DE 50 GEPASSEERD!

In het Maartnummer hebben wij een
uitvoerig overzicht gegeven van de
stand van zaken, daarbij vermeldende
de oprichting van een aantal nieuwe
afdelingen. De voorbereiding van het
Congres, de ledenwinactie en verloting
vroegen daarna alle aandacht.
Verheugend is echter, dat nog voor
het afsluiten van het winterseizoen 1950
—1951 het aantal afdelingen de 50 is
gepasseerd. Merkwagrdig is het, dat na
talrijke voorbereidende besprekingen in
een betrekkelijk korte tijd een aantal
nieuwe afdelingen kon worden opgericht. Daarnaast is in de afgelopen
periode het contact met de bestaande
afdelingen en de intussen gevormde gewesten zeer intensief geweest. Hoewel
wij geen afdeling te kort willen doen,
zouden wij toch graag de bijeenkomst
te Middelburg op 16 Maart even naar
voren willen brengen. Op die datum
vierde onze afdeling Middelburg haar
tweejarig bestaan. Onze voorzitter sprak
en Wanda Beumer declameerde. Het
geheel was een zeer goed geslaagde
avond, waarvan ongetwijfeld ook grote
propagandistische kracht is uitgegaan.
Op 18 Mei werd in Velp de afdeling
Rheden opgericht met aanvankelijk 15
leden. Ongetwijfeld zal men er in slagen
dit aantal spoedig op te voeren.
Op 21 Mei werd een bespreking gehouden in Schiedam. Een voorlopig bestuur kon worden samengesteld en de
afdeling werd op 7 Juni opgericht met
aanvankelijk een 20-tal leden. In deze
grote industriestad zijn er mogelijkheden
om te komen tot één van de grootste
afdelingen van „Humanitas". Een woord
van dank aan mevrouw Van Woerkom—
Witte, die gedurende een aantal jaren
als correspondente het contact met het
Centraal Bestuur enerzijds en een aantal belangstellenden in Schiedam anderzijds heeft onderhouden. Mede daardoor

is de oprichting van de afdeling mogelijk gemaakt.
Een individueel geval, waarvoor onze
hulp werd ingeroepen, was aanleiding
tot het brengen van een aantal bezoeken in Ommen. Uit het aldus ontstane
contact groeide het verlangen ook in
deze plaats een afdeling op te richten.
Op 25 Mei werd door de algemeen
secretaris de afdeling Ommen opgericht
met aanvankelijk 10 leden. Moeilijk
werk in een moeilijke omgeving wacht
onze mensen daar. Zij zullen het echter
klaren, omdat zij weten, wat doorzetten is.
Op 12 Juni vond te Vlaardingen een
oprichtingsvergadering plaats welke tot
resultaat had dat hier een afdeling tot
stand kwam met aanvankelijk een 25-tal
leden. Ongetwijfeld liggen hier grote
mogelijkheden in samenwerking met de
afdeling Schiedam en de hopelijk in
de naaste toekomst op te richten afdeling Maassluis.
Wij heten de nieuwe afdelingen in
ons orgaan hartelijk welkom. Wij zijn
echter in een gewetensconflict geraakt,
want i3f Schiedam df Ommen is de 50ste
afdeling van onze organisatie. Op de
officiële oprichtingsvergadering van
Schiedam heeft de secretaris dit heuglijke feit gememoreerd; wij kunnen geen
vlag of ander tastbaar geschenk aanbieden. Van onze kant kan slechts worden verzekerd, dat wij er van overtuigd zijn, dat het onze afdelingen niet
aan werk zal ontbreken en dat het
Centraal Bestuur, de betrokken gewestelijke besturen en het Centraal Bureau bereid zijn de nieuwelingen met
alle lcracht bij te staan, opdat zij spoedig tot grote bloei en activiteit zullen
geraken.
Een mijlpaal is bereikt — het werk
gaat verder. Reeds doemt aan de einder
een reeks nieuwe namen op, Maassluis,
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Sectie Reclassering, doch niet alleen Reclassering

DE GEHEIMMOVDING
Enige opmerkingen n.a.v. „Van Wik' én de Reeéring
Het probleem van de ge- onderscheid meer tussen
Op de uitnodiging van
heimhouding in de verhouH. J. Beuke in bovenge- ding
reclasseringsambtenaar
tussen toezichthouder en
noemd artikel, in het onder toezicht gestelde komt en vrijwilige medewerMaartnummer van Hu- steeds meer in de belang- ker).
manitas, ga ik gaarne stelling van de Reclassering.
Men kan dan twee
Om die reden nodigde de extreme opvattingen onnader in.
redactie de heer E. H. L.
Hierin wordt een pro- Roersoh, reclasserings-ambtederscheiden.
bleem gesteld, dat men noar te Amsterdam, uit hierDeze vraag is eenvouin ons werk veel kan over in ons orgaan een in- dig te beantwoorden, integenkomen: „Wat moe- leidend artikel te schrijven. dien wij er van uitgaan,
In de volgende nummers,
ten wij doen, als een zullen
we trachten enige ar- dat iedere Nederlander
cliënt ons •in vertrouwen tikelen op te nemen, waarin — tenzij vallende onder
mededeling doet van het standpunt van de Rech- de in de Wet genoemde
door hem gepleegde terlijke macht, en de Justitie uitzonderingen2) en dat
wordt weergegeven.
overtredingen?"
Een samenvatting van deze geldt niet voor de reDeze overtredingen discussie hopen we dan" re classeringsambtenaar —
vatten we in ruime zin kunnen plaatsen van de hand verplicht is aangifte te
op, en laten daaronder van een terzake kundig psy- doen van wetsovertrecholoog.
vallen overtredingen van
Wij vertrouwen dat onze dingen, waarvan hij of
de wet, dus strafbare medewerkers en vooral onze zij kennis neemt.
feiten en overtreding reclasseerders veel aan deze
Deze eenzijdige opder bijzondere voorwaar- artikelen zullen hebben.
vatting zal een reclasRed.
den1), die door de Rechseringsambtenaar eventer bij het toezicht gewel niet kunnen• besteld. Zowel bij de voorlichting (over- vredigen, aangezien hij hierdoor het
wegend ambtenaren), als bij de reclas- vertrouwen van de cliënt verspeelt.
sering (ambtenaren en vrijwillige mede- Om zijn relatie met de cliënt eerwerkers) komen wij voor deze vraag te lijk te houden blijft hem niets anders
staan. (In den vervolge maken wij geen over • dan deze bij vorbaat te wijzen op
de consequenties, die openhartige medeZeist, Apeldoorn, Grouw, de Bilt.... deling van overtredingen voor hem hebWanneer zullen wij het aantal van 60 ben. Hierdoor zullen wij mogelijk het
afdelingen kunnen boeken? Het komen- vertrouwen kunnen behouden, maar dit
de winterseizoen zal de nieuwe plannen gaat uiteraard ten koste van onze kennis
voor de versterking van onze organi- van de persoon. De andere opvatting is
satie aantreffen. -Het zal daardoor ook — en vanuit reclasseringsoogpunt aanruimere werkmogelijkheden aanschou1) Bijzondere voorwaarden bij het toewen, werk waardoor wij gezamenlijk er
gesteld, kunnen zijn: verbod van cafétoe kunnen bijdragen het leed in de zicht
bezoek; verbod om van werkgever te verwereld iets te verminderen. Moge het anderen zonder toestemming der reclaszomerseizoen met de vacanties een seringsvereniging etc. etc.
2) Uitzonderingen hierop zijn bijv. artsen
goede voorbereiding zijn voor vernieuwen geestelijken, indien zij bij de uitoefening
de en verhoogde activiteit.
van hun functie kennis nemen van strafbare
J. d. B. feiten.
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lokkelijker —, dat men de aangifte van
overtredingen afhankelijk stelt van het
verloop van het toezicht. Indien men —
zelfs op lange termijn — reclasseringsmogelijkheden kan blijven zien. dan zou
men aangifte willen vermijden.
Ook deze eenzijdige opvatting is
echter onhoudbaar, daar wij ons wetsovertredingen kunnen voorstellen, die
tot aangifte noodzaken. Ook voor de
reclasseringsambtenaar geldti dat de belangen van de gemeenschap zwaarder
kunnen wegen dan het belang van zijn
cliënt.
Hiermede is tevens de achtergrond
van deze opvattingen aangegeven. Het
geldt hier een belangen-tegenstelling
van individu (wiens belang vooral door
de reclasseringsambtenaar gediend
wordt) en gemeenschap (wier belang
vooral gediend wordt door het Openbaar Ministerie).
De oplossing van voornoemd probleem moet dan ook gezocht worden in
het afwegen van beide belangen in
ieder geval afzonderlijk. Dit geschiedt
dan ook in de rechtspleging, waarin de
rechter fungeert als de „objectieve
derde": „beide partijen horende en
beider belangen afwegende."
Toch zijn er aan deze gang van
zaken eveneens bezwaren verbonden.
Niet iedere relatie van reclasseringsambtenaar en cliënt verdraagt deze procedure; ter verduidelijking waarvan wij
het volgende voorbeeld geven.
De 25-jarige X. heeft veel weerstanden tegen zijn ondertoezichtstelling,
aangezien hij moeilijk autoriteit verdraagt. Zijn vader heeft hij nauwelijks
gekend, daar zijn ouders reeds vroegtijdig gescheiden waren. Zijn moeder
ziet in hem haar eerste echtgenoot,
waardoor ze het nooit met hem kon
vinden. Deze spanning werd nog vergroot, doordat de moeder — die een
„rijk" huwelijk heeft aangegaan — niet
verdragen kan, dat háár zoon uitsluitend
als arbeider wil werken. Met zijn stiefvader kan hij nog het beste opschieten.
Zolang X. onafhankelijk is van zijn
ouders — hij woont reeds geruime tijd
op kamers — is hij in zijn contact met

