
CONGRES 1951 

Verder bouwen 

In het centrum van Rotterdam, in 
een nieuw industriegebouw, zal onze 
afdeling op 28 en 29 April het Congres 
van Humanitas mogen ontvangen. Dit 
centrum, in 1940 weggevaagd, wordt 
wel het dode hart van onze stad ge-
noemd. Maar wie een tijdlang niet in 
Rotterdam geweest is, zal kunnen mer-
ken, dat dit dode hart alweer tot leven 
is gewekt en z'n energie rhythmisch 
stuwt tot aan de verste contouren van 
de gemeente. Nieuwe banken en andere 
kantoorgebouwen, voorzien van de 
modernste machinale administratie-
middelen, registreren er voor- en tegen-
spoed, verlies en winst van de bedrijven, 
waarin, door heel de stad verspreid, 
duizenden bezig zijn de productiviteit 
te verhogen. Het is het noodzakelijke 
werk voor de materiële verzorging, het 
apparaat voor de handhaving van een 
draaglijk bestaan. En ieder, die er in 
opgenomen wordt, moet een belangrijk 
deel van z'n geestelijke en lichamelijke 
krachten beschikbaar stellen voor de 
instandhouding van het simpele leven. 
Dat is allemaal juist en het is allemaal 
onvermijdelijk. 

Maar achter de duizenden venster-
ruiten in de Rotterdamse woonwijken 
voltrekt zich aan de mens nog een ander 
leven, dat in hoge mate bepalend is 
voor z'n persoonlijk geluk en de solidi-
teit van onze samenleving. Het is dik-
wijls heel gecompliceerd en vol open-
lijke en verborgen ellende, tijdelijke en  

durende noden. Het gezondhouden van 
dit levensdeel is stellig niet minder be-
langrijk dan het herstel van onze wel-
vaart. Het eist evenzeer een goed werk-
apparaat, een registratie van verlies k 
winst, een zoeken naar de beste midde-
len en methoden. Maar het eist boven-
al de mens zelf, die zich zo met z'n 
medemens verbonden voelt, dat hij alles 
wil doen om hem, te heffen naar een 
gaaf en gelukkig bestaan. 

Op ons levensterrein heeft Humani-
tas dit werk ter hand genomen. In alle 
afdelingen zoekt men naar de juiste 
wegen. Er is succes en er zijn teleur-
stellingen. Ons congres zal ieder de ge-
legenheid bieden zich met een anders 
ervaringen te confronteren. Het zal ook 
beraadslagen over de beste werk-
methode. Humanitas heeft zich in de 
ruim 5 jaar van haar bestaan een ver-
blijdende reputatie verworven. Dat het 
in stijgende lijn zo voort moge gaan. En 
nu van heinde en ver onze congressisten 
naar de Maasstad komen, zeggen we: 
Wij verwachten u gaarne. Namens de 
Rotterdamse afdeling: Welkom in Rot-
terdam! 



HET JOODSE 

OORLOGSPLEEGKL\ D 

Wellicht te spoedig aanvaardde ik 
het verzoek van de redactie, de lezers 
van dit blad iets te vertellen over het 
Joodse oorlogspleegkind. Te spoedig: 
enerzijds ligt wel is waar de tijd van de 
hevig bewogen strijd1) achter ons, nu 
in de voogdij over verreweg de meeste 
oorlogspleegkinderen is voorzien, maar 
anderzijds ligt deze tijd nog niet lang 
genoeg achter ons voor een voldoende 
gefundeerde nabetrachting. Zo kan dit 
artikel eigenlijk niet anders worden dan 
een verzameling losse opmerkingen over 
het onderwerp. 

Geschiedenis: De geschiedenis mag 
eigenlijk bekend worden geacht. Niette-
min hierover een enkel woord. Tijdens 
de oorlog dook een aantal Joodse kinde-
ren onder; in het laatste oorlogsjaar 
werd in de kringen der illegaliteit een 
wettelijke maatregel voorbereid, om 
deze kinderen, voor zover zij zonder 
natuurlijke verzorgers waren, op te 
vangen. Deze maatregel werd: het 
Koninklijk Besluit van 13 Augustus 
1945, waarbij werd ingesteld voorlopig 
voor de tijd van maximaal twee jaar: 
de Commissie voor Oorlogspleegkinde-
ren („0.P.K.7'). Aan deze Commissie 
werden alle kinderep, waarover in ver- 
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band met de oorlogsomstandigheden ge-
durende meer dan drie maanden de 
ouderlijke macht of voogdij niet was 
uitgeoefend, toevertrouwd. Deze Com-
missie trad dus als het ware op als 
voogdes; zij was het, die in eerste in-
stantie de facto besliste over het wel-
zijn, over het verplaatsen, over de terug-
gave van de kinderen aan de familie; 
zij was het, die vervolgens de rechter 
adviseerde aangaande toekenning van 
de voogdij over die kinderen. 

De Commisse kreeg onder haar hoede 
alle oorlogspleegkinderen; dit waren 
twee grote groepen: de kinderen uit 
Indonesië en de Joodse kinderen. Van 
,de laatsten waren verreweg de meesten 
ondergedoken kinderen, wier ouders 
waren weggevoerd; veel kleiner was 
het aantal Joodse kinderen, dat ouder-
loos uit de kampen terugkeerde. 

Later werd het bestaan der Commis-
sie voor Oorlogspleegkinderen verlengd; 
zij werd definitief opgeheven met in-
gang van 1 September 1949. Alle, toen 
nog niet afgehandelde zaken van oor-
logspleegkinderen, werden overgeheveld 
naar de Voogdijraad Amsterdam. In die 
gevallen, waarin de Commissie voor 
O.P.K. zelf tot voogdes was benoemd, 
kwamen de kinderen dus toen zonder 
voogdes, want een ontbonden Commis-
sie kan geen voogdes zijn. Ook deze 
kinderen werden derhalve weer toe- 



vertrouwd aan de Voogdijraad Amster-
dam. Deze kreeg — zoals gezegd — alle 
O.P.K.-gevallen af te handelen, met 
welke taak de Raad thans bijna gereed 
is. Slechts over 17 oorlogspleegkinderen 
moet nog een voogd worden benoemd. 

Problematiek: Er kwam dus één com-
missie voor alle hierboven genoemde 
kinderen. Het was de Joodse groep, 
waaromtrent de principiële strijd ont-
brandde: immers de uit Indonesië terug-
gekeerde kinderen vonden in Nederland 
meestal familie, die hen kon opnemen; 
in allen gevalle moest voor elk kind van 
déze groep na terugkeer een „nieuw 
plan" worden gemaakt, waarbij aan-
sluiting werd gezocht bij de levens,' en 
geloofsopvatting der ouders. Bij deze 
groep waren de zogenaamde strijd-
gevallen uitzondering. 

Bij de Joodse kinderen echter zagen 
wij veelal een strijd ontbranden tussen 
de 	verzorgers-tijdens-de-oorlog 	(de 
„onderduikpleegouders") enerzijds en: 
de familie der kinderen, de vrienden 
hunner ouders — soms zelfs de ouders 
of één van hen zelf! — en de Joodse 
kinderbeschermende instituten ander-
zijds. Hier kreeg de stijd veelal een 
religieuze achtergrond, kreeg hij soms 
het karakter niet van een strijd-om-het-
kind, maar: om het geloof van een kind. 
En hier kwamen problemen van socio-
logische en psychologische aard aan de 
orde, waaromtrent degenen die tot oor-
delen en tot beslissen waren geroepen geen 
ervaring bezaten: een situatie als deze 
had zich ten aanzien van geen bevol-
kingsgroep ooit in die omvang en op 
deze wijze Voorgedaan. Er kwam dus 
één commissie, en die éne commissie, 
die over enige duizenden gevallen van 
Joodse kinderen moest oordelen, waar-
van een zeer groot aantal „strijdgeval-
len" werden, bestond in meerderheid, 
zelfs in grote meerderheid, uit niet-
Joden. Dit was de grote grief van de 
Joodse gemeenschap in Nederland. En 
dit leidde naar de overtuiging niet 
slechts van de Joodse gemeenschap, 
maar ook van velen daarbuiten 2), tot 
een miskenning van de grote betekenis  

van de sociologische factoren — nog 
afgezien van de hierboven aangestipte 
religieuze kwestie, die m.i. in laatste 
instantie er een is van recht, en wel 
vooral één van de gelijkheid der ver-
schillende kerkgenootschappen naar 
Nederlands recht en Nederlandse 
traditie. 

