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Vergadering Dagelijks Bestuur, vergadering Centraal 
Bestuur, vergadering met afgevaardigden van afde-
lingen, twee zeer belangrijke inleidingen, op Zaterdag 
bijeen van 's morgens 11.00 uur tot 's avonds 10.00 uur, 
op Zondag van 's morgens 9 uur tot 's middags kwart 
over één. 

Moe, ten gevolge van de zorgen over statuten en 
huishoudelijk reglement, financieel verslag •en begro-
ting 1949 en toch, ik kan het niet nalaten, vol van 
de indrukken van onze zo goed geslaagde bijeenkomst, 
moet ik nog een kort verslag schrijven. 

In de hongerwinter 1944-1945 waren we bezig met 
de voorbereiding van onze Stichting „Humanitas". 
Onze voorzitter, die toen ook de voorzitter was van 
onze Commissie, gaf richting aan onze besprekingen. 
Op 26 April 1945 waren we klaar. We wisten, wat we 
wilden. 

Geld hadden we nog niet, maar onverbeterlijke opti-
misten als we waren, geloofden we, dat ook die hin-
derpaal gemakkelijk zou worden genomen en dat het 
ons mogelijk zou zijn, in korte tijd een grote organi-
satie uit de grond te stampen en in belangrijke mate 
aan het maatschappelijk werk deel te nemen. 

31 Mei 1945 kwam onze Stichting officieel tot stand. 
De heer E. Bennink—Bolt verleende als notaris daar-
bij belangeloos zijn medewerking en klaar waren we. 
Met al onze energie trokken/ we aan de arbeid en 
aanvankelijk bleven successen niet uit. 

1945 was een goed jaar. 1946 •bracht de moeilijk-
heden. 

Zwaar was 1946, ontzettend zwaar, maar... we hiel-
den vol. 1947 gaf minder zorgen, al bleef de toestand 
zorgelijk. 

Nu schrijven we 1948 en op de avond van, de 7de 
November, na onze zo belangrijke en zo geslaagde 
najaarsvergadering, durf ik het uit te roepen: „We 
zijn er!" 

Zeker, ik ontveins me niet — er zullen nog wel eens 
moeilijkheden komen, maar toch, de grondslag is, ge-
legd en de geest, die heerste op onze bijeenkomst van 
6 en 7 November jl. is de waarborg, dat alle moei-
lijkheden zullen worden overwonnen. 

Onze Stichting zal over enige tijd worden ontbon-
den. Verrezen is de Vereniging voor Maatschappelijk 
Werk „Humanitas". Dit is niet slechts een vormver-
andering, dit is een inhoudsverandering. 

Een vereniging heeft leden en bij de oprichting heb- 

ben we die reeds. De begunstigers van de Stichting 
worden leden van de vereniging. Onze kranige afde-
ling Rotterdam telt op dit ogenblik reeds 1200 leden 
en wie luiSterde naar het bewogen woord van Stem-
vers, de energieke secretaris van onze Rotterdamse 
afdeling, weet, dat de belofte van de Rotterdamse 
afgevaardigde Bosch: „Op de voorjaarsvergadering 
vertegenwoordigt Rotterdam 2000 leden!", geen ijdele 
belofte zal zijn. 

Onzj najaarsvergadering is uitstekend geslaagd. De 
inleidingen van mej. mr P. G. Prins en mej. mr P. 
J. v. Hasselt, werden met grote aandacht beluisterd 
en hun maanwoord, ten opzichte van de verzorging 
aan voogdijkinderen en medewerking aan de gezins-
voogdij zal in onze kring grote weerklank vinden. Be-
sloten werd, dat de nieuwe vereniging erkenning zal 
vragen als voogdij-instelling en binnen korte tijd 
hopen we met de verpleging van de voogdijkinderen 
in gezinnen te kunnen beginnen. 

Noodzakelijke voorwaarde voor alle maatschappelijk 
werk is een gezonde financiële basis. In onze bijeen-
komst was de geest, die bergen verzet, er was idealis-
me, idealisme met genoeg realiteitsbesef en. dit realis-
me zal het mogelijk maken, dat we in één klap het 
gestelde doelbereiken. 

Op 6 November 1949 telt de Vereniging „Htunanitar 
10.000 leden. Rotterdam zorgt voor 2000, de taak voor 
de overige afdelingen is niet zwaar. 

31 Mei 1945: „Humanitas" komt als Stichting tot 
stand. 

6 Nov. 1948: „Humanitas" wordt Vereniging. 
Dit zijn de jaartallen en de data, die telkens weer 

in cnze geschiedenis zullen worden vermeld en in 
onze jaarverslagen zullen worden gememoreerd; na 
de kinderziekten te hebben overwonnen, begint vanaf 
de stichtingsdag der Vereniging de voorspoedige en 
gestadigde groei. 

Dit is thans nog toekomstmuziek, maar het wordt 
werkelijkheid! 

In onze najaarsvergadering leefde de sterke bereid-
heid om aan de slag te gaan. Wat aan kracht was 
in de sterkende bijeenkomst van 6 en 7 November 
zal worden overgedragen aan alle afdelingen. 

Alle leden worden gemobiliseerd, de Vereniging is 
er en het sein wordt begrepen en verstaan! En nu... 
met volle kracht vooruit!! 

6 November 1949: 10.000 leden!! 
P. C. FABER 



Inflatie van cie straf 

Een van de meest omstreden punten in de weten-
schap van de misdaad is de afschrikwekkende werking 
van de straf. Zeker is, dat ook de meest strenge en in 
onze ogen beestachtige straffen, de mens onder be-
paalde omstandigheden niet terug kunnen houden van 
een verboden handeling. Om dat te beseffen behoeven 
wij niet meer terug te gaan naar de donkere middel-
eeuwen, maar slechts even te denken aan de jaren 
der bezetting, toen bijv. het luisteren naar een „ver-
boden" zender en het verder vertellen van het gehoorde 
een halsmisdaad was. Ook leert de ervaring, dat het 
minder streng straffen in het algemeen of een mildere 
beoordeling van bepaalde feiten in het bijzonder niet 
leidt tot meer misdadigheid. Toch kan men in de 
rechtszaal bijna dagelijks horen, dat een „voorbeeldige 
straf" wordt geëist of opgelegd ter afschrikking, omdat 
dit soort feiten zo veel voorkomt, enz. Het is ook zeker 
niet te ontkennen, dat in sommige gevallen een ver-
zwaring van het risico een zekere afschrikwekkende 
werking zal hebben. Speciaal zal men daarbij aan 
winstdelicten moeten denken en dan nog een speciaal 
soort, dat niet uit directe nood of ogenblikkélijke be-
geerte gepleegd wordt, doch meer weloverwogen. Feiten 
dus als belastingontduiking, overtreding van deviezen-
en distributiebepalingen en dergelijke. 