zijn ouders en zijn toezichthouder gereserveerd; maar behoorlijk. Geraakt hij
evenwel zonder werk — hij is los arbei,der — waardoor hij financieel afhankelijk wordt van zijn ouders, dan aanvaardt hij deze financiële steun node,
maar kan zijn afhankelijkheidsgevoel
nauwelijks verdragen. Zijn afhankelijkheid van zijn toezichthouder ondergaat
hij dan veel sterker, waarop hij reageert
door iedere oproep te negeren. Hij lijkt
dan a.h.w. omzetting van de voorwaardelijke veroordeling te willen uitlokken,
omdat hij het leven in de vrije maatschappij niet meer aan kan en de weg
van de minste weerstand schijnt te zoeken. Later, als hij weer werk heeft gevonden, geeft hij dit niet met ronde
woorden toe, maar lijkt er wel spijt van
te hebben. Zouden wij een klachtenrapport ingezonden hebben, omdat X.
zich gedurende lange tijd aan het toezicht onttrekt, dan zouden wij hem „in
zijn kaart gespeeld hebben". Ook indien
omzetting voorkomen werd, zou betrokkene de schuld bij zijn toezichthouder
gezocht hebben, die hem „aangegeven"
heeft. In het andere geval wordt hij gedwongen de schuld bij zichzelf te
zoeken.
Wij mogen immers niet uit het oog
verliezen, dat de gemiddelde reclassent
slechts met „vallen en opstaan" tot verandering van gedrag te brengen is. Maar
dan moeten wij het „vallen" ook kunnen tolereren, om het „opstaan" mogelijk te maken.
Stel het geval, dat X. zich aan een
nieuw vergrijp zou schuldig gemaakt
hebben in deze periode, dan zou — voorzover de aard van het delict zulks toelaat — het mogelijk moeten zijn om omzetting te voorkomen. Dit zou dan in
overleg met de Officier van Justitie (en
de Rechtbank?) kunnen . geschieden,
zonder dat dit overleg automatisch een
omzettingsprocedure tot gevolg heeft.
De moeilijkheid van de reclasseringsambtenaar is echter, dat hij door overleg te plegen tegelijkertijd de beslissinng
uit handen geeft,
De reclasseringsambtenaar heeft armslag nodig, en in de practijk neemt hij
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die ook. Hij moet dit wel doen, want
strikt genomen zou hij zelfs het nietverschijnen op een oproep als overtreding van de bijzondere voorwaarde
moeten melden. Niemand zal dit echter
van hem verwachten.
Maar waar ligt dan wel de grens?
Deze grens is niet vast te leggen in
vaste regels, daar ieder geval een eigen
beoordeling vraagt. Het komt mij voor,
dat de oplossing alleen te vinden is, indien de reclasseringsambtenaar de vrijheid gelaten wordt voor eigen verantwoordelijkheid deze grens te bepalen,
(ten overvloede zij er op gewezen, dat
,het gewenst is dat de vrijwillige medewerker steeds overleg pleegt met de lei-der van het toezicht, daar laatstgenoemde de verantwoordelijkheid draagt).
De reclasseringsambtenaar mag verwachten, indien hij deze verantwoordelijkheid op zich neemt, dat hij in zijn
bewegingsvrijheid niet te zeer beperkt
wordt en dat hij kennis kan nemen van
andere opvattingen, die resulteren vanuit een andere benadering van dit probleem.
Het is daarom, dat ik de redactie van
dit tijdschrift zou willen voorstellen een
Officier van Justitie en een Rechter uit
te nodigen dit vraagstuk vanuit hun gezichtshoek te willen belichten.
Immers, indien de reclasseringsambtenaar de opvattingen van het Openbaar
Ministerie niet of onvoldoende kent, hoe
licht vervalt hij dan niet hetzij tot scrupuleuze plichtsbetrachting, hetzij tot
„struisvogelpolitiek". En het bezwaar
blijft bestaan, dat men eigen- niet aan
anderer opvattingen leert toetsen, waardoor wederzijdse eenzijdige opvattingen
in stand gehouden worden.
Bij de voorlichting ligt dit probleem
geheel anders. Immers meestentijds rapporteert de ambtenaar in opdracht van
Justitie en bovendien heeft hij tot doel
een objectief verslag te geven. Hier zie
ik geen „tussen-oplossing" mogelijk, en
blijft de ambtenaar slechts over, zijn
cliënt te wijzen op de consequenties
van eventuele openhartigheid, hoezeer
het te betreuren valt dat dan veelal belangrijke feiten verzwegen zullen wor88