Al deze problematiek is nog geens-
zins opgelost; er is zelfs nog weinig 
klaarheid in gekomen, al zijn de indivi-
duele gevallen thans voor de overgrote 
meerderheid beslist. 

Hoe zijn de beslissingen uitgevallen? 
Voorop sta, dat de hierna te noemen 
cijfers met enige reserve wordèn ge-
geven. Er zijn namelijk nogal wat ver-
schillen geregistreerd; vooral in het be-
gin is een groot aantal kinderen als 
oorlogspleegkinderen opgegeven, die dit 
later niet bleken te zijn (met name: 
kinderen, wier ouders gelukkig in leven 
bleken en die spoedig met hen konden 
worden herenigd). En ook bij de hier-
onder te geven cijfers omtrent Joodse 
en niet-Joodse voogden zijn twijfel-
gevallen mogelijk en kan derhalve: niet 
voor volkomen nauwkeurigheid worden 
ingestaan. Volgens op 1 December 
1950 bij de Joodse voogdijvereniging 
„Le Ezrath ha Jeled" geregistreerde ge-
gevens waren van de aldaar bekende 
ongeveer 1720 Joodse oorlogspleeg-
kinderen op die datum 409 kinderen, 
waarover niet-Joodse voogden waren 
benoemd. Dit betekent geenszins, dat 
de overige ruim 1300 kinderen Joods 
worden of zijn opgevoed. Immers van 
die 1720 kinderen moesten er 375 wor-
den afgetrokken, die intussen meerder-
jarig zijn geworden en waarvan niet 
meer was na te gaan of zij een Joodse 
of niet-Joodse voogd hebben gehad, ter-
wijl er 280 naar het buitenland zijn 
vertrokken, waarover geen voogdij was 
uitgesproken. In 145 van de 1720 ge-
vallen was — volgenS de bij deze ver-
eniging destijds bekende gegevens (die 
echter, doordat voortdurend rechterlijke 
beslissingen 'werden gegeven, bij de 
werkelijke feiten achteraan kwamen) 
nog geen voogd benoemd. Volgens mijn 
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schatting zijn (resp. worden) 20 á 25 % 
van de Joodse oorlogspleegkinderen 
niet-Joods opgevoed. Dit is op zich zelf 
bezien reeds een groot percentage. 
Wanneer men echter bedenkt, dat bij 
de wel Joods-opgevoede kinderen zeer 
velen zijn, wier overgang van het pleeg-
ouderlijk milieu naar dat van de familie 
of naar Joodse kindertehuizen reeds 
spoedig na de oorlog gemakkelijk plaats 
vond, doordat pleegouders, hetzij zelf 
de kinderen niet wilden of konden be-
houden, hetzij hun „teruggave" aan de 
Joodse familie, resp. gemeenschap, 
beter of juister of rechtvaardiger acht-
ten, dan blijkt, dat in het overgrote 
deel der zogenaamde „strijdgevallen" 
de rechterlijke organen met een zeker 
conservatisme de bestaande toestand 
hebben gehandhaafd. 

Betekenis voor het individuele geval: 
En nu deze veelomstreden vraag: wat 
betekent dit voor ieder kind, in ieder 
individueel geval? 

Men heeft in de hier bedoelde rech-
terlijke beslissingen bijna steeds een-
zijdig het belang van het kind gezien 
in het handhaven van de in de oorlog 
gegroeide band tussen pleegouders en 
pleegkind. En men beriep zich hierbij 
op de psychologie, d.w.z. op één „leer-
stuk" van die nog jonge wetenschap, te 
weten: op de leer van het psychologisch 
trauma, de breuk, letterlijk de ver-
wonding, die zou ontstaan bij het ver-
breken van deze band en die het kind 
in zijn verdere ontwikkeling zou scha-
den. Hiertegenover is aangevoerd, dat 
bij kinderen, die in een milieu worden 
opgevoed dat zo volkomen afwijkt van 
hun eigen milieu, waarin met afkomst-
en erfelijkheidsfactoren generlei reke- 
ning wordt gehouden, op latere leeftijd 
speciaal in de puberteit moeilijkheden, 
andere psychologische traumata kunnen 
en zullen ontstaan, die een veel schade-
lijker invloed op hun ontwikkeling zullen 
hebben. En daarvan zijn nog geen ge-
gevens bekend. 

Het antwoord op de hier bedoelde 
veelomstreden vraag is dan ook zeker 
op dit ogenblik nog geenszins te geven.  

1) Vgl. hieromtrent: mr I. van Creveld 
„De strijd om het Joodse kind". Schrijver 
dezes: „Het Joodse Oorlogspleegkind". 
(Beide brochures uitgegeven door de toen-
malige Contact-Commissie der Joodse Co-
ordinatie Commissies). 
2) Van wie hier genoemd worden: ds F. 
Kuiper, prof. dr M. A. Beek, ds J. J. Kalma; 
vgl. van deze laatste de brochures: „Redt 
de Joden" en „Nogmaals Redt de Joden". 

Uiteraard zal, indien een onderzoek 
naar het levenslot der vroegere oorlogs-
pleegkinderen ooit zal worden onder-
nomen — hetgeen ongetwijfeld voor de 
kinderbescherming in het algemeen zeer 
instructief en derhalve van groot.belang 
zal kunnen zijn —, zulk een onder-
zoek slechts een gedeelte van de geval-
len kunnen omvatten. Slechts omtrent 
een gedeelte toch van deze kinderen 
zijn in de dossiers, zowel van het vroe-
gere O.P.K. als van de Joodse vereni-
ging uitvoerige gegevens bekend. En 
het zal t.z.t. van de wil van de vol-
wassen ex-oorlogspleegkinderen af-
hangen, of zij door het „completeren" 
van die gegevens met hun eigen levens-
ervaringen aan zulk een onderzoek wil-
len meewerken. 

Intussen zijn ons reeds thans een 
aantal gevallen bekend, waarin van een 
geslaagde of een niet-geslaagde over-
plaatsing kan worden gesproken. Ook 
zijn enkele gevallen bekend, waarin de 
continuering van het verblijf van een 
Joods kind in het niet-Joodse milieu op 
een mislukking uitliep. Hierbij dient 
intussen te worden opgemerkt, dat de 
grote meerderheid der gevallen, waarin 
de kinderen in niet-Joods milieu bleven, 
zich geheel onttrekt aan onze beoor-
deling en dit ook wel zal blijven doen. 

Ik geloof, dat het niet zo veel zin 
heeft, op dit ogenblik reeds een analyse 
van enige gevallen te beproeven en wel 
omdat dan de verleiding groot zou zijn 
aan die enkele gevallen algemene gel-
digheid toe te kennen. De geschiedenis 
van de Joodse oorlogspleegkinderen zal 
pas veel later kunnen worden geschre-
ven. 

R. FRIEDMANN— 
VAN DER HEIDE 
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„Ongegrepen jeugd” 
Voor verschillenden van U zal de 

naam Jeugdhuis „Het Anker" te Am-
sterdam niet onbekend zijn. Voor velen 
echter wel en het is voor die velen, dat 
wij iets willen vertellen over het werk, 
dat men daar sedert drie jaar verricht. 