Toch mag als vaststaand worden aangenomen, dat 
de zwaarte van in bepaalde op zichzelf staande, geval- 
len opgelegde straffen voor de psychologische werking 
— het weerhouden van anderen van het plegen van 
een dergelijk feit — van veel minder betekenis <is dan 
de grootte van de kans op ontdekking enerzijds en de 
publieke opinie, het oordeel over het feit- in de om-
geving van de dader, anderzijds. Straffen geven niet 
veel, als de wet niet rigoureus kan worden gehandhaafd 
en als het verbod niet leeft in de geest van het publiek 
tot wie het is gericht. Om nog eens terug te komen 
op de voorbeelden van belastingfraude, deviezen- en 
distributieovertredingen: wanneer deze feiten op grote 
schaal voorkomen, dan vindt dat niet zijn oorzaak in 
te lichte straffen, maar in de geringe kans op ontdek-
king en de omstandigheid, dat dit soort overtredingen 
in brede kring niet als ernstig afkeurenswaard wordt 
gevoeld en de overtreder die gesnapt wordt in zijn 
kring geen uitgestotene is, maar eerder als een soort 
martelaar wordt aangezien. 

Sinds het verschijnsel der misdadigheid wetenschap-
pelijk bestudeerd wordt, hebben deskundigen de wet-
gever dan ook gewaarschuwd, om van het strafrecht 
een zo spaarzaam mogelijk gebruik te maken. De straf 
moet een laatste en uiterste middel zijn ter hand-
having der rechtsorde. Zo mogelijk dienen alleen die 
handelingen met straf bedreigd te worden, die in brede 
kring ook werkelijk als verkeerd of immoreel, in één 
Woord als ontoelaatbaar, gevoeld worden en als de wet 
een overtreding met straf bedreigt, dan moet deze ook 
gehandhaafd kunnen worden, dan moet de dader er op 
rekenen, vroeg of laat gesnapt te worden en mag hij 
niet de overtreding met goede kans op straffeloosheid 
maar kunnen riskeren. 

Wanneer men deze grondstellingen van het straf-
recht verwaarloost, dan komt het strafrecht in dis-
crediet, dan daalt de waarde van de straf en de heil-
zame werking van de strafbedreiging als misdaad 
voorkomende factor. Het gevolg is, dat de strafrechter 

wetende dat het verbod maar al te vaak wordt 
overtreden — geneigd is steeds strenger te gaan straf-
fen, áls eens iemand gesnapt wordt en daarmede zit 
men dan in de vicieuze cirkel. Het publiek immers gaat  

de schouders ophalen: „zulke straffen voor iets, wat 
iedereen doet" of: wat onrechtvaardig, deze krijgt een 
jaar en. die en die ken ik, die het ook doen en die gaan 
vrijuit" enz. enz. De straf is geen schokkende gebeur-
tenis en geen schande meer, maar een soort pech. De 
ongeluksvogel of de kleine man treft hij, de handige 
jongen en de „grote schoft" gaan vrijuit, zo gaat men 
zeggen. Kortom, er ontstaat inflatie van de straf met 
alle nadelen en gevaren van dien. 

01ze tijd heeft helaas de juistheid van deze theorie 
op vele punten bewezen. In en door de bezetting heeft 
de hoogheid van de wet, het gezag van de overheid 
en de angst voor de straf uiteraard een geweldige 
knauw gehad. Te zamen met de algemene economische 
en sociale ontwrichting heeft dit een grote demorali-
satie en een geweldige toeneming van de criminaliteit 
ten gevolge gehad. Dit alles is niet in één dag te her-
stellen. Aan de sociaal-economische wederopbouw moet 
gepaard gaan een moeizaam herstel van het norm-
besef en respect voor de wet. Dit kan niet door een 
stroom van niet in de geest der mensen levende straf-
bepalingen, nog minder door er maar op in te slaan 
met zware en steeds zwaardere straffen. Integendeel, de 
waardering van wet en straf moet stijgen en daarvoor 
is een wijze zelfbeperking zowel van wetgever als 
rechter nodig. Voor de oorlog werd het plegen van een 
feit, waarop gevangenisstraf stond, 'algetaeen als iets 
schandelijks gevoeld en een straf van zes maanden 
was een zeer zware. Mede ten gevolge van de „bijzon-
dere rechtspleging" klinken evenzovele jaren ons thans 
als een doodgewoon, dagelijks gebeuren in de oren en 
dat is een groot gevaar voor de rechtsorde en dus ook 
voor het welzijn van de maatschappij. Gelukkig begint 
die bijzondere rechtspraak  nu op zijn eind te lopen en 
er komt een steeds sterkere stroming om een streep 
onder dat afschuwelijke  verleden te zetten en door 
gratie en/of amnestie de straffen te verminderen en 
kwijt te schelden behalve voor de meest ernstige geval-
len van moord en verraad. 

Dit is een stap in de richting van de zo hoog nodige 
„revaluatie van de straf." Maar daarvoor is meer nodig. 
Daarvoor is nodig dat het voor de gewone man prac-
tisch en technisch mogelijk is „de wet te kennen", ten 
minste het meest elementaire deel daarvan: het straf-
recht waarmede hij in het dagelijks leven te maken 
heeft. Daarvoor is nodig, dat niet maar ieder Departe-
ment, iedere Rijksdienst en straks misschien ieder 
Bedrijfschap maar reeksen van bepalingen kan uit-
vaardigen, welker overtreding met straf, zware straffen 
soms, bedreigd worden. Dan komt men tot de dwaze 
verhoudingen, waarin bijv. uw of mijn zoontje zich 
aan een misdrijf schuldig maakt als hij voor zijn 
dubbeltje een ijsje koopt dat een gram minder weegt 
dan voorgeschreven in beschikking zus of zo. Wij 
weten wel, dat de ideale toestand van een 70 jaar 
geleden, toen vrijwel alle' strafbare feiten van beteke-
nis waren verzameld in één overzichtelijk Wetboek van 
Strafrecht en het overgrote deel van de misdrijven 
werkelijk in de geest van het volk levende misdragin-
gen vormden, thans onbereikbaar is. Doch de wetgever 
moet ten minste streven naar beperking en dient de 
Strafwetgeving in handen te stellen van één deskundig 
orgaan dat op het ministerie van Justitie is geconcen-
treerd. Daarnaast zouden ook het opsporingsapparaat 
en de strafrechter moeten meewerken om het ver-
trouwen in de overheid en de waardering voor straf-
recht en straf te herstellen door ernstig ingrijpen te 
reserveren voor werkelijk ernstige inbreuken op de 



rechtsorde en het tweesnijdende zwaard van de straf 
•met mate te hanteren. 

Ook voor de reclassering is dit alles van het grootste 
belang. De voorwaardelijke veroordeling kan slechts 
een heilzame uitwerking hebben als de reclassent en 
zijn gezin het vreselijk zouden vinden, wanneer hij in 
de gevangenis zou komen. Te veel en te vaak komen 
wij thans een zekere onverschilligheid tegen: „dan ga 
ik het maar uitzitten" en „wat zijn nou die paar maan-
den ..." Ook als een te ruim en lichtvaardig gebruik 
is gemaakt van het middel der preventieve hechtenis, 
dan kan zulks nadelig werken voor de reclassering. De 
veroordeelde immers heeft dan al kennis gemaakt met 
de cel, hij is over de schrik en de angst voor de gevan-
genis heen. Tekenend hiervoor is het reeds voor de 
oorlog aangetoonde aanzienlijk minder gunstige resul-
taat van de z.g. gecombineerde straf (deels onvoorwaar-
delijke, deels voorwaardelijke) dan dat van de geheel 
voorwaardelijke veroordeling. Wil men uit de heil-
zame maatregel van voorwaardelijke veroordeling het 
maximum aan nuttig effect halen, dan moet de in-
sluiting werkelijk een stok achter de deur zijn, maar 
niet een toegift op de al gegeven slagen. 