den. Desondanks blijken vele cliënten
toch voor hen bezwarende mededelingen
te doen, die de ambtenaar dan in zijn
rapport moet vermelden. Hij geraakt
hierdoor in een impasse, want als voorlichtingsambtenaar weet hij dat indien
de cliënt zich benadeeld gevoelt door
een voorlichtingsrapport, dit de vertrouwensrelatie bij een eventuele onder
toezichtstelling aanzienlijk kan schaden.
De ambtenaar moge verwachten dat
Justitie oog heeft voor deze consequenties, bijv. door dit op de zitting niet
onder de aandacht te brengen van betrokkene (van uit reclasseringsoogpunt is
het al erg genoeg, dat de verdachte inzage heeft van het voorlichtingsrapport).
Vanuit dit gezichtspunt zou scheiding van voorlichting en reclassering
wenselijk zijn, opdat de cliënt minder
geneigd zou zijn zijn bezwaren tegen de
voorlichting over te dragen op de reclassering, die toch al door vele cliënten als
een verle.ngstuk van Justitie wordt beschouwd. Dit is echter een onderwerp
apart, dat uitvoeriger behandeling
vraagt, hetgeen buiten het onderwerp
van dit artikel valt.
Ongetwijfeld zullen velen de huidige
toestand bevredigend achten, en daarbij wijzen op.de praktijk waarin dit probleem vanzelf een oplossing vindt.
Daargelaten, dat men hierover van
mening kan verschillen, komt het mij
voor, dat case-work-opvattingen ons
steeds meer deze conflictsituaties in de
practijk van ons werk zullen doen
onderkennen.
Ik acht mij echter niet capabel om
deze veronderstelling nader uit te werken en zou daarom de redactie van
„Humanitas" tevens willen voorstellen
een deskundige op het gebied van het
case-work uit te nodigen dit aspect
nader te belichten.
Hiermede is tevens het doel van dit
artikel aangegeven: het nadere uitwerken van het gestelde probleem zonder
te trachten een (uiteraard eenzijdige) oplossing te geven. Integendeel, het ligt in
de bedoeling reacties van verschillende
zijde uit te lokken, om de lezer in staat
te stellen door kennisneming van ver-

„VAN WIJK”
EN DE RECLASSERING

Het is alweer enige tijd geleden,
waarde lezer, dat ik u bij „Van Wijk"
ontmoette. Het is nodig, dat wij weer
vlug aan de slag gaan, want anders is
ons onderzoek, noch ons rapport op tijd
klaar. Dat is wel iets, dat ik U op het
hart zou willen drukken: doe de onderzoeken, vlug en goed, laat de hulpzoekenden toch vooral niet onnodig lang
wachten. Ten aanzien van veel nood,
geldt: „hier en nu" helpen. Wij verlieten dus de vrouw van „Van Wijk" en
togen op pad naar enige werkgevers, die
de man in de loop van de tijd had. De
informaties die ik bij hen wilde inwinnen hadden niet alleen betrekking op de
vraag of hij wel of niet eerlijk was
geweest tijdens de duur van het dienstverband, doch ik nam mij tevens voor
te trachten iets meer te weten te komen
over het karakter van de man. Graag
zou ik een antwoord willen hebben op
vragen als: hoe is de verhouding van
„Van Wijk" tot z'n mede-arbeiders,
wordt hij door hen geaccepteerd of
staat hij buiten de groep. Is hij haantje
de voorste, vervult hij een leidersrol of
kan men hem overal voor op laten
draaien. Een andere vraag in dit verband was: hoe is zijn houding ten opzichte van z n chefs — onderdanig —
vrijpostig — brutaal etc. etc.
Van belang is natuurlijk ook te weten,
hoe de man tegenover zijn werk staat,
houdt hij er van, of had hij liever een
schillende opvattingen zijn eigen opvatting te vormen, dan wel te wijzigen.
Het gevolg moge zijn, dat uiteenlopende
standpunten nader tot elkaar gebracht
worden.
E. L. H. ROERSCH

ander beroep gekozen, werkt hij rustig
en accuraat of gooit hij er maar met
zijn pet naar. De beantwoording van
deze vragen is van groot belang, immers, welk een groot en belangrijk deel
van zijn leven brengt de man op zijn
werk door. Vaak blijkt nl. dat de houding van de man op het werk volkomen
anders kan zijn, dan thuis. Het blijkt
wel bijv. dat mensen, op hun werk
praatgrage, vaak geestige lieden zijn,
om wie gul wordt gelachen, terwijl ze
in de huiselijke kring practisch geen mond open doen en voor stug doorgaan.
Contact met de vroegere werkgever's
van de man en met zijn huidige werkgever moet er dus in principe zijn.
Rekening wordt daarbij zeker gehouden
met de wensen van de delinquent. Indien deze vreest zijn betrekking te
verliezen, als zijn baas te weten komt,
dat hij met de Justitie een minder prettige verhouding heeft, dan zal men in
de regel het informeren nalaten, tenzij
men op goede gronden aan kan nemen,
dat hij daarmede iets wil verbergen.
Naast de wensen, welke de delinquent
dus ten aanzien van het nemen van informaties heeft, .zal de reclasseringsambtenaar sterk rekening houden met de
plaatselijke 'situatie.
In het vorig artikel wees ik daarbij
al op het verschil tussen grote stad,
kleine stad en dorp. Het bovenstaande
geldt uiteraard alleen voor de reclasseringsambtenaar, die, informaties moet_
nemen. Voor het maatschappelijk werk
van „Humanitas" ligt dit anders, wij
werken niet in opdracht van de Rechterlijke Macht, de contacten met onze
cliënten zijn van vrijwillige aard en willen, wij dus informaties nemen, dan zullen wij daarvoor toestemming moeten
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•
vragen. Het „waarom?" hiervan zette
ik in het April-nummer uiteen.
Er is echter nog een element waarop
gelet dient te worden bij het nemen van
informaties bij de werkgever. Van groot
beláng is nl. ook door wie je op het
bedrijf te woord wordt gestaan. Ideaal
is het, als je tot 'de directe chef van
de man weet door te dringen, je krijgt
dan de gegevens uit de eerste hand. De
meeste bazen drukken zich ook directer
uit, geven hun oordeel in weinig ingewikkelde . zinnen. Ook heb je dan de
mogelijkheid om door het stellen van
een aantal vragen uit te zoeken of de
mening van de baas gefundeerd is. In
de grotere bedrijven kom je veelal
terecht bij de hogere chefs of bij een
personeelschef, die hun mening vaak
moeten baseren, niet op eigen waarneming doch op mededelingen, welke
ze van anderen krijgen — en welke dus
verminkt overkomen. Krijg je de inlichtingen van de directe chef, dan doe
je er goed aan te letten op het type
baas, dat je tegenover je hebt. Stel dat
dit een gemoedelijke rustige figuur is,
die van nature overwicht heeft op zijn
mensen, als zodanig ook door de arbeiders wordt geaccepteerd en zich in zijn
werkplaats beweegt alsof het zijn thuis
is en dat onze delinquent een man is,
die zo stiel omhoog wil, dat men hem
een „streber" kan noemen, dan zal deze
baas, die zich in zijn positie veilig voelt,
mogelijk een meer rustig en bezonnen
oordeel geven. Anders zal het zijn bij
de baas, die niet door de arbeiders
wordt geaccepteerd, die moeite heeft
met het geven van leiding, kortom, die
zich onveilig en in zijn positie bedreigd
voelt. De' laatste is veel minder in staat
een bezonnen oordeel te geven over
iemand, waarvan hij gevaar heeft te
duchten. Uiteraard gaan alle vergelijkingen mank, ook deze, doch er zit een
kern van waarheid in en oppassen is de
boodschap. „Van Wijk" had 5 werkgevers; 3 kleine baasjes en 2 grotere bedrijven. Zoals ik reeds boven schreef,
kreeg ik de meest waardevolle gegevens van de „kleine baasjes". Bij hen
was Van Wijk z'n loopbaan begonnen
90