Na de oorlog begon ook op het ge-
bied van de kinderbescherming de al-
oude wijsheid door te dringën, dat 
voorkomen beter is dan genezen en men 
ging zijn aandacht vestigen op dat ge-
deelte van het werk, dat tot dusver 
wel is waar niet over het hoofd gezien, 
maar dan toch stiefmoederlijk bedeeld 
was, nl. het preventieve werk. Meer en 
meer ging men beseffen] dat, wilde 
men een gezond volk, een gezonde 
samenleving, men dan moest beginnen 
bij de jeugd en dan vooral bij die jeugd, 
waarmede tot dusver niemand contact 
had, tenminste niet in preventieve zin. 

Zo kwam het probleem van de „on-
gegrepen jeugd" ter tafel. De jeugd, die 
niet te boeien was door welke vorm van 
jeugdorganisatie dan ook en die dreigde 
in verwildering op te groeien. Een grote 
groep, welke van huis uit niet de ge-
borgenheid, de liefde kende, die voor 
een goede ontwikkeling nodig is; die 
niet de gelegenheid tot gezonde ont-
spanning kreeg, die hen kon brengen 
tot de inspanning, die vereist is, om 
zich op de juiste wijze staande te hou-
den. Deze kinderen leven in sociaal 
slechte omstandigheden en missen .de 
kracht ën het initiatief, om zich daaruit 
op te werken. Voor hen moest wat 
gedaan worden en zo kwam men in 
1948 tot de oprichting van Jeugdhuis 
„Het Anker". De oprichters hiervan 
waren het Nederlands Verbond van 
Vakverenigingen, „Humanitas", Het 
Humanistisch Verbond en de Arbeiders 
Jeugd Centrale, terwijl het beheer in 
handen is van de Dienst Niet-Gegrepen 
Jeugd, afd. Amsterdam. 

Dit Tehuis is bestemd voor de niet-
georganiseerde arbeidersjeugd, die men 
in de naaste omgeving — het tehuis is 
gevestigd aan de Prins Hendrikkade 
142 — in groten getale aantreft.  

Door allerlei soorten van handenarbeid, 
door gymnastiek, spel en alle mogelijke 
vormen van ontspanning, tracht men de 
kinderen te brengen tot de bereidheid, 
zich voor iets in te spannen; tracht men 
te bereiken, dat er hunnerzijds een ge-
voelsrelatie ontstaat met de léiding en 
met elkander, zodat men kan proberen, 
hun levenshouding gunstig te be-
invloeden. Hierbij houdt men een open 
oog voor nieuwe inzichten, welke zich 
op het gebied van de kinderbescherming 
voordoen; men vraagt zich telkens af: 
„Wat kunnen wij doen, om onze werk-
wijze te verbeteren". 

Teneinde verdieping van het werk 
mogelijk te maken, is er een Raad van 
Advies in het leven geroepen. In deze 
Raad hebben zitting deskundigen op 
psychologisch, sociologisch, organisato-
risch gebiéd en verder op ieder gebied, 
dat van belang is voor het werk, dat in 
„Het Anker" gedaan wordt. Want dat 
men dit werk niet los kan zien van dat-
gene, dat op ander terrein in ons maat-
schappelijk bestel de aandacht vraagt, 
staat voor het bestuur van „Het Anker" 
wel vast. Het is nodig de gezinnen, 
waaruit de ongegrepen jeugd stamt, op 
een hoger niveau te brengen, verbete-
ring in de woningtoestand te bereiken, 
alsmede in het welvaartspeil en de 
hygiënische voorzieningen. 

Dit werd onder meer door de voor-
zitter, de heer Ph. H. van Praag naar 
voren gebracht in de rede, die hij, ter 
gelegenheid van de installatie van de 
Raad van Advies, hield. Het werk in 
„Het Anker" is groeiende. Momenteel 
telt men 7 á 8.000 bezoeken per maand, 
terwijl er 700 jongens en meisjes als 
vaste bezdekers staan ingeschreven. Het 
plan is, binnenkort in het noorden van 
de stad een tweede tehuis te openen. 
Wij hopen, dat ook dit tehuis spoedig 
te klein zal blijken en dat hoopt ieder 
met ons, die beseft, hoe dringend nodig, 
hoe belangrijk dit werk is en hoe weinig 
er nog in dit opzicht gedaan wordt ten 
behoeve van de zo ontstellend grote 
groep, voor wie het werk bestemd is. 

D. Ryz. 
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KINDEREN EN VACANTIE 

Als tussen stortbuien en Windvlagen 
een uurtje van heuse zonneschijn ons 
duidelijk komt maken, dat het nu wer-
kelijk bijna gedaan is met de dictatuur 
van koning winter, dan komt langzamer-
hand in onze hoofden de gedachte aan 
vacantie op. Eigenlijk zouden we er zo 
wel uit willen lopen om op de trein te 
stappen en ergens heen te gaan waar 
het mooi is, of waar het er in ieder ge-
val anders uitziet dan hier; we zouden 
de fiets willen nemen en er op uit 
trekken, of, als we minder actief van 
aard zijn, gewoon ergens in de zon 
willen liggen. Och ja, vacantie. Mis-
schien gaat het u wel net als het mij 
gegaan is en haalt u uw foto-album voor 
de dag om met uw huisgenoten nog 
eens opnieuw de mooie plekjes op te 
zoeken, die u het vorig jaar in uw 
vacantie ontdekte, om u nog eens op-
nieuw te herinneren, hoe prettig het 
was en hoe jammer dat het zo gauw 
voorbij was. 0 ja, het regende weleens, 
maar het weer viel toch wel erg mee. 
En van het een komt het ander en eer 
de avond om is, verschijnt de atlas op 
tafel en maken we plannen voor de 
vacantie van dit jaar. We gaan aan het 
rekenen en al weten we nog niet precies 
hoe dat nu moet, nu alles weer duurder 
is geworden, één ding staat vast, als het 
even kan, gaan we met vacantie. 

Zo ongeveer gaat het in vele gevallen, 
in heel veel zelfs. Omdat het er zo veel 
zijn hebben Wé immers vacantiesprei-
ding. 

Maar hoeveel er ook zijn mogen, 
Nederland telt nog altijd een groot aan-
tal gezinnen waar met-vacantie-gaan 
tot de categorie onvervulbare wensen 
behoort. Sommige van deze gezinnen 
kunnen nauwelijks de eindjes aan elkaar 
knopen, andere kunnen zelfs dat niet. 
Menige huismoeder denkt zuchtend aan 
de tijd, dat straks haar kroost de school-
deur voor vier weken achter zich ziet 
dichtgaan, terwijl de mogelijkheden van 
vacantiegenoegens er niet zijn. Welke 
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moeder zou haar kinderen niet een pret-
tige vacantie gunnen, welke vader zou 
zijn jongen niet graag een poosje „de 
boer op" sturen? 

Er zijn, vooral in onze grote steden 
nog massa's kinderen, die niet weten 
wat het zeggen wil om 's morgens wak-
ker te worden en uit het raam iets 
anders te zien dan de eentonige huizen 
van de overkant, om in plaats van het 
lawaai van trams en auto's en wat d3 
grote stad zo al meer voor geluiden 
vermag voort te brengen, een vogel te 
horen zingen of zelfs maar een haan te 
horen kraaien. Of om de zee te horen 
ruisen en te beseffen, dat je maar een 
paar minuten hoeft te lopen om in de 
duinen te zijn; om rondom je de ruimte 
te weten, die je in de stad zo mist. 

Zeker, er wordt in ons land veel ge-
daan om ook de kinderen uit de minder-
draagkrachtige gezinnen een prettige 
vacantie te bezorgen. Er zijn kampen, 
die niets, of bijna niets kosten, er zijn 
vacantiescholen, waarvoor de ouders 
naar draagkracht kunnen bijdragen. 
Maar nog altijd is het aantal kinderen, 
dat daarvoor in aanmerking komt groter 
dan de beschikbare mogelijkheden; jaar 
in jaar uit moeten grote aantallen kin-
deren hun vacantie doorbrengen in de 
straten en op het asfalt van de grote 
stad en nog altijd zijn er huismoeders 
voor wie deze vacanties een extra be-
lasting betekent van de toch al onnoeme-
lijk zware taak, waarvoor zij zich met 
een zeer beperkte huishoudkas geplaatst 
zien. Om nog maar niet eens van haar 
eigen vacanties te spreken! 