Ligt nu de remedie van dit alles uitsluitend bij 
wetgever en rechter of kan de practische reclasseerder 
ook zijn steentje bijdragen tot de revaluatie van de 
straf? Wij geloven van wel. Wij menen dat de toe-
zichthouder die regelmatig contact heeft met zijn  

reclassent en nu en dan met diens huisgenoten, kan 
medewerken tot verhoging van het normbesef, tot het 
bijbrengen van gezond begrip van het toelaatbare en 
ontoelaatbare, tot respect en hogere waardering dus 
van de straf. Hij kan dit doen door niet mee te huilen 
in het koor der wolven, die kankeren op het vele 
onrecht in de tegenwoordige maatschappij, die de 
mond vol hebben over corruptie, willekeur en rechts-
ongelijkheid. Hij dient daarentegen te wijzen op de 
geweldige krachtsinspanning van hbog tot laag om tot 
normalere economische en rechtvaardiger sociale ver-
houdingen te komen, op de plichten welke dit voor 
ieder van ons meebrengt. Hij kan de aandacht vestigen 
op de ernstige pogingen om de politie weer van haar 
dienende functie in de gemeenschap te doordringen 
en van de justitie om de Rechtsstaat weer te herstel-
len en te doen respecteren. Hij zal daarmee wellicht 
de notie der zedelijke verwerpelijkheid en sociale 
ontoelaatbaarheid van strafbare handelingen in deze 
tijd en in de veranderende en groeiende verhoudingen 
weer ingang kunnen doen vinden en de gedachte van 
de schande van de gevangenis weer veld kunnen 
doen winnen. 

Zijn wij al zover of is de „Umwertung aller Werte" 
van oorlog en bezetting nog te diep ingevreten? In 
ieder geval is een ernstige poging in de goede richting 
de moeite ruimschoots waard! 

B. VAN DER WAERDEN. 

NOG EENMAAL: 

Problemen der gezinsverzorging 

Ik zou bijna zeggen: gelukkig, de bal rolt! Ik ben 
onze redacteur dankbaar voor de voortvarendheid de 
reactie van de heer Viersma te hebben uitgelokt. Dat 
is activiteit! 

Daar wordt in deugdelijk hout gesneden. Wij zijn 
het eigenlijk met elkaar eens, maar: „onder reeds 
geregelde verhoudingen in de gezinsverzorging." 

Hoe komen wij tot „reeds geregelde verhoudingen"? 
Vandaag zijn er bij lange na niet genoeg gediplo-

meerde gezinsverzorgsters om aan de wassende stroom 
— zij het een langzaam wassende — van verenigingen 
de krachten te geven die zij nodig hebben. Vandaag 
geldt: reeds in de practijk geschikt gebleken krachten 
een opleiding te geven, die aan redelijke eisen voldoet. 
In de loop der eerstvolgende jaren zullen de vereni-
gingen hun eisen aan nog niet gediplomeerde candi-
daten voor gezinsverzorgster langzamerhand verhogen, 
zodat, om als leerling-gezinsverzorgster te worden aan-
gesteld, aan — telkens landelijke vastgestelde — nor-
men van vooropleiding moet worden voldaan. De 
minister van Sociale Zaken zal een datum dienen te 
stellen, waarop uitsluitend voor gediplomeerde gezins-
verzorgsters (en voor een in verhouding tot het aantal 
gediplomeerden vastgesteld aantal leerlingen) wordt 
gesubsidieerd. Stellen wij deze datum op 1 Januari 
1952, dan weten de verenigingen met welke snelheid 
— en dus met welke selectie van leerlingen — zij 
hebben te rekenen bij het verkrijgen van gediplomeer-
den. Ik meen dat er op deze wijze inderdaad kan 
worden gesproken van opleiding tot het ideale beroep, 
opleiding bedoelt als opwaarts leiden der verlangde  

eigenschappen en het opwaarts stellen der eisen, tot 
de ideale opleiding is bereikt. 

Tot zo lang „voorshands" schreef ik, blijf ik, enz. 
Het dagprogramma, dat de heer Viersma geeft, is 

niet van mij afkomstig. Ik meen ook niet dat V. de 
bedoeling heeft gehad dit te suggereren. Ik schreef 
althans anders. 

Men vermijde het lidmaatschap ener vereniging voor 
gezinszorg te combineren met het recht hulp van een 
gezinsverzorgster te verlangen. Het lidmaatschap geeft 
alleen recht om hulp te verzoeken. De beoordeling van 
de noodzakelijkheid en de omvang is allereerst een 
taak van de huisarts, die immers een bewijsje moet 
afgeven, in tweede instantie komt deze beoordeling 
toe aan de leidster — die een maatschappelijk werk-
ster is — die geacht mag worden daartoe in staat te 
zijn en die in bepaalde gevallen en in overleg met de 
huisarts voor huismoeder en gezin andere en betere 
oplossingen weet te vinden, vooral wanneer zij ervaring 
in dit soort werk heeft opgedaan. De practijk is hier 
de beste leermeesteres en met de moeilijkheden — ze 
zijn er, dat valt niet te ontkennen! — loopt het wel los. 

Huisverzorgings-, gezinsverzorgings-, beschermings-
insigne en wat dies meer zij, het zijn schreeuwende 
eisen! En „De Centrale Raad"? Voorlopig heeft het er 
de schijn van en het is misschien in het huidige sta-
dium niet anders mogelijk, dat de „raad" van beneden 
naar boven gaat, in plaats van omgekeerd. 

V. en F. en S. zijn het wel met elkaar eens, er is 
geloof ik, alleen maar een verschil in „practijk" en 
„tempo." 	 A. STOFFELS. 

Voor Neeriands' jeugd in de schaduw : KOOPT KINDERPOSTZEGELS 
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Het verblijf in chr. inrichtingen voor buitenkerkelijke patiënten 

Enige tijd geleden was ik in de gelegenheid om als 
bestuurslid van maatschappelijk hulpbetoon, o.a. een 
bezoek te brengen aan een inrichting voor chronische 
zieken. 

Deze inrichting, op de Veluwe gelegen, heeft in haar 
statuten een bepaling opgenomen, dat geen onderscheid 
wordt gemaakt ten aanzien van de godsdienstige rich-
ting van de patiënt. Maar ... men moet zich kunnen 
aanpassen aan de geest der christelijke liefde, die in 
het huis heerst. Onderwerping aan de regels van het 
huis is derhalve vereist. Doel is de verpleging van 
chronische zieken. 

Ik heb alle respect voor deze ruime bepaling, doch 
vraag mij wel af hoe het een patiënt, die in principe 
buitenkerkelijk is, te moede moet zijn, als hij voor 
lange tijd in zulk een inrichting moet verblijven. Hij 
kan zich bij de sfeer meestal niet of zeer moeilijk 
aanpassen en zal dus niet alleen te kampen krijgen 
met zijn afwijkende, lichamelijke constitutie, doch 
bovendien een voortdurende, geestelijke druk te ver-
werken krijgen. 

Als men, zo als ik, als volkomen gezond mens, zulk 
een inrichting bezoekt, komt men al sterk onder de 
indruk van de geestelijke stemming, die er heerst en 
voelt men zich beklemd. Hoe moet het dan de patiënt 
vergaan, die voor een groot deel of misschien voor het 
gehele verdere deel van zijn leven deze atmosfeer moet 
inademen. 