als transportarbeider. Aanvankelijk op
de bakfiets, later op een vrachtauto. Afkomstig uit een groot gezin, had de
jongen weinig kans gekregen een vakopleiding te volgen; hij was graag automonteur geworden. Zijn eerste „kleine
baas" vertelde dat het zijn hobby was
om mee te helpen bij kleine reparaties
aan de vrachtauto. Voor hij de leeftijd
had, waarop hij zijn rijbewijs kon halen,
reed hij de auto al in en uit de loods.
Reeds toen kwam bij hem de wens op
een eigen motor te bezitten. Makkelijk
in de omgang was hij niet, zijn houding
had iets verbitterds, waardoor hij de
neiging vertoonde zich voor anderen af
te sluiten, maar zijn interesse voor het
werk maakte veel goed. Gelijkluidend
waren de gegevens, welke ik van zijn
andere bázen kreeg. Van oneerlijkheid
had men nooit iets bemerkt. Bij de twee
grotere bedrijven had hij geruime tijd
gewerkt; bij de laatste werkt hij thans
dus nog. Bij het eerste grote bedrijf
kwam ik bij de personeelschef terecht,
die zich hem wel herinnerde, doch weinig over hem wist te vertellen. Uit een
kaartenbak kwam zijn personeelskaart
te voorschijn, die weinig nieuws bracht,
„Geen bijzonderheden". De chef concludeerde hieruit, dat hij zijn werk behoorlijk had verricht en niet wegens
onbetrouwbaarheid was ontslagen.
Bij zijn huidige werkgever had ik het
geluk, dat ik mij voor inlichtingen kon
wenden tot het bijkantoor van de firma,
waar men dagelijks met hem . in contact
kwam. Alhoewel men dus met het inwinnen van inlichtingen bij de huidige
werkgever uitermate voorzichtig moet
zijn, was dat hier wel mogelijk, daar het
delict in het bedrijf was begaan. De inlichtingen kwamen hier op neer: Een
. harde werker, goed transporteur, goed
automonteur, gesloten karakter, had niet
veel contact met anderen. Men wist dat
hij een motor bezat en men had zich
wel eens afgevraagd, waar hij het van
deed. Aan de andere kant, was dat niet
• zo'n grote vraag, want hij was uitermate
zuinig, rookte noch dronk, een handig
knutselaar met groot verstand van motoren. Uit het weinige dat hij wel eens

DE STAND VAN ONS LEDENTAL
Bij het afsluiten van het eerste kwartaal 1951, waarbij helaas nog enkele afdelingen op het appel ontbraken bleek
het totaal ledental sinds 31 December
jl. van 4871 tot 5381 te zijn gestegen.
Een netto-winst dus van 510 leden in
één kwartaal of wel ruim 10 %. In totaal
zijn echter in deze perioden 671 leden
toegetreden, terwijl er afgeschreven
moesten worden door bedanken,, e.a.
redenen 161 leden. Ook in onze kleine
organisatie komt reeds het vraagstuk van
het ledenbehoud, van de consolidatie
van het ledental om de hoek kijken.
Wij zullen hier zeer attent op moeten
zijn! Het toetreden tot Humanitas betekent een offer. De verantwoordelijkheid, die wij ieder als lid van Humanitas
tegenover onze medemens voelen en
die de grondslag , van ons werk vormt
moet nog groeien tot de gemeenschappelijk ervaren belevenis. Naarmate deze
gedachte meer wordt tot gemeenschappelijk bezit van onze leden zal ook het
aantal dergenen die onze rijen verlaten
verminderen.

Wij hebben op het Congres kunnen
mededelen, dat het ledental het cijfer
van 5650 had bereikt. In één maand dus
nog een stijging van 269 leden. De cij-.
fers per 30 Juni zullen dus wel leiden
tot het zo zeer begeerde cijfer van 6000.
Een flinke stoot tot vergroting van het
ledental is bovendien bereikt door de
oprichting sinds het congres van een
viertal nieuwe afdelingen.
De zomermaanden Juli—Migustus zullen geen grote stijging brengen, de activiteit zal ongetwijfeld door de vacanties
worden beïnvloed. September zal ons
echter weer gereed eh bereid moeten
vinden het ledental verder uit te breiden.
Overdenkt gedurende de zomermaanden steeds op welke wijze het persoonlijk bezoek van belangstellenden en hen
die tot onze organisatie behoren kan
worden georganiseerd. Het persoonlijk
gesprek over ons werk is van dermate
grote betekenis dat de uitspraak gewettigd is, dat zonder deze gesprekken een
toename van het ledental niet te verwerkelijken is.
J. d. B.

los liet was gebleken, dat zijn vrouw niet
zo erg op de motor was gesteld, omdat
alle extraatjes aan benzine etc. opgingen. „Ach meneer", zei zijn baas, „de
één een duur stelletje duiven, de ander
een duur hengelspulletje en hij een
motor." Overigens dacht men, dat het
een goed gezin was. Alhoewel ook hier
wel eens wat wordt vermist, schreef
men . dit toch niet op de rekening van
„Van Wijk". Wel had hij kort geleden
een waarschuwing gehad voor het meenemen van afgedankte auto- en motoronderdelen.
Dat was echter een waarschuwing,
meer voor de vorm geweest. Het was
wel afgedankt en hij mocht het ook
wel hebben, maar moest het vragen „het
begint met een oud onderdeeltje, maar

straks nemen zij een hele motor op hun
nek." (Wat mij een heel gesjouw lijkt.)
Na deze bezoeken (de ouders van de
man bezocht ik niet, op verzoek van.
Van Wijk) was ik toch wat teruggekomen op mijn aanvankelijke mening,
dat deze man het grensgebied tussen
eerlijkheid en oneerlijkheid bewandelde,
maar hield het gevoel, dat er gevaarlijke
kanten zaten aan „Van Wijks" wat te
fanatieke motorhobby. Het onderzoek
was dus „rond". Uiteraard leent een
artikel in deze geest zich niet tot een
uitputtende beschouwing over alle
aspecten en moet ik het bij het bovenstaande laten. Nu het rapport. Dit hoop
ik samen met u in het volgende nummer
op te stellen. Bent u er dan ook
weer bij?
H. B.
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VERSLAG
van het Congres van
28

„Humanitas", gehouden op

en 29 April 1951 te Rotterdam 1)