Nu kan men, als men aan deze ge-
zinnen denkt, twee dingen doen. Men 
zou, gedachtig aan eigen problemen, 
kunnen zeggen: „Het is wel jammer, 
maar ik kan er ook niets aan doen", 
men zou ook kunnen proberen om, al is 
het maar een klein 'beetje, te helpen 
deze kinderen ook eens een poosje uit 
het gewirwar van huizen en straten van 
de grote stad te halen. En u kunt hel-- 



pen! We zullen u vertellen hoe: • 
Humanitas en het Humanistisch Ver-

bond hebben de hoofden bij elkaar ge- 
stoken en zijn gekomen tot de oprichting 
van een Commissie Kinder-uitzending in 
eigen land. De bedoeling is, dat een 
aantal kinderen uit de grootste steden 
van ons land, met behulp van deze 
commissie, gedurende 14 dagen worden 
ondergebracht in gezinnen op het platte-
land, aan zee of overal elders, waar ze 
een prettige vacantie zouden kunnen 
hebben. 

Dat deze Commissie dit slechts kan, 
indien u daarbij een handje helpt, 
spreekt welhaast vanzelf. Laat uw ge-
dachten er eens over gaan, misschien is 
het met een beetje goede wil wel moge-
lijk, dat u zelf zo'n vacantiegangertje in 
huis neemt; als dat niet kan, och, zou 
er dan niemand onder uw familie of 
kennissenkring zijn, die u hiervoor warm 
krijgt? En als u er van overtuigd bent, 
dat ook dat niet lukt en u toch uw 
steentje wilt bijdragen — en dat wilt u 
natuurlijk —: de penningmeester van de 
Commissie is de heer J. de Bruijn, het 
gironummer is: Gem.giro S. 602 (Stich-
ting Humanitas. 

Als pleeggezin kunt u zich opgeven 
bij de plaatselijke gemeenschap van het 
Humanistisch Verbond of bij de afdeling 
van Humanitas. Indien een dergelijke 
afdeling of gemeenschap er niet is, dan 
wordt uw opgave gaarne verwacht bij 
de secretaresse van de Landelijke Com-
missie, mevr. M. van Gorkom—Léchner, 
Mauritsstraat 64, Utrecht, tel. 22870. U 
krijgt dan bezoek van een van onze me-
dewerkers-(sters), die met u de moge-
lijkheden bespreekt en bij wie u uw 
wensen omtrent de leeftijd van het kind 
— het gaat om kinderen van 4 tot 12 jaar 
— e.d. kenbaar kunt maken. Met deze 
wensen zal zoveel mogelijk rekening 
worden gehouden, maar dat Jantje van 
10 met z'n wilde haarbos en z'n sproe-
ten net zo graag met vacantie wil als de 
5-jarige Marietje met haar blonde krul-
letjes en blauwe ogen, dat behoeven we 
u natuurlijk niet te vertellen. 

Mogen we op u rekenen? 	D. R. 

Zijn wij er? 

Met spanning wordt op het Centraal 
Bureau iedere brief. uit de afdelingen 
geopend. Wij kijken verlangend uit 
naar het ogenblik, waarop wij zeggen 
kunnen: „de 6000 leden zijn bereikt". 
Er is, volgens de berichten die wij ont-
vangen en de persoonlijke gesprekken 
die wij in de afgelopen maanden ge-
voerd hebben, overal hard gewerkt, de 
laatste loodjes wegen echter het zwaarst. 

Niettemin menen wij, dat wij vol 
goede moed kunnen zijn. De leden-win-
actie gaat natuurlijk overal door, de 
afdelingen hebben het verzoek gekregen 
om vlak voor het congres de laatste 
stand aan ons op te geven, zodat wij 
op het congres het juiste ledental be-
kend kunnen maken. 

Er zijn in een aantal plaatsen weer 
contacten gelegd om te trachten tot de 
oprichting van een afdeling te komen. 

Uiteraard kunnen wij in dit stukje 
nog geen cijfers noemen, de kwartaal-
gegevens moeten nog binnenkomen. 
Slagen wij er in het door ons gestelde 
doel te bereiken, dan kan, mede door 
de thans reeds in voorbereiding zijnde 
oprichtingen, in het najaar wederom 
een flinke stoot tot opvoering van het 
ledental gegeven worden. De ver-
steviging van de financiële basis, die 
het gevolg is van deze groei van het 
ledental, zal het mogelijk maken het 
practische werk verder te verbeteren en 
verstevigen. Wij hopen u in het Mei-
nummer van ons blad gunstiger mede-
delingen te kunnen doen. Dit hangt 
echter mede van u af, zorgt daarom 
dat ook u lezer(es) van „Humanitas" 
uw steentje bijdraagt door minstens één 
lid te winnen. De bel van de laatste 
ronde van dit winterseizoen is gegaan, 
het tempo van deze ronde zal mede 
beslissend zijn voor het eindresultaat. 

Wij wachten met spanning het ant-
woord af op de vraag: 

Zijn wij er? 

J. de B. 

r 
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Sectie Reclassering, doch niet alleen Reclassering 

„VAN WIJK" 

EN DE RECLASSERING 

Eerst een opmerking. 
Van verschillende zijden bereikte 

mij de vraag, of ik het nu niet onge-
wenst vond, om Van Wijk bij zijn naam 
te noemen in deze artikelen. Inderdaad 
zou dit niet alleen ongewenst, doch ook 
volkomen afkeurenswaardig zijn. 

Zoals u zult begrijpen, is Van Wijk 
een gefingeerde naam en is ook het 
over hem vermelde zodanig gewijzigd, 
dat men hem ook niet uit de artikelen 
kan herkennen. Ten aanzien van onze 
cliënten kunnen we niet genoeg discre-
tie betrachten. 

Zij, die zich tot ons wenden om hulp, 
verkeren in de meeste gevallen in een 
afhankelijke positie. Willen wij hen 
kunnen helpen, weer zelfstandig te 
worden, dan dient degene, die om hulp 
vraagt, ons daartoe een aantal gegevens 
te verstrekken, vaak van vertrouwelijke 
aard. 

Het spreekt vanzelf, dat, willen wij 
het vertrouwen van onze cliënten niet 
verspelen — en daarop is onze hulpver-
lening gebaseerd — wij dit vertrouwen 

, niet mogen beschamen. 
Nog sterker, wie dit als medewerker 
van „Humanitas" schaadt, speelt ook 
nog met het vertrouwen, dat men in 
onze vereniging stelt en dat vaak moei-
zaam is verworven. 

Bij zijn bemoeiingen met cliënten kan 
men zelfs dingen te horen krijgen, die 
men niet verder moet laten gaan dan 
de eigen oren. 

Een zelfde discretie is vereist ten 
aanzien van de rapporten, die over „ge-
vallen" worden uitgebracht. Niet meer 
mensen moeten deze ter inzage krijgen, 
dan voor de behandeling strikt nodig is. 

En nu naar Van Wijk terug. 
Een groot aantal gegevens had ik uit 

het gesprek gekregen en het was nu 
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zaak, deze te controleren. Contr6le is 
zeer belangrijk; principieel moeten we 
m.i. geen hulp, vooral geen financiële 
hulp verlenen, zonder onderzoek en in-
formaties. Dat de wijze, waarop dit on-
derzoek geschiedt, plaatselijk anders zal 
zijn, is duidelijk; denken we alleen 
maar aan het verschil tussen de kleine 
plattelandsgemeente, waar iedereen, 
iedereen kent, en de grote stad, waar 
een ieder voor het grootste deel der 
bevolking anonymus is. 