Men versta mij goed: Ik wil met deze uiting niets 
ten nadele uitspreken omtrent deze en soortgelijke 
inrichtingen en ten opzichte van degenen, die aan dit 
werk hun krachten wijden. Maar het heeft mij, als 
buitenkerkelijk georiënteerde, diep getroffen en van 
zelf dadelijk de gedachte opgedrongen: „Dit werk moet 
noodzakelijk ook in onze kringen aangepakt worden." 

Men verdenke mij er niet van, dat ik meen hier 
iets aan de orde te stellen, waarover in onze kringen 
nooit nagedacht zou zijn. Ongetwijfeld zal dit wel het 
geval zijn en ik denk over de uitvoering van een 
dergelijk plan niet als over iets, dat voor ons gemak-
kelijk uitvoerbaar zal zijn. Dat is het allerminst, er 
kleven ontzaggelijk grote, vooral financiële moeilijk-
heden aan een dergelijk plan. 

Om daarvan een globaal beeld te geven, zal ik hier 
nog enkele bijzonderheden geven over de opzet en 
werkwijze van de vereniging, die de door mij bezochte 
inrichting exploiteert. 

Men is in 1921 begonnen door middel van het plaat-
sen van collectebusjes, op de wijze als door „Zonne-
straar wordt gedaan en zo als wij het ook reeds ge-
probeerd hebben. Na een aantal jaren van intensief 
werken was men zo ver gevorderd, dat men de beschik-
king had over een grondkapitaal van f 50.000,—. Daar-
mede heeft men de basis gelegd en heeft door de aan-
koop en inrichting van een gebouw een aanvang met 
het werk gemaakt. 

Door regelmatig collectes te houden in verwante, 
kerkelijke kringen en ook door contributies en bij-
dragen van leden en begunstigers te verzamelen, kon 
men met de exploitatie een begin maken. 

Daartoe in staat gesteld doordat men twee keer een 
legaat mocht ontvangen van f 200.000,—, dus totaal 
ƒ 400.000,—, is er een hechte, financiële grondslag voor 
het voortbestaan van deze vereniging gelegd. 

Het huis der vereniging is in 1937 aanzienlijk ver-
groot, zodat er thans plaats is voor de verpleging van 
ruim honderd patiënten. 

Uiteraard zijn de verpleegkosten in de jaren na 1945 
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zeer hoog geworden en deze bedragen thans per patiënt 
per jaar f 1.400,—. 

Er komen vrijwel uitsluitend behoeftige patiënten, 
waarvoor door de vereniging per patiënt f 400,— in 
deze kosten wordt bijgedragen. De ontbrekende 
f 1.000,— moeten gevoteerd worden uit bijdragen van 
de patiënt zelf of zijn familieleden, dan wel door 
kerkelijke en andere instellingen van weldadigheid of 
door diensten voor sociale zaken. 

Het buitenkerkelijk volksdeel in Nederland is niet 
gering, het aantal daarvan dat dus in de omstandig-
heid kan komen te verkeren, een chronische ziekte te 
krijgen, is evenmin gering. Als zo iets voorkomt en er 
zijn natuurlijk al heel wat van deze patiënten, moeten 
zij, zoals de situatie nu is, of thuis verpleegd worden 
of indien zulks niet mogelijk is, in vele gevallen ge-
plaatst worden in een inrichting als hier beschreven. 
Vooral met de ongunstige woningtoestanden van deze 
tijd, zal men kunnen begrijpen hoeveel verdriet en 
narigheid er, zowel voor patiënt als omgeving, aan 
verbonden kan zijn als de verpleging thuis moet 
geschieden. 

De lezer zal gaan begrijpen wat het doel van mijn 
artikel is. Voor „Humanitas" ligt ook op dit terrein, 
naast zo veel ander werk, een taak. Op welke wijze 
die aangevat moet worden, is .niet zo eenvoudig aan 
te geven, want evenals met zo vele andere zaken, 
draait het ook nu weer om het geld. Dat is in onze 
kringen het grote, het moeilijke probleem. 

In het Septembernummer van ons blad wordt de 
grote
bruto cius f 

 verloting aangekondigd, 100.000 loten 	f 0,25, 

Laat het goed tot ons doordringen, dat dit bedrag 
slechts het begin kan zijn van een actie, die ons het 
tienvoudige in het laatje moet brengen, wil er van 
enig werk op behoorlijke schaal sprake kunnen zijn. 

Helaas, de buitenkerkelijken zijn niet gewend voor 
sociaal werk, dat niet binnen hun dagelijkse gezichts-

kring ligt, financiële offers te brengen. Het is ook, 
vergeleken met het kerkelijk volksdeel, een ongeorga-
niseerde volksmassa,  waarmede het werkelijk zeer 
moeilijk is een behoorlijk en vruchtdragend contact 
te leggen. -Ze zijn te zeer „ongrijpbaar". 

In 1947 hebben we het ervaren met onze actie „Mak-
kerhulp", in feite is dit een fiasco geworden. En dat 
niettegenstaande velen van onze beste werkers daar-
voor heel wat werk verzet hebben. 

Het blijkt hoe langer hoe meer, dat het een taaie, 
veel volharding en geduld eisende opgave is, waar-
voor wij ons gesteld zien, maar bovendien een taak, 
die toch volbracht zal moeten worden. 

Meer en meer zal het tot allen, die op een of andere 
wijze deel hebben aan de leiding van onze organisatie, 
moeten doordringen, dat het financiële deel van ons 
werk aparte aandacht vereist en zullen wij friet elkaar 
moeten nagaan of er speciale wegen kunnen worden 
gevonden om de ons verwante bevolkingsgroepen wak-
ker te schudden. Het is mijn vaste overtuiging, dat 
dit laatste tot nog toe veel te weinig is geschied. 

Nog altijd is „Humanitas" onvoldoende bekend en 
blijft onvoldoende bekend, zo lang wij niet kunnen 
komen tot een groots opgezette en liefst permanent 
voortgezette propaganda-actie. 

Het is nu eenmaal zo, dat ons werk geen of althans 
weinig gelegenheid biedt om aan de weg te timmeren 
op de wijze, zoals men dat kan doen voor een politieke 
partij, vakbeweging of de cooperatieve beweging. Als 
regel komt onze activiteit niet verder dan de kring 



GEESTELIJKE VERZORGINGSARBEID 

Het Humanistisch. Verbond heefb in zijn conferentie, 
die in Augustus te Amersfoort gehouden werd, de grond-
slagen gelegd voor de practische organisatie van het 
geestelijk verzorgingswerk. Daar dit werk zeer nauw 
aansluit bij het maatschappelijk werk van Humanitas, 
is het zeker gewenst de aard van het werk, zoals dit 
op de conferentie geleidelijk een meer vaste vorm 
kreeg, te bespreken. 