Aanwezig: Hét Centraal Bestuur
(waarvan verhinderd:. Ph. H. v. Praag,
L. Veuger en mr B. v. d. Waerden);
42 afdelingen en 1 correspondentschap
met samen 83 afgevaardigden; 1 gewest
met 1 afgevaardigde.
Verhinderd waren de afdelingen:
Aalsmeer, Edam, 's-Hertogenbosch,
Sneek en Woorden.
•
Punt / der Agenda: Opening en begroetingen.
Crica 16.30 uur neemt de voorzitter
het woord en heet de aanwezige afdelingen welkom, alsmede de vele vertegenwoordigers van officiële instanties
en diverse verenigingen; o.a. van het
Ministerie van Sociale Zaken; het Gemeentebestuur van Rotterdam; de Ned.
Bond van Kinderbescherming; de Sociale
Raad Rotterdam; de Wezenkas; de
Ned. Ver. voor Maatschappelijk Werk;
het Humanistisch Verbond; het Thuisfront Humanitas en andere verwante
organisaties, vakbonden enz.
In het bijzonder worden begroet: de
heer en mevrouw Hendrikse uit Middelburg, die een speciale uitnodiging kregen, omdat zij er in slaagden samen
100 leden voor „Humanitas" te winnen.
De voorzitter feliciteert vervolgens de
heer H. Ploeg Jr. met diens benoeming

tot Officier in de Orde van Oranje
Nassau. Alvorens over te gaan tot het
uitspreken van het openingswoord, deelt
spr. mede, dat zijn rede bestemd was
voor de radio-uitzending op Zondagmorgen; zij bevat daardoor een aantal
dingen, die bij de aanwezigen wel bekend zijn. Dit was echter moeilijk te
vermijden.
(Zie voor de openingsrede van de voorzitter het Mei-nummer van „Humanitas").
Punt 3 van de agenda: Bespreking
beleid Centraal Bestuur. a. Jaarverslag
1950. Naar aanleiding hiervan ' voeren
verschillende afgevaardigden het woord.
W. E. Booy (Rotterdam) spreekt zijn
dank uit voor het verrichte werk, maar
heeft toch nog enkele critiek. De Rotterdamse delegatie meent dat de aanstelling van meerdere maatschappelijke werkers op het Centraal Bureau niet juist
is, huns inziens behoren deze in diverse
afdelingen in het land. Men moet zuinig
zijn met het geld der afdelingen, R'dam
steekt veel geld in liet Zuidpleinplan.
Booy heeft ook critiek op de folder
en vraagt naar de samenstelling der
sectiebesturen en Centraal Bestuur,
waar de afdeling zich te weinig in vertegenwoordigd voelt.
H. L. v. Scheepen (Delft) heeft op
financiële punten dezelfde critiek. Spr.
heeft lof voor de ledenwinst en Sectie1) Dit verslag is wegens de plaatsruimte
door de redactie. bekort.
opbouw. Wel dringt spreker er op aan
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vooral het huishoudelijk reglement definitief te laten vaststellen.
A. Talsma, Leeuwarden vindt het bezwaarlijk dat aan het Centraal Bestuur
zoveel moet worden afgedragen. De afdeling heeft weinig leden, maar goede
werkers. Dit werk moet echter ook
financieel mogelijk blijven, uitbreiding
van het Centraal Bureau zal het werk in
de afdelingen gaan bemoeilijken. Dit is
een verkeerde verhouding.
J. Brongers, Den Haag, is eveneens
van mening dat de uitgaven van het
Centraal Bestuur aan de ruime kant zijn
en vraagt zich af of de kantoorbezetting
niet te groot is. Waar vandaan komt
het verschil in sociale lasten in vergelijking met het vorig jaar? Draagt de afdeling Amsterdam niet bij in de hoge
kantoorkosten? Het tekort op de begroting acht spr. een bezwaar. Voorts zijn
er nog enkele technische vragen o.a. of
het niet - mogelijk is naast elkaar te
zetten de begroting van het afgelopen
jaar en het nieuwe en de rekeningen
van twee opeenvolgende jaren.
L. van Zessen, Rotterdam, is ook bevreesd voor de' grote centralisatie en te
hoge afdracht. De afdracht is berekend
op 6000 leden voor het orgaan. In Rotterdam was tot dusverre een afwijkende
regeling. „Humanitas" was alleen voor
het kader en de rest van de leden
krijgt het plaatselijk blad. Men wil deze
regeling handhaven; wanneer alle leden
het officiële orgaan krijgen moet het afdelingsblad vervallen, dit acht spr. niet
wenselijk.
Een voorstel om deze zaak te laten
rusten totdat punt 5 van de agenda aan
de orde komt, wordt aangenomen.
Berkelaar, Rotterdam, wijst op het
voorbeeld van hun afdeling. Op 1 Januari 1951 bedroeg het ledental 1764,
nu 2051. Men voerde een ledenwinactie
bij vakbondsleden, kennissen en buren.
Als overal een „deur aan deur"-aotie
wordt gevoerd zal spoedig de 6000 zijn
bereikt.i
Voorzitter voegt hieraan toe, dat we
zo zeker de 7500 kunnen bereiken.
De voorzitter' wil de opmerkingen
over het Centrale apparaat graag zelf

beantwoorden. Het Centrale Bureau
dient goed opgezet te worden.
le. Om overbelasting van twee functionarissen te voorkomen. Deze worden
nl. ook betrokken in werk van nationale
aard o.m. bij het maatschappelijk werk
ondergerepatrieerden.
2e. Nu profiteren alle afdelingen van
de maatschappelijke werkers, terwijl
anders alleen de grote afdelingen met
een deskundige kracht zouden zijn te
helpen.
Het Centraal Bureau kan met de huidige bezetting behoorlijk functionneren,
wat ook blijkt uit de ledenwinst en
leden winnen betekent weer niewe
mogelijkheden. Ook financiële!
Spreker wijst ook op de financiële
actie welke binnenkort zal worden'inge- zet. Verheugend vindt spr. het, dat een
groot aantal vooraanstaande figuren, zich
bereid verklaarde een comité van aanbeveling te vormen.
Mej. M. Dijkstra, zegt in antwoord
op een opmerking van Boog, dat de
leden van de sectiebesturen in de regel
uit verschillende afdelingen komen. Ook
Rotterdam is hierbij in ruimere mate
vertegenwoordigd dan andere afdelingen.
De afdelingen kunnen zeker een beroep doen op het Centraal Bureau,
echter slechts bij grote uitzondering voor
individuele gevallen. De bedoeling is,
dat de medewerkers van het Centraal
Bureau desgewenst twee á drie dagen
achtereen in een afdeling zullen zijn
om te helpen bij de opzet en uitvoering
van het sectiewerk;
J. de Bruyn zegt naar aanleiding van
de vraag van v. Scheepen (Delft), dat
naar zijn mening het huishoudelijk reglement bij acclamatie op het Congres 1949
werd goedgekeurd. Veranderingen zullen echter nodig zijn o.a. door het instellen van de sectiebesturen.
Wat de uitbreiding van het Centraal
Bureau betreft wijst spr. er nog op dat
wij ook moeten klaar staan, om straks
als voogdijvereniging te kunnen beginnen.
d. Verslag controle-commissie 1950.
De kascontrólecommissie 1950 blijkt
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' Naar aanleiding van technische opmerkingen van de heer Brongers deelt
spreker mee, dat de begrotingsposten
over de verschillende secties moeten
worden verdeeld. Een groot deel van
het tekort hoopt men te dekken door
een uitkering uit het winstsaldo van „De
Centrale". Hoe groot dit bedrag zal zijn
is nog niet bekend. De sociale lasten zijn
zo hoog geraamd, omdat vermoedelijk
een pensioenverzekering afgesloten moet
worden.
Wat een eventueel aandeel van afd.
Amsterdam in de bureaukosten betreft,
bezorgdheid hierover is in de toekomst
onnodig omdat het Centraal Bureau per
1 Juni zal verhuizen.
Betreffende de afname van het orgaan
door de afdeling Rotterdam, zegt spr.
dat men dit binnenkort tot een bevredigende oplossing hoopt te brengen.
Punt 5 van de agend: Bespreking
beleid Redactie „Humanitas".
De afgevaardigden van Oosterwolde,
In de avondzitting van Zaterdag 28
Rotterdam,
Den Haag en Hengelo voeApril hield mej. M. Dijkstra een inleiren
het
woord,
waarbij de meeste critiek
ding waarvan het verslag is opgenomen
hierop
neer
komt,
dat men voor een grote
in het Mei-nummer.
groep van leden het orgaan niet populair
Zondagmorgen komt als eerste aan Je genoeg vindt.
orde: Punt 2 van de agenda: a. De
Aan de andere kant eist men van een
Notulen congres 1950, die onder dank- kaderorgaan juist meer, dan „Humanizegging worden goedgekeurd; •
tas" nu geeft. De sprekers komen allen
b. Benoeming notulencommissie 1951, met de vraag of een populair blad met
deze zal worden benoemd door de af- daarnaast een kaderblad niet mogelijk is.
deling Rotterdam.
De voorzitter antwoordt, dat het
Het woord is thans aan de alg. secr.- moeilijk is naar twee kanten te werken.
penningmeester, die de vragen over de De suggestie van twee bladen zal door
begroting beantwoordt. Hij brengt naar de redactie en Centraal Bestuur "zeker
voren, dat wanneer er een grotere acti- onder ogen worden gezien.
viteit verlangd wordt, de inkomsten ook
Mej. Dijkstra brengt naar voren, dat
vermeerderd moeten worden.
de redactie o.a. beoogt:
Kijken we bijy., naar de post reiskosten,
1. Dat „Humanitas" het voorlichdan moeten wij er rekening mee houden, tingsorgaan voor de leden is.
dat de bezoeken er mede toe hebben
2. Dat ons orgaan naar buiten uit
bijgedragen, dat afdeling — en ledental onze mening over de aspecten van het
groter werden. Inderdaad valt het voor maatschappelijk werk naar voren brengt.
de kleine afdelingen niet mee een groter
3. De propaganda.
bedrag af te dragen, maar veel werk dat
4. Dat onze krant moet zijn het ver66k ten goede komt aan de afdelingen enigingsorgaan, waarin ook de afdelinmoet nu eenmaal gefinancierd worden. gen een bijdrage kunnen plaatsen.
Ook bijv. de opbouw van de GewesteOok de secties zullen aan de inhoud
lijke organisatie zal door het Centraal van het orgaan medewerken. Men wil
Bureau moeten worden gefinancierd.
niet alleen het maatschappelijk werk van