Degene, over wie wij informaties in-
winnen, heeft er recht op, hiervan in 
kennis te worden gesteld. Dit geldt 
voornamelijk voor het voorlichtingsrap-
port van de reclassering, want dit 
rapport brengen we uit in ,opdracht van 
•de rechterlijke macht en deze wil 
natuurlijk ook graag weten, hoe de man 
of de vrouw zich gedraagt op zijn/haar 
werk. Is hij, of zij, eerlijk en betrouw-
baar; hoe is de verhouding met collega's 
en superieuren. Al deze inlichtingen 
werpen natuurlijk ook licht op zijn 
karakter. 

Ook voor de reclasseringsambtenaar is 
het goed, om de delinquent mede te de-
len, waar men inlichtingen denkt te gaan 
inwinnen, want het zal zeker niet in 
de bedoeling liggen, om de positie van 
de man moeilijker te maken, dan strikt 
noodzakelijk is. Integendeel, ik herinner 
me bijvoorbeeld een zeden-delinquent 
waarover we informaties moesten in-
winnen. 

Toen we dit met de betrokkene be-
spraken en de adressen opsomden, ver-
zocht hij ons, niet naar zijn schoon-
ouders te gaan, omdat deze van de hele 
zaak niets wisten. Natuurlijk hebben we 
dit toen niet gedaan, daarmede de man 
heel wat moeilijkheden besparend. 

Handelt men bij de reclassering in 



opdracht van de rechterlijke macht en 
is het contact tussen reclassering en 
delinquent dus vaak niet van vrijwillige 
aard, anders ligt dit in de gevallen 
waarmede wij bij ons werk voor 
„Humanitas" in contact komen. Deze 
mensen komen vaak geheel vrijwillig om 
hulp en dit is verreweg de meest 
gunstige situatie, omdat men dan in de 
regel ook bereid is, hulp te aanvaarden. 

We zullen er goed aan doen, ons te 
realiseren, dat wij tegenover een in 
wezen vrij mens staan, die vanuit zijn 
vrije keuze tot ons komt om hulp en 
die wij zo spoedig mogelijk weer zelf-
standig willen maken. 

Het is duidelijk, dat wij in deze ge-
vallen toestemming moeten vragen, om 
informaties en inlichtingen in te win-
nen. Zonder goedvinden van de ander 
treedt men niet in zijn leven in de 
breedste en diepste zin van het woord. 

Dit is m.i. onze basis voor het con-
tact met allen, met wie wij, uit hoofde 
van ons werk voor „Humanitas", in 
aanraking komen. Deze democratische 
aanpak, welke wars is van: „dat zullen 
wij wel even doen" of „daar gaan wij 
wel naar toe", hetgeen de mensen for-
ceert hun toestemming te geven tot 
dingen, die ze misschien liever niet wil-
len, zal het vertrouwen tussen ons en 
onze cliënten bevorderen, omdat men 
dan voelt, gewaardeerd te worden als 
volwaardig mens, die zelf de beslissing 
houdt over alles, wat er met en om hem 
zal geschieden. 

Vraagt men iemand toestemming, om 
informaties in te winnen, dan zal men 
dit ook moeten motiveren. Vooral voor 
de materiële of financiële hulpver-
lening is dit niet zo moeilijk. Met enige 
uitleg zal men zijn cliënt wel duidelijk 
kunnen maken, dat, waar „Humanitas" 
met tientallen gevallen te maken heeft, 
de financiële verantwoording in orde 
moet zijn. Maar, ik ben al weer veel 
te ver afgedwaald. 

Met Van Wijk besprak ik, bij wie ik 
inlichtingen over hem zou inwinnen; 
hij bracht tegen geen enkel adres be-
zwaren in. Een der volgende dagen  

ging ik op stap. De eerste naar wie ik 
toe ging, was de echtgenote van Van 
Wijk. 

Toen de deur werd opengedaan, riep 
de vrouw naar beneden: „Wie is 
daar?" De eerste puzzle; moest ik nu 
naar boven roepen, dat ik van de 
reclassering kwam, zodat alle buren het 
hierdoor wisten en dus de buurt? Het 
is niet onnodig, daar even op te letten, 
want gaat niet het verhaal van een 
ambtenaar, die in een volksbuurt aar 
boven riep, dat hij van een bekende 
vereniging kwam, die vaak financiële 
steun verleende. Dat is natuurlijk niet 
prettig voor een gezin; vaak houdt men 
de moeilijkheden liever binnen de 
muren der eigen woning. 

Dus riep ik, dat ik wel even boven-
kwam. Boven gekomen stelde ik me 
aan de vrouw voor met naam en func-
tie en vroeg, of ik even binnen mocht 
komen, daar ik graag even met haar 
wilde praten. Naam en functie, want 
men mag toch duidelijk weten, met wie 
men te maken heeft en wat die vreemde 
komt doen. 

„En schikt het u, dat ik even over 
uw man kom praten." 

Ik werd uitgenodigd,. binnen te 
komen. 

In de huiskamer zat een klein ge-
zelschap aan de koffie en natuurlijk 
lustte ik ook wel een kopje. Toen kwam 
ik in een moeilijke situatie. Moest ik 
nu, waar de anderen bij zaten een ge-
sprek met de vrouw over haar man be-
ginnen? Dit leek me niet prettig. En, 
als het even kon, kwam ik liever niet 
terug, omdat er nog zoveel adressen te 
bezoeken waren. Ik vroeg de vrouw 
daarom, of er wellicht een kamer was, 
waar we even rustig konden praten, of, 
dat ik maar terug zou komen, als het 
haar beter schikte. Gelukkig konden we 
in de achterkamer rustig met elkaar 
praten. 

Voor een dergelijke situatie kom je 
te staan, als je je bezoek niet van te 
voren aankdndigt. Allereerst is aankon-
digen van een bezoek een elementaire 
beleefdheidsregel en het bespaart je 
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vergeefse bezoeken. Dit aankondigen is 
geen leeg gebaar, doch geeft m.i. blijk 
van de juiste gezindheid ten opzichte 
van hen, _met wie wij in ons werk in 
aanraking komen. 

De grote opgave bij zo'n bezoek is, 
om gewoon te doen, zoals je bent, niet 
extra-hartelijk, 	extra-beleefd, 	extra- 
meelevend; dat voelt de ander toch als 
onecht. 

Alle factoren, om je onzeker te voe-
len, zijn aanwezig; immers, je bevindt 
je op vreemd terrein, de eigen decors 
ontbreken. Je wilt vrij veel van de 
vrouw horen, hoe moet je dat aanpak-
ken; wat is het voor een vrouw en hoe 
reageert zij; hoe ziet de woning er uit 
en al die vragen, welke van belang zijn. 

Leerzaam zo'n huisbezoek, je reali-
seert je dan, wat een ander kan voelen, 
als hij bij JOU thuis komt. 

De rust komt wel, want al doende 
leert men, alhoewel te bedenken valt, 
dat men al doende ook in fouten vol-
hardt. Onder deskundige leiding deze 
dingen bespreken, scholing, is nodig. 

Gewoon doen, vragen, of je je jas 
uit mag trekken; na verkregen toestem-
ming een sigaret opsteken, over het 
weer praten,. over de lekkere koffie en 
dan eens aan een gesprek beginnen? 

NEEN, weet goed, dat u een vreem-
de snoeshaan bent, die maar binnen 
komt. 

Wat moet die man; wat doet die hier? 
En dan gaat u over het weer praten, 

ja, om gewoon te doen. Doch laten we 
eerlijk zijn, omdat u, omdat wij, zo on-
zeker zijn. U durft de koe niet bij de, 
horens pakken, u laat de ander in span-
ning zitten. Daarom, wees zakelijk, op 
de juiste manier, begin direct mede te 
delen, waarvoor u komt en vang dat 
gesprek direct aan; geen koetjes en 
kalfjes. 