Als uitgangspunt stelde Dr J. van Praag: de geeste-
lijke nood van de mens in een tijd van onzekerheden. 
De humanist, die in zijn levensbeschouwing de mede-
verantwoordelijkheid heeft opgenomen, kan niet onbe-
wogen staan tegenover de ontworteling, de vereen-
zaming en de ontgeestelijking, waaraan de mens in 
de moderne cultuur ten onder kan gaan. Veel meer 
meent hij dat, op grond van het erkennen van de 
zelfverantwoordelijkheid in de andere mens, voor de 
humanist een houding van toewijding tot de mens 
in nood geboden is. De diepere zin van het geestelijk 
verzorgingswerk zal daarom moeten zijn: het wekken 
van de zelfverantwoordelijkheid bij de mens, die de 
kracht mist om tegen de moeilijkheden van het leven 
op te kunnen. 

In de discusies en in het bijzonder na de lezing 
van Dr Schenk, bleek, dat het begrip: mens in nood, 
zowel op het niveau van de levensbeschouwing, als 
op het psychologisch niveau kon liggen. Hoewel in 
het concrete geval de scheiding moeilijk te trekken 
valt, verenigde men zich tenslotte op het standpunt, 
dat het zwaartepunt van het Werk .van het H.V. op 
het gebied van de levensbeschouwing moet liggen. 

Op dit gebied is voor het Verb. een zelfstandige 
taak, terwijl in het andere geval een mogelijkheid tot 
samenwerking met deskundigen gestimuleerd moet 
worden. Hiermee is dan ook de kwestie van de ver- 

van hen, die direct in ons werk worden betrokken of 
van ons werk op een of andere wijze profijt trekken. 
Deze kring is klein, te klein om ons voldoende armslag 
te verschaffen voor het opbouwen van ons werk op een 
basis, die voldoende is om ons werk te kunnen laten 
uitgroeien tot die betekenis, die wij krachtens ons 
aandeel in de totale bevolking van Nederland moeten 
hebben om nu en vooral in de naaste toekomst op 
enigszins betekenende wijze voldoende betekenis te 

g, kunnen geven in de sociale voorzieningen van het 
ons verwante volksdeel. 

Onze strijd, de uitbouw van ons maatschappelijke 
en sociale werk, is moeilijk, veel moeilijker dan in 
kerkelijke kringen. De oorzaak daarvan ligt in het 
verleden. De gedachtengang van onze geestverwanten 
is anders ingesteld. Men verwacht in onze kringen nog 
altijd, dat allerlei voorzieningen door de overheid 
moeten worden verzorgd en hier geen werkterrein ligt 
voor de particuliere weldadigheid, voor het onderling 
hulpbetoon, de naastenliefde. 

De practijk is anders, wij zullen het er op dit ogen-
blik niet over hebben, welk standpunt het goede en 
welk het betere is. Wij hebben de practijk te aanvaar-
den en de groep van buitenkerkelijke medeburgers 
schiet in haar mensenplicht te kort als zij niet daad-
werkelijk het oprichten en in stand houden van 
inrichtingen als in het artikel bedoeld, met alle kracht 
steunt. 

De plicht van „Humanitas" is en blijft dit besef 
wakker te roepen. Dat kan alleen door het „frappez, 
frappez toujours", publiciteit, propaganda, elk uur, 
elke dag en vooral op elke tribune, die daarvoor te 
vinden is, 	 J. PRAAS.  

houding van geestelijk en maatschappelijk werk aan 
de orde gesteld. Terwijl het maatschappelijk werk 
zich uit de aard van baar doelstelling meer zal rich- 
ten naar het vormen van een nieuwe aanpassing aan 
het sociale leven, zal het geestelijk werk meer gericht 
moeten zijn op het verdiepen van de krachten tot 
persoonlijkheidsvorming. Naar het uitgangspunt is 
dus een scheiding vrij goed aan te geven. Moeilijker 
wordt het evenwel, wanneer het om de practijk gaat. 
Dan blijkt toch, dat de terreinen van maatschappelijk. 
en geestelijk werk voor een groot deel samenvallen. 
Dit werd nog eens sterk geaccentueerd in de voor-
dracht van Loppersum (Haarlem) en in het werk 
van Sandifort (Zwolle), waar maatschappelijke hulp 
en geestelijke steun steeds in nauw verband met elkaar 
werden gebracht. Ook de inleiding van Mr Waslander 
bewoog zich geheel op het terrein van het maatschap-
pelijk werk. 

Een geheel ander aspect bracht de inleiding van 
Dr Cohen (Zwolle) over inleidende cursussen .over de 
levensbeschouwing In hurmanistip.phe zin voor leerlingen 
van het middelbaar onderwijs. 

In de kring van het H.V. ziet men het geestelijk 
werk gecentreerd rond de geestelijke raadsman. In 
het ideale geval acht .men het mogelijk, dat deze 
raadsman zijn dagtaak vindt in het geven van voor-
lichting en steun op het grote gebied van moeilijk-
heden, waarvan tijdens de conferentie genoemd wer-
den: opvoedings- en huwelijksproblemen, bezoek aan 
ziekenhuizen en gevangenissen, het werk in de kam-
pen en met de politieke delinquenten enz. Dit ligt 
evenwel buiten de grens van het practisch bereikbare. 
Tot zolang zal het werk gedaan moeten worden door 
vrijwillige, maar deskundige krachten. De voornaam-
ste voorwaarde hierbij is, dat de vrijwillige raadsman 
zijn arbeid beperkt tot het terrein, dat hem het best 
past. Tijdens de conferentie bleken reeds versithillende 
practische mogelijkheden. Hoewel de stemming ge-
tuigde 'van een zeer bescheiden optimisme t.a.z. van de 
mogelijkheden van het Verb. tegenover deze zo grote 
taak, hoopt men in een volgende conferentie practi-
sche resultaten van deze geestelijke verzorgingsarbeid 
te kunnen tonen. 	 L. v. G. 

We zijn verhuisd! 

De verhuizing van Frederiksplein 46 naar Stacihou-
derskade 139 Amsterdam-Z., is op 29 October *vlot 
verlopen. Bij een zo bescheiden en sobere inboedel 
kon dat wel niet anders. Maar naar de tweede-hands 
gekochte, meest noodzakelijke meubelstukken, mag u 
gerust op ons nieuwe bureau komen kijken, want we 
zijn er op vooruit gegaan. 

Onze afdeling Arnhem stuurde ons een feestelijk 
bloemetje (dank, dank!) en er werd ons door 
andere afdelingen gevraagd o1 we nog iets zouden 
kunnen gebruiken. 

We hebben toen bescheidelijk gefluisard over het 
nut van ontbrekende bureaulampen e een klok... 
Maar er zonder gaat het ook best, hoewel we blijven 
hopen zo tegen de tijd van ons eerste lustrum... 

De verhuizing van de telefoon kwam gelukkig ook 
spoedig in orde en ons nieuwe nummer is 98665. 

Alzo: een nieuw kantoor, een nieuwe organisatie-
vorm, nieuw werk in uitvoering en op stapel. „Huma 
nitas" gaat gestaag — maar zeker — voorwaarts! B. 
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Waarheen met Humanitas? 

Of maatschappelijk werk noodzakelijk is, behoeft 
geen vraag te zijn. Of dus maatschappelijk werk voor 
buitenkerkelijken noodzakelijk is, is dus eveneens geen 
vraag meer. 