-afwezig te zijn, maar de voorzitter neemt
aan, dat zij de kas in orde heeft bevon-den en anjers Wel bezwaar zou hebben
ingebracht en doet tevens mededeling
van Bet goedkeurend verslag van het
Accountantskantoor Wegeriff, Leguyt en
Swillens.
Enkele afgevaardigden vragen nog
'een toelichting o.a. Wevers, Hengelo,
die vraagt waarom niet meerdere jaarverslagen werden gestuurd.
De secr.-penningmeester wijst op de
financiële consequenties, terwijl de
voorzitter wel toezegt de mogelijkheid
van een kort verslag in het orgaan onder
ogen te zien. Het financiële jaarverslag 1950 wordt
hierna goedgekeurd.
c. Het verslag Fonds Makkerhulp
wordt zonder commentaar goedgekeurd.
e. De kascontrólecommissie zal worden aangewezen door de afdeling Amsterdam.
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de theoretische kant bekijken, doch ook
aan de hand van practijkgevallen.
Het beleid van de redactie wordt goedgekeurd.
Punt 6a Bestuursverkiezing.
Het congres verklaart zich accoord
met de benoeming van J. de Bruyn tot
algemeen secretaris-penningmeester, en
bekrachtigt het besluit van het Centraal
Bestuur om mej. M. Dijkstra te benoemen tot lid van het Centraal en Dagelijks Bestuur.

Punt 9 Voorstellen.
Ten aanzien van voorstel 1 in zake de
Ducdalf dringt de voorzitter er bij het
congres op aan, tegen deze gevallen
geen afwijzende houding aan te nemen.
Wij hebben ook door deze uitzending
bekendheid gekregen, spreker ziet dan
ook dit voorstel graag voor kennisgeving
aangenomen.
De heer Booy vraagt waar het geld
vandaan moet komen dat voor de
Ducdalf-gevallen nodig is en ook de heer
Treurniet vindt, dat deze gevallen ons
voor grote financiële consequenties stelt.
C. v. d. Lende merkt op, dat het nuttig zal zijn, wanneer aan de afdelingen
een lijstje met adressen van instellingen
wordt gestuurd, tot wie men zich kan
wenden.
De voorzitter antwoordt hier op, dat
in bepaalde gevallen een beroep op het
fonds „Makkerhulp" kan worden gedaan.
Natuurlijk moeten de eigen gevallen in
geen geval worden achtergesteld.
Overigens loopt het aantal Ducdalfgevallen de laatste maanden reeds terug.
De voorstellen over de afdracht zullen
samen worden behandeld.
De voorzitter stelt voor om de voorstellen 4 en 5 betreffende de regeling
van de bevoegdheid der gewesten en
verhouding tot Centr. Bestuur en afdeling, te koppelen aan voorstel 9 en een
commissie in te stellen om het Huishoudelijk Reglement en Statuten nog eens
te bezien.
Het congres kan hiermee accoord
gaan.
Voorstel 10 komt nu eerst aan de
orde. In het sectielpestuur bestaat nog