Laat u ook niet meetrekken in uit-
gebreide verhalen over een tante, die.. 
maar ja, dat is de kunst van het ge-
sprek en die moet je leren, in de prac-
tijk, doch ook door scholing. 

Na een half uur á drie kwartier moet  

je weten, wat je wilde weten en een 
indruk hebben van woning, vrouw, kin-
deren en familieverhoudingen, etc. 

U begrijpt, dat het bovenstaande on-
volledig is, want evenzo vele malen als 
men op huisbezoek gaat, evenzo vele, 
malen verloopt alles anders: altijd on-
derga je weer iets van spanning. Hoe 
zou dit gaan, wat voor mensen, hoe ziet 
het er uit? 

De indruk van de vrouw van Van 
Wijk was gunstig. Aanvankelijk gereser-
veerd, vertelde ze later, dat haar man, 
die een normaal loon verdiende, erg 
opging in de motorsport en daaraan 
vaak voor hem vrij grote bedragen be-
steedde; ze had zich wel eens afge-
vraagd, hoe hij aan het geld kwam en 
hem gewaarschuwd. Het begon met een 
klein defect motortje, dat opgeknapt en 
geruild werd, met bijbetaling, voor een 
grotere motor. 

Langzamerhand werden de kosten 
groter; hoe dit op den duur moest gaan, 
wist ze niet, zijn motor was alles. Dit 
alles had in het gezin spanningen ver-
oorzaakt, waarin ook de twee zoons van 
13 en 15 jaar betrokken waren. 

De verhoudingen in het gezin bespra-
ken we wat dieper; ze waren goed, 
doch het geheel leed onder het conflict 
over de motor. Dat haar man, om de 
kosten te dekken, zo nu en dan wat 
wegnam, geloofde ze niet. Hij rookte 
en dronk niet, liet alles staan voor zijn 
motor. 

Waar ik hiermede de situatie wel kon 
overzien, nam ik afscheid en vertrok, 
op weg naar enkele werkgevers, die 
Van Wijk in de loop der jaren had. Ik 
hoop ze in het volgende nummer met 
u te bezoeken en dan te beginnen aan 
het opstellen van een rapport. 

Voor uw op- en aanmerkingen houd 
ik me van harte aanbevolen. Er zijn 
in de laatste twee nummers een aantal 
dingen 6schreven, waar men een vol-
komen andere mening over kan hebben. 

Laat ons die mening dan weten. 

H. B. 
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UIT DE PRACTIJK 
De uitnodiging vervat in het slot van 

het artikel van H. Beuke, in het Maart-
nummer van „Humanitas", gaf mij het 
volgende in pen. Regelmatig komt het 
blijkens mijn ervaringen voor, dat een 
reclasseerder 1) voor de volgende moei-
lijkheid komt te staan. Hij heeft iemand 
onder zijn toezicht die een verkering 
aanknoopt. De reclassant 2) vraagt nu 
zijn toezichthouder, het meisje resp. 
jongeman, van het gebeurde onkundig 
te laten. Nu zij vooropgesteld, dat een 
reclasseerder of hij nu beroepsman of 
vrijwilliger is, zich nimmer mag lenen 
om als het ware de medeplichtige van 
zijn ondertoezichtgestelde te worden. 
Het is echter m.i. duidelijk, dat er hier 
talloze voetangels en klemmen liggen. 
Wat is nl. het geval? Een eerste taak 
voor de toezichthouder is te trachten, zo 
enigszins mogelijk, een band van ver-
trouwen te scheppen tussen hem en de 
ondertoezichtgestelde en wanneer deze 
band aan het groeien is dan zal het 
advies van toezichthouder tegenover 
ondertoezichtgestelde: „U moet het zeg-
gen en anders doe ik het" in staat zijn 
het dikwijls moeizaam verkregen ver-
trouwen met één slag teniet te doen. 
Toch kon de toezichthouder m.i. er niet 
in berusten dat de aanstaande van het 
gebeurde, tenzij dit een bagatelzaak is 
geweest, onkundig blijft en dit vooral 
ook in het belang van de ondertoezicht-
gestelde zelf, want de ervaring leert, dat 
een gewaarschuwde verloofde of echt-
genoot, die iets verneemt van de buiten-
wereld over een vroegere tekortkoming 
van de andere partij, daarvan minder 
schrikt, dan wanneer hij/zij dit voor het 
eerst verneemt en het behoeft wel geen 
betoog, dat de van tevoren gewaar-
schuwde een dergelijke mededeling van 
de buitenwereld veel gemakkelijker kan 
incasseren dan in het andere geval. Mijn 
advies in gevallen als deze is dan ook 
steeds; laten wij afspreken, dat u in de 
eerstvolgende tijd een gelegenheid zoekt 
het gebeurde te vertellen, ik zou het 
vervelend vinden die taak van u over 
te nemen, ik ben echter wel bereid dit  

met de nodige omzichtigheid te doen 
wanneer u mij dit vraagt. 

Hetzelfde geldt ten aanzien van kin-
deren. Regelmatig bemerkt men als 
reclasseerder, dat, wanneer een man 
bijv. in het Huis van Bewaring wordt 
ingesloten, moeder de kinderen stil 
houdt met een verhaaltje over een reis, 
een verblijf in een ziekenhuis of iets 
dergelijks. Ook hier is de kans niet ge-
ring, dat de kinderen vroeger of later 
door vriendjes of vriendinnetjes, en dan 
dikwijls op de meest onkiese manier, 
worden ingelicht. 

Het komt mij voor, dat juist, zoals 
dit kan worden gezegd ten aanzien van 
de sexuele voorlichting, de moeder de 
buitenwereld voor moet zijn. Het kiezen 
van een geschikt tijdstip is misschien 
wel moeilijk, de keuze kan verkeerd 
uitvallen, maar zelfs in dat geval is er 
m.i. altijd nog winst boven demogelijk-
heid van inlichtingen op straat. 

Ten aanzien van werkgevers zou op 
het eerste gezicht gezien hetzelfde kun-
nen worden gezegd, toch meen ik, al 
geef ik deze mening gaarne voor een 
betere, dat een werkgever die zonder 
informaties iemand in dienst neemt, in 
het algemeen niet door de reclassering 
behoort te worden ingelicht. 

Het behoeft wel geen betoog, dat de 
reclassering bij het plaatsen van een 
reclassant open kaart zal hebben te 
spelen en dikwijls juist daardoor aan de 
ene kant een reclasseringspoging met 
meer kansen van slagen bekleedt, aan 
de andere kant door de openhartigheid 
goodwill kweekt, die bij een eventueel 
misgaan de deur voor volgende gevallen 
niet per se gesloten behoeft te laten 
blijven. 

Uit Van Wijk en de reclaásering stip 
ik nog het volgende aan. Van Wijk ont-
kent het hem tenlastegelegde. Nu is 
onze ervaring, dat de rechterlijke auto-
riteiten in den regel bij ontkennende 
verdachten het aanvragen van een voor-
lichtingsrapport achterwege laten. Dit 
is wellicht nog een overblijfsel uit de 
tijd toen rapporten uitsluitend werden 
aangevraagd wanneer de een of andere 
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vorm van voorwaardelijkheid in het ver- wanneer de ondervrager hem niet steeds 
schiet leek te liggen. Men sprak toen aankijkt omdat .hij zich bezig 'is aan-
dan ook van reclasseringsrapporten. Bij tekeningen te maken en in aan de andere 
verdachten, die ontkenden, redeneerde kant de kwestie van het zien neerschrij-
men, wie ontkent heeft geen schuld- ven van mededelingen niet tevens een 
gevoel en zonder schuldgevoel geen rem op een te gemakkelijke en te weinig 
voorwaardelijk. Het behoeft wel geen doordachte woordeninvloed? 
betoog, dat deze redenering niet opgaat, 	Uiteraard kan het, vooral waar het 
althans ten aanzien van bepaalde soor- tere dingen betreft, vaak zin hebben, de 
ten van verdachten. Soms is juist het vulpen dicht te schroeven en nu inder-
ontkennen naar mijn ervaring het bewijs daad maar eens te kijken wat of de 
van de moeilijke positie waarin iemand betrokkene meent te moeten zeggen. 
is gekomen die een strafbaar feit heeft 	 v. G. 
begaan. Aan de ene kant ziet hij soms 	 
geen verklaring voor zijn gedraging en 	1) Het is niet gemakkelijk een goed en 
hij wil als het ware niet zinloos gehan- tevens aantrekkelijk woord te vinden voor 
deld hebben, aan de andere kant be- de toezichthouder. In het maandblad „Be- 

rechting en Reclassering" van Maart 1951 
tekent bekennen, tevens bekennen wordt geopperd het woord „gezel" in te 
tegenover de omgeving, terwijl men voeren. Het moet mij van het hart, dat het 
zich juist tegenover die omgeving wil mij geen gelukkige vondst lijkt hoewel ik 
trachten te handhaven. Ik zou dan ook geen argumenten daartegen kan aanvoeren. 