Wel echter rijst de vraag of Humanitas voorziet 
in de behoeften welke er op maatschappelijkgebied 
bij de buitenkerkelijken bestaat. Komen de buiten-
kerkelijken met hun zorgen en noden bij onze afde-
lingen om hun moeilijkheden te bespreken, waarna 
dool* gezamelijke inspanning getracht kan worden 
hieraan een eind te maken? Voor zover ik geinfor-
meerd ben is dit slechts in een enkele afdeling het 
geval, doch verreweg de meeste afdelingen zitten met 
een gebrek aan werk. Waar ligt dit aan? Niet aan 
het feit dat er geen werk is, doch wel aan het feit 
dat de mensen niet genoeg reclame maken voor ons 
standje? 

Durven de mensen niet naar ons toe te komen 
omdat ze niet precies weten wat Humanitas is en wat 
het woord „humanitas" beduidt? Hadden we moeten 
spreken, van socialistisch maatschappelijk werk, of 
moeten we angstvallig dit woord vermijden, ondanks 
het feit, dat vele ook vooraanstaande socialisten mede 
in de leiding zitten, hetzij landelijk, hetzij-  plaatse-
lijk? 

Er is al eens eerder geconstateerd, dat wij voor de 
groep buitenkerkelijken een achterstand van eeuwen 
hebben in te halen op het gebied van het maatschap-
pelijk werk. Dat de kerkelijke groeperingen ons die 
tijd voor zijn, ligt ongetwijfeld in het feit, dat deze 
mensen een geestelijke band hebben, een band welke 
wordt -verstevigd door het feit, dat elke week weer-:  
aan des 's Zondags deze mensen bij elkaar komen 
onder het gehoor van hun geestelijke leiders. 

Dit laatste ontbreekt ten enenmale bij de buitenker-
kelijken. Het is nu eenmaal geen band, geen kerk 
te hebben. Ook het humanisme is voor de grote massa 
der buitenkerkelijken geen geestelijke band, hetgeen 
mede voor een belangrijk deel wordt veroorzaakt door 
het feit, dat het humanisme verschillende soorten van 
h:urnanismen kent. 

Tot nu toe heeft Innnanitas het gezocht in het 
humanisme. We hebben betoogd, dat ons werk wordt 
gedragen door het geloof in de mens. Het is niet 
alleen' moeilijk om in de mens te geloven, maar het . 
is nog moeilijker gebleken de mensen die wel in zich- 
zelf en in hun soortgenoten geloven geestelijk te 
binden. 

Het socialisme is wel een binding. 
Het geloof in het socialisme wordt belichaamd in 

de P.v.dA., het N.V.V., de A.J.C., de Nederlandse Cul- 
turele Sportbond, het I.vAO. en meer andere orga-
nisaties. 

Onder de leden van deze organisaties zijn vanzelf-
sprekend die zo nu en dan eens hulp of raad nodig 
hebben. Deze mensen kunnen dan naar Humanitas 
gaan. Met grote zekerheid kan worden aangenomen, 
dat deze mensen voor het merendeel daar niet naar 
toe gaan. 

Doet de P.v.dA. of de Vrouwenbond van deze partij 
aan maatAhappelijk werk? Direct gesproken niet. 
Zijdelings wel en wel doordat deze partij is vertegeii-
woordigd in het Thuisfront Humanitas. 

Doet het N.V.V. of de Vrouwenbond van het N.V.V. 
aan maatschappelijk werk? De Vrouwenbond wel, het-
geen ondervinding mij heeft geleerd. Bovendien gaat 
het N.V.V. zich beraden op het werk van de gezins-
verzorging, welk werk zeer zeker is te tekenen tot; 
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maatschappelijk werk. Ook het N.V.V. is vertegen-
woordigd in vorengenoemd Thuisfront. 

Verder kan worden vastgesteld, dat de Moderne 
Jeugdraad, waarin samenwerken socialistisch en 
humanistische jeugdorganisaties eveneens op maat-
schappelijk terrein gaat werken, vooral daar waar het 
vraagstuk van de niet-gegrepen jeugd niet alleen 
theoretisch, maar vooral practisch wordt aangepakt. 

De socialistisch getinte bewegingen doen dus aan 
maatschappelijk werk. Humanitas doet eveneens aan 
maatschappelijk werk. De eerstbedoelden hebben 
daarvoor feitelijk geen apparaat. De laatstgenoemde 
wel. 

Wordt het nu niet tijd, dat wat mij betreft met 
handhaving van de naam „Humanitas" het maat-
schappelijk werk zodanig wordt geordend in eigen 
rijen, dat alle leden van de P.v.d.A., het N.V.V., de 
A.J.C., de Vrije Jeugdbeweging, de Ned. Culturele 
Sportbond, het Hnmanistisch Verbond, het Instituut 
voor Arb. Ontwikkeling en de Dienst voor Niet-begre-
pen jeugd bij Humanitas met hun maatschappelijke 
noden komen, m.a.w. dat deze bewegingen hun leden 
opwekken zo nodig gebruik te maken van het appa-
raat van Humanitas. Als deze bewegingen daartoe 
hun morele steun geven, dan kan via deze steun .-)ok 

zo af en toe een beroep  worden gedaan op de por-
temonnaie van deze leden, want zonder geld kan het 
werk nu eenmaal niet draaien. Ik weet, dat ik hier 
een teer onderwerp aanroer, maar ook hier kunnen 
we een voorbeeld nemen aan de kerkelijke groeperin-
gen. Elke Zondag opnieuw wordt vanaf de kansel een 

gedaan  ber en -op de  vrijwillige bijdragen der gelovi-
gen. Dan voor dit doel, dan voor dat doel en daar 
onder valt zeer zeker ook het maatschappelijk werk. 
'Dat er offerbereidheid bestaat bij onze mensen is iets 
wat de practijk heeft uitgewezen en daarom zie ik 
ook met vol vertrouwen de 1 of 2 jaarlijkse collecten 
tegemoet, collecten waarvan de eerste kan worden 
gehouden op de lste Mei en de tweede zo omstreeks de 

1"rswisseling. Deze twee collecten steken dan nog 
gunstig af bij de 52 die er in de kerk plaats vinden. 

Bovendien zullen de hierboven genoemde bewegin-
gen jaarlijks een bepaalde som disponibel moeten 
stellen voor maatschappelijk werk. Nu zal voor wat 
dit betreft de stem opgaan, dat de P.v.d.A. en het 
N.V.V. (met de aangesloten bonden) er rekening mee 
dienen te houden, dat er ook christelijk en katholiek 
georiënteerden in hun gelederen zijn en dat op grond 
hiervan voor maatschappelijk werk met een humanis-

tische inslag geen geld wordt gegeven. 
Daarom zal Humanitas zijn basis moeten verbreden 

en ook op socialistische grondslag zijn werk moeten 
baseren, hetgeen we trouwens in feite ook doen. De 
normen van rechtvaardigheid, gerechtigheid en men-
senmin zijn ons immers niet vreemd. 

De conclusie waartoe het bovenstaande leidt is dus 
deze: Wil Hurrianitas voor de toekomst (in het be-
lang van de mensheid) betekenis hebben, dan dienen 
alle buitenkerkelijken  onder zijn werkingssfeer te 
worden gebracht. 

Dit is mogelijk door het werk op uitgesproken 
socialistische en humanistische basis te plaatsen. 
Daardoor zullen èn de socialistisch èn de humanis-
tisch denkende buitenkerkelijke mensen er onder kun-
nen vallen. 