geen overeenstemming over de vraag of
een erkenning als zelfstandige reclasseringsinstelling moet worden aangevraagd.
De voorzitter stelt voor het advieá
van de Sectie voorlopig af te wachten,
waarna dan het volgend congres moet
beslissen.
De voorstellen 2, 3, 6, 7 en 8 over
de afdracht worden nu aan de orde gesteld. Vele afgevaardigden vragen naar
aanleiding hiervan het woord.
• De heer Van 't Hoff wenst dat de afdracht aan de gewesten over het Centraal Bestuur zullen lopen.
D. Verkijk, Haarlem, kan met de
voorstellen van het Centraal Bestuur
accoord gaan, met uitzondering van dat
betreffende de bijdrage van werkgevers.
Spr. vindt dat 50 % voor het Centraal
Bestuur te veel is. Spreker is alleen voor
verhoging van de afdracht voor het
orgaan, wanneer alle afdelingen zoveel
exemplaren afnemen, als er leden zijn.
L. v. Zessen, Rotterdam, heeft bezwaar tegen verhoging van de afdracht.
De grote afdelingen hebben vaak hoge
kosten bijv. Rotterdam door het „Opheffingsplan Zuidplein". Men moet zich
eerst van de financiële toestand der afdelingen op de hoogte stellen, voordat
men het personeel op het Centraal Bureau uitbreidt.
A. Treurniet, Den Haag, zou graag
zien dat de gehele bijdrage der werkgevers aan de afdelingen ten goede
komt.
De taak van het Centraal Bestuur
moet zijn voorlichtend, stimulerend en
coordinerend.
Spreker vraagt zich af of een minimum contributie van f 6,— per jaar niet
gewenst is.
De heer Talsma, Leeuwarden, gaat
accoord met een verhoogde afdracht,
maar is tegen het voorstel 8, waarbij
de minimum contributie van man en
vrouw samen op f 7,50 wordt gesteld.
A. J. Wevers, Hengelo, wenst dat de
contributiere. geling en afdracht nader zal
worden bezien, alsmede de opzet van
het orgaan. Spr. stelt voor een commissie
te benoemen die voor 1 Juli a.s. bindende richtlijnen zal geven.
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De secretaris-penningmeester, J. de
Bruyn, doet uitkomen, dat er sinds de
oprichting vele wijzigingen in de contributie-afdracht zijn geweest, maar dat
wij nu moeten komen tot een zekere
consolidatie op een goede básis. Spreker
wil wel het voorstel van Hengelo aannemen om te zien of het financieel verantwoord is om een kaderorgaan met
daarnaast een propaganda-orgaan uit te
geven. In deze commissie moet dan ook
een drukwerkdeskundige aanwezig zijn.
De voorzitter vat de volgende conclusies samen: algemeen wordt de gedachte
aangevoerd, om voor het orgaan een
commissie in te stellen; zowel Centraal
Bureau als de afdelingen mogen niet
voor te zware lasten komen te staan,
door een eventuele andere opzet.
De commissie moet echter wel een
zekere beslissende bevoegdheid hebben.
Het congres gaat hiermede accoord.
Wat de afdracht betreft zegt de voorzitter, vast te moeten houden aan een
afdracht van f 1,25 per lid aan het Centraal Bestuur, aangezien anders de begroting te veel uit haar evenwicht zal
komen.
Ook vraagt spreker de afdracht van
werkgeversbijdragen op 50/50 basis te
aanvaarden. Het Centraal Bestuur zorgt
voor een circulaire met klinkende namen
en zet de gehele financiële actie onder
de werkgever op. Het is dan ook niet
meer dan billijk, dat ook het Centraal
Bestuur 50 % krijgt.
De heer Wevers stelt voor ook deze
punten in de commissie te regelen; de
voorzitter zegt dat de verhoging onmogelijk kan worden uitgesteld.
Na nog enige discussies en een onderling overleg tussen een aantal afdelingen
en het Centraal Bestuur wordt besloten:
1. De contributie-afdracht van de
afdelingen aan het Centraal Bestuur voor
het jaar 1951 vast te stellen op f 1,25
per lid per jaar.
2. Bijzondere bijdragen van werkgevers en anderen voor instellingen als
adviesbureau's, gezinsverzorging e.d.
blijven geheel ten dienste van dit plaatselijke werk.
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3. Als regel komén de bijdragen van
werkgevers e.a. (met uitzondering van
die der plaatselijke vakorganisaties) voor
de vereniging „Humanitas" na haar congres 1951 verworven, voor 50 % ten bate
van de betreffende afdelingen en voor
50 % ten gunste van het Centraal Bestuur.
4. Voorts worde aan het congres
voorgesteld:
Een commissie te benoemen, bestaande uit:
a. Eén vertegenwoordiger van de
afdelingen:
Amsterdam, Rotterdam Den Haag,
Haarlem, Hengelo, Groningen Leeuwarden en Eindhoven;
b. van het Gewest Zeeland en
c. enige vertegenwoordigers van het
Centraal Bestuur,
Welke wordt opgedragen financiële
voorstellen te doen aan het Centraal Bestuur, die bevatten een regeling betreffende de financiële verhouding tussen
het Centraal Bestuur eu de Afdelingen
en Gewesten.
Het congres verklaart zich hiermede
accoord.
Aan het einde van de ochtendzitting
brengt de heer Faber, voormalig secretaris van „Humanitas" hulde aan mevrouw H. v. d. Berg—Vrind, die per
1 Mei het Centraal Bureau verlaat. Gedurende vijf jaar werkt zij voor onze vereniging en de heer Faber dankt haar
namens het congres voor het vele werk.
Mede dank zij haar, zo zegt spreker, is
het mogelijk geweest, dat — vooral in
de moeilijke beginperiode van „Humanitas" — de zaak goed heeft gelopen.
Het congres dankt haar door een luid
applaus.
Van de in de Zondagmiddagzitting
gehouden inleiding door de heer dr J.
P. v. Praag is reeds een verslag in het
Mei-nummer opgenomen.
In het sluitingswoord kon de voorzitter op een zeer goed congres terugzien, dat mede door de goede organisatie
van onze Rotterdamse vrienden en de
gastvrijheid van de Rotterdamse pleegouders een prettig en vlot verloop had.
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MET HUMANITAS
NAAR BUITEN
Het District West I van de afdeling
Amsterdam organiseerde voor vele gesteunden van Sociale Zaken en andere
Ouden van Dagen een autobustocht
welke uitstekend geslaagd is.
Maandag 28 Mei vertrokken des middags om 1 uur vijf geheel gevulde autobussen van de firma Lindbergh vanaf
de Willem de Zwijgerlaan bij de Wiegbrug.
Via Breukelen gingen de vijf rode
bussen langs de onvolprezen Vecht
naar Utrecht, Zeist, Amersfoort, Soesterberg en het Gooi.
Te Blaricum werd in het Meenthuis
gepauseerd en thee met sprits aangeboden. Velen maakten van de gelegenheid gebruik om in de mooie omgeving
een kleine wandeling te maken.
Na ongeveer een uur werd de terugtocht naar de Amstelstad aanvaard en

I

dankbaar èn voldaan keerden de oudjes
huiswaarts.
Gedurende de rit werden door vrijwillige verzorgsters ruimschoots bonbons en andere lekkernijen gepresenteerd alsmede sigaretten en sigaren.
De natuur was op haar best en de
weergoden willig. De kastanjebomen,
de meidoorns en andere gewassen waren
op haar mooist en ontlokten kreten van
bewondering. De chauffeurs der bussen
droegen het hunne er toe bij om de
rit zo aangenaam mogelijk te maken,
kortom het was een dag waarop de
deelnerners(sters) nog lang met vreugde
zullen terugzien.
Dank zij „Humanitas" is hier een
prachtig stuk werk verricht ten behoeve
van mensen, die van veel genot verstoken blijven.
P. CUYPERS.

n verband met de kosten van .

ons orgaan, worden de nummers Juni-Juli en
Augustus-September gecombineerd. Het JuniJuli-nummer ontvangt u heden; het AugustusSeptember-nummer in de tweede helft van
September.

De redactie
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NIEUWS VAN HET THUISFRONT HUMANITAS