Tot nu toe heb ik wel tegenstanders, geen 
het al of niet bekennen bij voorkeur voorstanders voor dit woord ontmoet. Het 
geen criterium laten zijn bij de beoor- woord patroon, al geef ik toe dat ver-
deling van de vraag of een voorlich- warring mogelijk is, lijkt mij dan nog beter. 
tingsrapport al of niet gewenst is. 	2) Ook hiervoor hebben wij m.i. nog geen 

Tot slot nog een enkele opmerking behoorlijke aanduiding bruikbaar in het 
over het maken van aantekeningen werk. Uit het Sociaal Casework wordt aan- 

eg 	hword cliënt. k 	g mij 
tijdens het gesprek. Geeft iemand zich e gchter

even  
af of te  oor

o 
 de reclassering 

vraa
het woord 

aan de ene kant niet gemakkelijker patiënt dan nog niet de voorkeur verdient. 

EERSTE LUSTRUM VAN HET HUMANISTISCH VERBOND 

Zaterdag 17 Februari werd in het veel snellere ontwikkeling zouden geven 
Minerva Paviljoen in Amsterdam het van deze zegenrijke beweging. Na hem 
vijfjarig bestaan herdacht van het sprak mr Stempels, eveneens lid van het 
Humanistisch Verbond, Aanwezig waren, hoofdbestuur. Hij sprak over de geeste-
behalve het volledige hoofdbestuur, vele lijke en politieke vrijheid. Liberalisme 
afgevaardigden van de 50 gemeenschap- en socialisme hebben beide als achter-
pen, verder vele vertegenwoordigers van grond de humanistische geest. Ons Ver-
bevriende organisaties. Het Sweelinck- bond, aldus spreker, verbindt de beide 
kwartet zorgde voor de muzikale op- politieke stromingen. Het mag een voor-
luistering. De voorzitter, dr J. P. van beeld heten in het land en in de wereld 
Praag, deed bij zijn opening mede- voor de wijze waarop het Verbond zijn 
deling van vele telegrammen en andere taak opvat. Na hem sprak de voorzitter, 
schriftelijke gelukwensen, waarvan hij dr Van Praag, een gevoelig slotwoord. 
met name noemde de telegrammen van 	Op de druk bezochte receptie merk- 
de gelijkgezinde organisaties uit Ameri- ten wij onder de aanwezigen o.a. op: 
ka, Engeland, West-Duitsland en Oos- prof. Hoetink, prof. D. Loenen, prof. 
tenrijk. Het woord werd gevoerd door Kránenburg en prof. J. Romein. 
mr dr J. In 't Veld, lid van het hoofd- 	Namens de gezamenlijke gemeen- 
bestuur, die het werk van de afgelopen schappen bood de heer J. Wevers de 
vijf jaren zag als een wekroep. Hij sprak voorzitter als verjaarsgeschenk een lijst 
de hoop uit, dat de komende 5 jaar een met 654 nieuwe leden aan. 
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NIEUWS VAN HET THUISFRONT HUMANITAS 

Bezint eer d begint 

Wanneer er een spreekwoord is, dat in het bijzonder onder 
de aandacht van adspirant-emigranten gebracht zou moeten 
worden, dan is het wel het bovenaangehaalde spreekwoord. 

In ons Welkom Thuisprogramma voor gerepatrieerde mili- 
tairen, dat 's Zondagsochtends wordt uitgezonden in samen- 
werking met de V.A.R.A., hebben wij een paar keer gespro- 
ken over emigratie. Niet, omdat wij ons bij het Thuisfront 
geroepen voelen om als emigratie-bureau te fungeren, maar 
wel om de gedemobiliseerde militairen, die met emigratie- 
plannen rondlopen, voor te lichten. Niettegenstaande de 

Gewestelijke Arbeidsbureau's en verschillende particuliere instellingen in het alge-
gemeen wel op de hoogte zijn van de bestaande mogelijkheden, bleek er voor dit 
onderwerp zoveel belangstelling te bestaan, dat wij na dit radiopraatje stapels 
brieven ontvingen en nog dagelijks ontvangen. Het is daarom, dat wij in „Humani-
tas" nog eens iets over dit onderwerp willen schrijven. De omvang van dit artikel 
laat niet toe, dat wij in bijzonderheden kunnen treden over de mogelijkheden en 
kansen in de verschillende emigratielanden. Wij zullen ons dus bepalen tot enkele 
opmerkingen, die in het bijzonder van belang kunnen zijn voor gedemobiliseerde 
militairen. Om nog eens te illustreren, hoe de belangstelling voor emigratie in de 
laatste jaren is toegenomen, speciaal naar landen als Australië, Nieuw-Zeeland en 
Canada, publiceren wij hieronder enkele emigratiecijfers sinds 1945, welke ge-
gevens werden verzameld door de Stichting Landverhuizing Nederland. 

In de jaren 1946 tot 1950 emigreerden ruim 57.000 personen, van wie 673 in 
1946 en 21.330 in 1950. Ongeveer 1/3 der emigranten behoorde tot de beroeps-
bevolking; in 1950 bedroeg dit getal bijv. 7859 personen. 

Het aantal emigranten, die in de achter ons liggende jaren naar de verschillende 
landen trokken, vindt u in onderstaande cijfers. Hierbij dient opgemerkt, dat de 
de gezinsleden hierbij inbegrepen zijn. 

1946 1947 1948 1949 1950 
Argentinië 	 12 	7 	194 	137 	108 
Australië 	  23 	95 	867 	1619 	9268 
Brazilië 	  40 	140 	135 	407 	281 
Canada  	9 	2361 	6899 	6856 	7033 
Nieuw-Zeeland  	 8 	95 	101 	503 
Verenigde Staten 	  369 	2911 	3128 	2605 	2883 
Zuid-Afrika 	  16 	1062 	2340 	2021 	1153 
Overige landen 	  204 	731 	354 	274 	101 

Totaal 	 673 	7315 	14012 	14020 	21330 
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Deze statistiek is echter bij benadering juist, omdat niet iedere emigrant de 
devidzenafdeling van de Stichting Landverhuizing Nederland behoeft te passeren. 

Emigratie is geen eenvoudig vraagstuk, omdat het niet uitsluitend gaat om werk, 
loon, huisvesting of toekomst, maar het beïnvloedt het gehele verdere leven. 

Daarom schreven wij boven dit artikel: Bezint, eer gij begint, omdat dit vraag-
stuk zo iets persoonlijks is, dat wij ons niet gerechtigd achten om te pleiten vèèr 
of tegen emigratie. Wij gaan daarom niet verder dan het geven van enkel voor-
lichting, enkel feiten, die van belang kunnen zijn voor de adspirant-emigrant, zodat 
een beslissing in volle vrijheid en wèl-overwogen genomen kan worden. Staat 
eenmaal het plan tot emigratie vast, dan zal het zaak zijn om zoveel mogelijk over 
het land en de streek, waarnaar geëmigreerd zal worden, aan de weet te komen. 
In de boekhandel zijn over verschillende emigratielanden uitstekende boekjes ver-
krijgbaar. 