Een nauwe samenwerking tussen Humanitas en de 
hierboven met name genoemde bewegingen zal tot 
Stand dienen te komen, 



NIEUWE WEGEN 

Vele onzer lezers zullen althans bij name kennen 
de N.V. De Centrale Arbeiders- Verzekerings- en 
Deposito-bank te 's-Gravenhage. „De Centrale", zoals 
zij in de wandeling wordt genoemd, werd in 1904 mei 
een heel klein kapitaaltje opgericht met het doel, 
niet slechts om de arbeidersklasse een levens- of be-
grafenisverzekering te geven op betere voorwaarden 
dan bij de bestaande maatschappijen gebruikelijk was, 
doch daarnaast om de gemaakte winsten ten dienste 
van de arbeidersbeweging te stellen. Dank zij deze 
laatste doelstelling, die in de statuten der bank is 
opgenomen, heeft De Centrale, nadat zij geleidelijk 
aan tot een grote en sterke maatschappij was uitge-
groeid, belangrijke bedragen kunnen besteden — in 
totaal enkele millioenen guldens — aan ontwikkelings-
werk, Troelstra-oord, kadercursássen, en aan aller-
hande andere instellingen, die de culturele verheffing 
van de arbeidersklasse ten doel hebben. De Centrale 
is daardoor tot een grote steun voor de moderne 
arbeidersbeweging geworden. 

Het voorbeeld van De Centrale wijst aan- de 
moderne arbeidersbeweging een weg, waarlangs nieuwe 
activiteit kan worden ontplooid. Wanneer wij het 
kapitalisme willen bestrijden, kunnen wij dit ódik 
doen door bepaalde bedrijven aan de kapitalistische 
sfeer te ontrukken, n.l. door ze zelf ter hand te nemen. 
Bovendien scheppen wij op den duur inkomstenbron-
nen voor het culturele werk, dat wij, juist door ge-
brek aan middelen, nog steeds niet de omvang hebben 
kunnen geven, die eigenlijk nodig is. 

Het is daarom voor ons allen van grote betekenis, 
dat kort geleden een tweede • stap op deze „nieuwe 
weg" is gezet. Het N.V.V. heeft nl. enkele maanden 
geleden met •„De Centrale" samen vrijwel alle aan-
delen verworven van de N.V. De Centrale Algemene 
Verzekeringsmaatschappij, een instelling die zich in 
het bijzonder bezig houdt met het sluiten van brand-
en inbraakverzekeringen. De bedoeling hiervan is, de 
„Centrale Algemene" te maken tot de centrale brand-
en inbraakverzekeringmaatschappij van. de moderne 
arbeidersbeweging en van ieder, die zich daarmede 
verwant gevoelt; tot een maatschappij, die de ver-
zekerde geeft een goede verzekering voor een rede-
lijke prijs en die daarnaast haar winsten niet zal 
laten vloeien in de zakken van particuliere aandeel-
houders, doch ze zal gebruiken voor ons eigen cultu-
rele werk in de ruimste zin. 

Hiermede is een veelbelovend begin gemaakt, maar 
niet meer dan een begin. Het ligt nl. aan ons allen, 

(vervolg op pag. 8 bovenaan) 

Ziehier' enkele gedachten ter overdenking, ter dis-
cussie en voor wat mij betreft, op zo kort mogelijke 
termijn ter verwezenlijking. 

LUC. C. v. d. LENDE 
NASCHRIFT: 

Het vraagstuk, dat Van der Lende Jr aanroert is in-
derdaad van betekenis en het is om die reden, dat 
we zijn artikel gaarne plaatsen. 

Dit houdt niet in, dat we het in elk opzicht met 
hem eens zouden zijn, zelfs menen we te moeten 
constateren, dat zijn denkbgeld enigszins hinkt op 
twee gedachten. 

Echter, we willen belangstellende lezers het gras 
niet voor de voeten wegmaaien en dus spreken wij 
thans ons oordeel nog niet uit, maar wachten gaarne 
de reacties van onze lezers af. 

P. C. P. 

De eerste afdelingen van ons „Thuisfront — Huma-
nitas" zijn opgericht of in een vergevorderd stadium 
van voorbereiding. Contactvergaderingen met de be-
sturen van de plaatselijke organisaties, die het initia-
tief namen tot het oprichten van de landelijke orga-
nisatie, werden gehouden in de volgende plaatsen: 
Zutphen, Zaanstreek, Groningen, Den Helder, Dord-
recht, Vlissingen, Leider♦, Delft, Bussum en Deventer. 
Wij wekken hier nogmaals onze afdelingen op het -
initiatief te nemen, bij hen ter plaatse dit werk ter 
hand te nemen. 

INSTEMMING VAN OVERZEE 

De vraag of er behoefte was voor een organisatie 
als het „Thuisfront — Humanitas" vinden we het 
beste beantwoord in verscheidene brieven welke we 
reeds van overzee ontvingen. 

De plaatsruimte ontbreekt ons om veel uit deze 
brieven over te nemen, maar wat een der militairen 
schrijft, geeft de gedachte weer van de velen die 
schreven: 	- 

„Met genoegen las ik vandaag in ons veelgelezen 
soldatenweekblad „Wapenbroeders" de „Brief aan alle 
buitenkerkelijke militairen", waarin de aandacht werd 
gevestigd op de tot standkoming van het zg. „Thuis-
front — Humanitas". En zoals opgemerkt, voelden 
wij, militairen van de daarmee bedoelde categorie, ons 
inderdaad achtergesteld bij de zg. andersdenkenden. 
Al meermalen heb ik mij afgevraagd, wordt er 
voor ons niet iets gedaan in die geest? zoals in de 
bovengenoemde brief bedoelde „Thuisfronten". En 
daarom is het prettig dat er nu een begin is ge-
maakt. Gaarne zou ik daaromtrent iets naders van 
u willen vernemen." 

• 
Het telefoonnummer van het Centraal Bureau—

Thuisfront—Humanitas, Hekelvelá 16, A'dam (C.) is 
3 8 5 8 3. 

Voor 16-jarig meisje, oorlogspleegkind, leerling 
kinderverzorging, WORDT TEHUIS GEZOCHT 
in Amsterdam_ Brieven aan Bureau Oorlogs-
pleegkinderen, Passeerdersgracht 30-32, A'dam. 

Thuisfront 

Humanitas 
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(vervolg van pag. 7) 

stuk voor stuk, hoe lang het zal duren, voordat ook 
De Centrale Algemene een positieve steun aan de 
verheffing van de arbeidersklasse kan gaan geven, 
en hoe groot deze steun kan zijn. Wanneer al onze 
leden hun brand- (en inbraak)-verzekeringen sluiten 
bij De Centrale Algemene, dan zal deze binnen enkele 
jaren kunnen uitgroeien tot een grote en sterke in-
stelling. Dan zullen na nog weer enkele jaren de win-
sten gaan vloeien, waaruit allerhande cultureel werk 
kan worden bekostigd. Dan zullen wij de mogelijk-
heden in het leven van ons en voor komende ge- 

slachten hebben vergroot, zonder kosten voor ons zelf, 
en uitsluitend doordat wij onze plicht hebben ver-
staan: doordat wij onze brand en inbraakverzekering 
hebben afgesloten bij de maatschappij, die voor ons 
zelf werkt, en doordat wij haar aanbevelen bij onze 
kennissen en vrienden, die een brandverzekering nodig 
hebben. 

