeve van „Humanitas'°  kunnen wor-

den gestort op: 

Stichting voor Maatschappelijk Werk op Humanis-

tische Grondslag, Frederiksplein 46, Amsterdam-C, 

Gem.Giro Amsterdam S. 602, of op rekening van P. C. 

Faber bij de Twentse Bank te Amsterdam (bijkantoor 

Overtoom). 

EXTRA BIJDRAGEN zijn ook zeer welkom! 	 

Administratie. 

N.V. DE ARREIDERSPERS - AMSTERDAM 