Een taak is volbracht,
nieuwe wachten
Toen op Zondagmorgen 6 Mei jl. voor de laatste maal ons „Welkom Thuis" voor
gerepatrieerde militairen en hun familie door de aether klonk, sprak de voorzitter
van de V.A.R.A. mr J. A. W, Burger als volgt tot de luisteraars:
„Het is vandaag een bijzondere dag voor Thuisfront Humanitas. Vandaag luidt het parool: Staakt het vuren, want
de microfoonrubriek „Welkom Thuis" is vandaag voor het
laatst in de aether. Nu zijn ze thuis, de duizenden jonge
mannen, die hun plicht op bevel van de wettige overheid
hebben vervuld, vaak onder moeilijke omstandigheden. In
ontelbare gezinnen heerst vreugde en dankbaarheid over
dé gelukkige hereniging., Hoe onoverkomelijk leek het
probleem, wel haast twee jaar geleden, toen „Thuisfront
Humanitas" de krachten mobiliseerde om de terugkerenden
op te 'vangen uit het militaire in het maatschappelijke
leven. En ziet, die inspanning is niet zonder resultaat gebleven. Toen wij
destijds de. getallen hoorden van de velen, die in normale arbeid ingeschakeld
zouden moeten worden, toen waren wij met zorg vervuld. En nu? Niet dat wij
geloven, dat alle moeilijkheden overwonnen zijn, maar toch het tempo der repatriëring en de aanpassing thuis was — gezien de omstandigheden — alleszins
bevredigend. De daaraan bestede inspanning was niet tevergeefs, ook die van
„Welkom Thuis" niet.
En bij deze afsluiting van nuttig werk van duizenden groeten en berichten, is
het dat onze gedachten gaan naar die mannen, voor wie geen „Welkom Thuis"
heeft geklonken, omdat zij daar in de verte de tol aan de oorlog hebben betaald
en hier bij hun nabestaanden onvervulbare lege plaatsen hebben achtergelaten.
Dit blijvende leed kan niet van achter de microfoon verzacht worden, maar
misschien ligt voor sommigen uwer hier een menselijke taak, die in de kilte
van het dagelijks bestaan, verwarmen kan. Verzuimt die kans niet.
En wat de toekomst betreft? Het is niet zo, dat de gerepatrieerden kunnen
zeggen: Zie zo, dat zit er op. Reeds worden zij in nieuwe militaire verbanden
voor korte tijd opgeroepen, thans ter verdediging van het westen. Maar de
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hoop bestaat, dat in en door het deelhebben aan die nieuwe taak, de grote•
dreiging uit het oosten in bèdwang zal worden gehouden. En eerst wanneer
dat werkelijkheid geworden zal zijn, kan het tijdstip daar zijn, waarop met
kracht voorwaarts kan worden gestreefd in die opbouw, welke Thuisfront
IJumanitas reeds voor ogen stond, toen het het initiatief nam tot Welkom Thuis,
waarvan wij bij deze afscheid nemen."
Om precies te zijn 52 keer hebben wij iedere Zondagochtend door de welwillende
medewerking van de V.A.R.A. ons Welkom Thuis-programma uitgezonden. Naasteen gezellig gramofoonplaatje werden enige duizenden groeten uitgezonden en
werd voorlichting gegeven op het gebied van scholing, herscholing, kostwinnersvergoeding, overbruggingsuitkering, werkgelegenheid, huisvesting, emigratie, sociale•
problemen, aankomst van troepenschepen en tal van andere onderwerpen. Niettegenstaande het vroege Zondagochtenduur bleek er grote belangstelling voor
deze uitzending te bestaan. Vele brieven getuigen daarvan, die wij in de loop
van dit jaar mochten ontvangen. Ook na de laatste uitzending ontvingen wij nog.
tal van brieven met blijken van waardering.
Ongetwijfeld hebben wij mede door deze radio-uitzendingen een• enorme goodwill
kunnen kweken voor ons thuisfrontwerk van een niet te onderschatten betekenis,.
ook voor de verdere uitbouw van ons werk.
Eigenlijk is het niet nodig om in dit artikel er nog eens op te wijzen, dat ons:
thuisfrontwerk wordt voortgezet, zij het dan nu meer gericht op de buitenkerkelijke militairen in Nederland en in de hospitalen en sanatoria. Wij schreven daar
reeds eerder over, maar het kan geen kwaad om dit nog eens te onderstrepen en
onder de aandacht te brengen. Er is voor ons thuisfront nog véél en belangrijk
werk te doen. Daarbij zal straks een nieuwe taak op onze schouders gelegd worden
naar mate in het kader van het Atlantisch Pact, Nederlandse militairen geoefend:
en opgeleid zullen worden buiten onze grenzen. Ook dan zal Thuisfront Humanitas paraat zijn om onze jongens met raad en daad bij te staan. Helaas is het
nog niet zover, dat ons werk door het Rijk financieel wordt gesteund. Wij leven.
dus van giften en gaven, die wij ontvangen van organisaties en particulieren, die.
sympathiseren met onze doelstelling, en het thuisfrontwerk voor buitenkerkelijke
militairen noodzakelijk vinden. Toch zijn deze. bronnen niet z6 rijkvloeiend, dat
Wij al het werk kunnen doen, wat we zo graag zouden doen. Het is dan ook
om deze reden, dat het hoofdbestuur van ons thuisfront heeft besloten om het
instituut van contribuanten in het leven te roepen. Door dit instituut hopen wij;
een grote kring van vrienden om ons te verzamelen die bereid zijn door slechts
een kleine jaarlijkse bijdrage te geven ons verdere werk mogelijk te maken. Door
slechts f 1.— per jaar beschikbaar te stellen kunt u ons al helpen. Voor f 1.—
per jaar is u contribuant van ons thuisfront. Door f 1.— te storten op onze postrekening no 523634 óf door f 1.— over te schrijven op onze rekening bij de
Twentsche Bank, hoofdkantoor, Amsterdam óf door f 1.— aan postzegels op een,
briefkaart te plakken en aan ons te adresseren verricht u een goede daad.
Dat het guldens moge stromen!
j, A. TERLINGEN

EEN KLEINE DAAD
Thuisfront Humanitas onderhoudt een regelmatig contact met de Nederlandse
militairen in Korea, Nieuw-Guinea en de West.
Op één van onze vragen betreffende de lectuurvoorziening ontvingen wij een
aantal antwoorden. Uit één van de brieven, die ons uit Korea bereikten citeren
wij het volgende:
„Nu treft u in uw schrijven een teer punt, nl. de lectuurvoorziening. We
schreeuwen er om, want als we lectuur krijgen is het Engels, hetgeen het grootste
gedeelte van de jongens niet kan lezen. Ik meen dan ook wel namens het gehele
Nederlandse Detachement Verenigde Naties in Korea te schrijven, dat Hollandse
lectuur met open armen ontvangen zal worden. Wat voor soort lectuur? U begrijpt,
dat dit moeilijk is. We hebben jongens, die katholiek, protestant of buitenkerkelijk
zijn, maar één ding hebben ze gemeen: ze puzzelen graag en doen haast allen
aan sport. Naar mijn bescheiden mening zouden sportbladen, geïllustreerde bladen,
puzzlebladen, weekbladen en tijdschriften gretig aftrek vinden".
Is het nodig om aan dit dringend verzoek om lectuur nog iets toe te voegen?
Thuisfront Humanitas doet wat zij kan, maar onze mogelijkheden zijn beperkt.
Het is daarom, dat wij ons tot u wenden met het verzoek een handje te helpen.
Wij vragen van u een „kleine daad". Een „kleine daad", die geld nóch inspanning
kost. Wij vragen slechts om direct na lezing uw weekblad( geen dagbladen), sportbladen, geïllustreerd blad of tijdschrift ter .beschikking van onze militairen te
stellen. Eén van u is stellig bereid om voor dit doel bladen in ontvangst te nemen
en te doen toekomen aan ons thuisfront. Wij zorgen dan voor de rest.
Door deze „kleine daad" helpt u mee het moreel van onze jongens hoog te houden.
Met dank namens onze militairen en het hoofdbestuur van Thuisfront Humanitas.
J. A. TERLINGEN,
Directeur-secretaris

Van de redactie
Wij ontvingen van de Arbeidsgemeenschap der Woodbrookers te Bentveld een
zeer uitvoerig overzicht van het zomerwerk dier organisatie. Het is onmogelijk
alle daarin vermelde cursussen in ons
blad te vermelden. wel willen wij gaarne
de aandacht van onze lezers(ressen) vestigen op dit belangrijke stuk ontwikkelingswerk.
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Daarnaast worden een 3-tal vacantiekampen van een, week georganiseerd,
waarvan de kosten bedragen f 37,50 per
persoon (voor echtparen af 72,50).
Alle inlichtingen omtrent deze bijeenkomsten worden op aanvrage gaarne
verstrekt door de administratie van de
A. G. der Woddbrookers, Bentveldsweg 3 te Bentveld.