Gaarne willen wij deze nieuwe bondgenoot welkom 
heten en hem het succes toewensen dat hij verdient. 
Wie nadere bijzonderheden hier omtrent wil weten, 
wende zich tot de plaatselijke agent of tot het hoofd-
kantoor der maatschappij, Rijnstraat 28 te 's-Graven-
hage. 

  

   

    

AFDELINGSBERICHTEN 
Eerst richten wij ons deze keer 

tot alle afdelingen en correspon-
dentschappen. Natuurlijk met twee 
vragen: le. Bestelde Uw bestuur 
reeds loten voor onze grote loterij? 

Zowel voor ons landelijk als 
plaatselijk werk is het welslagen 
van deze loterij van groot belang. 

10% van elk verkocht lot (f 0.25 
per stuk) komt rechtstreeks ten 
goede aan het afdelingswerk. Gij 
kunt dus zelf zorgen voor aanvul-
ling van Uw afdelingsfinanciën. 

Dertigduizend loten werden reeds 
besteld door 23 van onze af-
delingen Van de ontbrekende af-
delingen verwachten we nu spoedig 
de bestelling. 

2e. Is de propagandafolder al in 
Uw afdeling? Dit geschriftje doet 
het overal uitstekend, de actie 
voor begunstigers (nu leden!) in 
onze afdeling Rotterdam bewees 
het grote succes dat er mee bereikt 
werd. 

Ook in uw afdeling zal leden-
a';vinst het resultaat zijn door wer-
ken met onze propagandafolder. 

Afdelingsbesturen we wachten 
uw bericht. 

AMSTERDAM heeft 2500 propa-
gandafolders ter beschikking van 
de werkersploeg. Vraagt ze aan 
vrienden bij uw district- of afde-
lingsbestuur. De 2500 leden moe-
ten we in 1949 bereiken. Van de cursusbijeenkomsten werd de eerste 
gehouden op 27 Oct. Mevr. Ploeg  

sprak over het echtscheidings-
vraagstuk. Ons bestuurslid dr A. 
Querido spreekt op de tweede bij-
eenkomst over: „De betekenis van 
de geestelijke hygiëne in het dage-
lijks leven." Donderdagavond 25 
Nov. in het A.M.V.J.-gebouw, Leid-
sebosje. Introductie van belang-
stellende toegestaan. Op Woensdag 
8 December spreekt dr P. Munten-
dam over: het vraagstuk van de 
zorg voor bejaarden,. in het zelfde 
gebouw. Ook dan. alle medewerkers 
(sters) en introducé's welkom. 

Onze groep reclasseerders is bij-
eengeroepen voor regelmatige scho-
lingsbijeenkomsten ter ondersteu-
ning van dit zich voor ons deel nog 
steeds' uitbreidende werk. 

DORDRECHT heeft nu ook een 
aanvang • gemaakt met de gezins-
verzorging als zelfstandige vereni-
ging. De eerste 200 leden werden 
ingeschreven en een verzorgster 
aangesteld, terwijl een tweede in 
opleiding is. 

Op een goed bezochte bijeen-
komst sprak mr J. in 't Veld voor 
deze afdeling over de betekenis 
van ons werk. 

GRONINGEN. Daar komt er ook 
steeds meer leven in de brouwerij. 
In een speciaal geschriftje wendde 
het afdelingsbestuur zich tot de 
leden van bevriende organisaties 
in verband met de openbare col-
lecte die op 27 November voor het  

werk van onze afdeling wordt ge-
houden. 

Plannen voor de gezinsverzorging 
staan op stapel. 

VELSEN. De nieuwe secretaresse 
Mevr. M. Zwart—Eelman, Tollens-
laan 3, schrijft ons dat de cursus 
in kannen en kruiken is. Wel die 
cursus verdeeld over 4 avonden 
mag er zijn. De verschillende on-
derdelen van ons werk worden door 
deskundige inleiders besproken. De 
practijk wordt ook niet vergeten, 
want men bereid zich reeds voor 
op het plaatsen van voogdijkinde-
ren, zodra Humanitas hiertoe over-
gaat. 

DEN HELDER. De collecte op 2 
October slaagde hier goed. Dat 
merkte ook ons Centraal Bureau, 
want j 250.70 werd als aandeel in 
het resultaat aan ons overgemaakt. 
Hulde, Helderse vrienden! 

ROTTERDAM. Een uitstekend 
bezochte contactavond van de af-
delingen Crooswijk, Noord West I 
en II werd op 13 Oct. gehouden. 
Afgewisseld door muziek, zang en 
declamatie sprak Faber er over ons 
werk. De propaganda wordt hier 
regelmatig voortgezet. 

EINDHOVEN. Hier kwam een 
kring van medewerkers(sters) bij-
een op 12 Oct. Boetje sprak er over 
het werk en de mogelijkheden. Men 
werkt met een kleine groep, maar 

w
pakt toch steeds verschillende 

erkzaamheden aan. 

f 	J 
IS 

ZAANSTREEK 
Nu de zomermaanden weer tot het verleden beho-

ren gaan we van zelf sprekend allen de handen weer 
aan de ploeg slaan voor de winterpropaganda. 

Het bestuur is dan ook Vrijdag, 29 October jl. bij-
een geweest om de winterwerkzaamheden te regelen. 

In de eerste plaats werd een commissie gevormd. 
voor „Thuisfront Htima,nitss", zodat we op dit gebied 
ook een werkend aandeel krijgen. De commissie is 
voorlopig gevormd uit de bestuursleden, terwijl het 
secretariaat is gevestigd Kramerstraat no. 8 H. 

Verder zijn 500 loten besteld. Het voornemen be-
staat om met een kleine propagandagroep deze loten 
in de verschillende wijken, huis aan huis, te verko-
pen. Zijn er liefhebbers(sters), die aan de lotenver-
koop wensen deel te nemen, zij kunnen zich dan bij 
het secretariaat opgeven. 

Vervolgens hebben wij 1000 propaganda-geschriftjes 
bij het Hoofdbestuur besteld met inliggend aanmel-
dingsformulier als lid voor Humanitas. Ook deze ge- 
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schriftjes moeten huis aan huis worden uitgezet, ter-
wijl daarna hierop antwoord moet worden opgehaald, 
dus... medewerkers(sters)  naar voren, meldt u aan. 

De vrijwillige verzorging loopt naar wens. Veel mooi 
werk wordt in deze verricht en het contact met de 
verschillende gezinnen is prima. 

Meerdere medewerkers(sters) oefenen toezicht uit 
over reclassenten, terwijl anderen weer de gezinsvoog-
dij hebben aanvaard, zodat ook op dit gebied onze 
afdeling van zich laat horen. 

Al wordt reeds veel mooi werk gedaan, het bestuur 
is nog niet tevreden, wij dienen veel meer op de grote 
trom te slaan en moeten allen trachten veel meer 
medewerkers, leden, contribuanten, begunstigers enz. 
tot ons te trekken, want voor dit werk dient er geld 
te komen, opdat wij die gezinnen, waarvoor wij niet 
bij andere instanties kunnen aankloppen, eveneens 
kunnen helpen. 

Dus, allen aangepakt, opdat wij met trots op de 
winterpropaganda 1948-1949 kunnen terugzien. 
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