Eén van de belangrijkste dingen, waarover men vaak het gemakkelijkst denkt, is 
de taal. Onze ervaring heeft geleerd, dat in vele gevallen gedacht wordt, dat de 
taal gemakkelijk genoeg te leren is als men eenmaal in het emigratieland is aan-
gekomen. Hierbij wordt vergeten, dat juist een behoorlijke kennis van de taal 
vanaf het eerste ogenblik, dat men voet aan wal zet, beslissend is voor de verdere 
toekomst. 

Verder zal men zich bewust moeten zijn, dat de kosten voor de overtocht als 
regel zelf betaald moeten worden. Nu zijn er voor militairen, die in Indonesië zijn 
geweest, enkele bijzondere voorzieningen getroffen. In de eerste plaats genieten 
die militairen voorrang en bijzondere zorg bij de bemiddeling en voorbereiding ter 
zake van emigratie gedurende één jaar na hun demobilisatie. Verder zijn er voor 
hen onder bepaalde voorwaarden ook bijzondere financiële voorzieningen mogelijk. 
Wij hebben hier het oog op de bijdrage in de emigratiekosten. Nu moet uit dit 
laatste niet opgemaakt worden, dat iedere gedemobiliseerde militair voor een der-
gelijke bijdrage in aanmerking kan komen. Men moet daarvoor aan bepaalde voor-
waarden voldoen en iedere aanvrage daartoe wordt geval voor geval beoordeeld. 

Verder bestaat de mogelijkheid voor een militair, die na terugkeer uit Indonesië 
vanuit Nederland emigreert, maar zijn gezin nog niet kan meenemen, dat de mili-
taire overbruggingsuitkering gedurende het nog resterende gedeelte van de voor 
hem geldende militaire overbruggingsuitkeringsperiode aan zijn gezin wordt uit-
betaald. 

Voor het verkrijgen van de gemelde voorrang moet men zich wenden tot het 
Gewestelijk Arbeidsbureau, evenals voor het aanvragen van een eventuele emi-
gratie-bijdrage, terwijl men voor eventuele overbruggingsuitkering aan het gezin 
zich tot de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Zaken dient te wenden. 

Over het hier behandelde onderwerp is uit de aard der zaak nog wel meer te 
zeggen, maar de beschikbare ruimte in dit blad laat het niet toe. 

Mocht het dus zijn, dat u over emigratie meer wilt weten, dan is het Centraal 
Bureau van Thuisfront Humanitas gaarne bereid, hetzij schriftelijk, hetzij monde-
ling hierover nadere inlichtingen te geven. Ons adres is: Hekelveld 16, Amsterdam. 
Telefoon 38583. 	 J. A. TERLINGEN 
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ONZE VERLOTING 

In het Maart-nummer konden wij nog 
juist aankondigen, dat de toestemming 
voor de te houden verloting van het 
Departement van Justitie ontvangen 
was. Wij staan thans dus voor de taak, 
de door ons aangegane verplichting na 
te komen om 75.000 loten te plaatsen. 
Dit betekent, dat ieder lid circa 14 loten 
moet verkopen. De prijs van f 0,25 kan, 
ondanks de huidige moeilijkheden, toch 
werkelijk geen bezwaar zijn, de geluk-
kige, die een slaapkamer-ameublement 
of een Philips-radio, een Gero Zilmeta-
cassette of een. fiets of één der 96 
andere prijzen wint, is zeker goed af. 
Maar meer nog dan om de mogelijkheid 
van het winnen van een prijs. hebben 
de „Humanitas"-leden de gelegenheid 
door middel van deze loten, de aandacht 
voor ons werk te vragen. Naast het 
kleine financiële offer dat wij van de 
mensen vragen, zit in dit stuk activiteit 
de mogelijkheid juist door het gesprek, 
nièuwe leden te winnen. 

Wij hebben voor de verkoop officieel 
een zeer ruime termijn, wij willen echter 
trachten deze 75.000 loten vóór 30 Juni 
a.s. verkocht te hebben. De zomer-
maanden zijn nu eenmaal voor dit werk 
niet zo geséhikt en het opnieuw op gang 
brengen van de machine na de zomer-
vacanties kost wederom tijd en moeite. 
Wij doen dus een klemmend beroep op 
al onze medewerkers(sters) met kracht 
de verkoop ter hand te nemen. De af-
delingsbesturen hebben voldoende loten 
ontvangen, onze verspreide leden en 
vrienden in het land kunnen loten aan-
vragen aan het Centraal Bureau. Indien 
wij met elkander de schouders zetten 
onder dit karwei, zal het ons ieder per-
soonlijk licht vallen onze taak te ver-
vullen. Stelt het Centraal Bestuur niet 
teleur in zijn optimistische verwach-
tingen, het werk van het fonds Makker-
hulp is bij onze vrienden voldoende be-
kend om een garantie te geven voor het 
welslagen van dit stuk werk. 

Pakt aan, dan is succes verzekerd. 
J. de B. 

WIJ LAZEN ... 
in het Katholiek Sociaal Tijdschrift van 
Maart 1951 (no. 7) een ook, neen juist, 
voor niet rooms-katholieken belangrijk 
priesterlijk artikel van drs L. Visman O.P. 
over: Maatschappelijk Werk en Ziels-
zorg. 

Deze beschouwing borduurt voort op 
het artikel in het Tijdschrift voor Maat-
schappelijk Werk van de hand van 
mej. W. Kamphuis, over de vraag: 
„Mag of moet een christen-maatschap-
pelijk werker evangeliseren?" 

De rooms-katholieke theoloog gaat 
diep op de gestelde vraag in. Enkele 
van zijn conclusies (men leze vooral het 
gehele artikel) zijn deze, dat de taak van 
de maatschappelijk werker is, de „cliënt" 
zó te helpen, dat hij zijn functie in de 
maatschappij weer kan waarnemen; 
altijd dus door het weer zelf-actief 
maken van de cliënt. Om dat te berg-
ken, zal de M.W. zich moeten interes-
seren voor of althans in aanraking  

komen met alle mogelijke andere noden 
van die persoon en ook met de noden 
van de maatschappij (sociale pro-
blemen), die eventueel de nood van de 
persoon in de hand werken. Want al 
die factoren liggen ineengestrengeld. 
De maatschappelijke nood zal wel nooit 
een geïsoleerde oorzaak hebben, maar 
zowel uit persoonlijke (endogene), als 
maatschappelijke (exogene) oorzaken 
voortkomen. En vooral willen we hier, 
aldus drs Visman, de aandacht vestigen 
op de godsdienstige, ethische en geeste-
lijke conflicten, die gewoonlijk in het 
spel zijn. 

Toch dient er op gewezen te worden, 
dat de M.W. zelfs wanneer de cliënt er 
uit eigen beweging over begint, zich 
zoveel mogelijk buiten dat alles moet 
houden. 

Zoveel mogelijk, d.w.z. hij moet er 
zich niet méér mee bezig houden, dan 
voor zijn doel nl.: het weer function-
neren van zijn cliënt in .de samenleving 
dringend nodig is. 
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Met welk recht bemoeit de M.W. 
zich met de cliënt. Of beter: waaraan 
ontleent de M.W. zijn recht om er te 
zijn als een instantie, waar de cliënt 
zich tot kan richten? Dat steunt o.i. 
hierop, aldus de priester, dat iedere ge-
meenschap er recht op heeft, dat de 
leden in de gemeenschap goed op hun 
plaats zijn. Doet zij dat niet, dan heeft 
de gémeenschap ook het recht en zelfs 
de plicht daaraan te dokteren. De ge-
meenschap heeft daarvoor allerlei 
organen en middelen. Het gezag, haar 
wetgeving, haar rechtspraak enz. Maar 
voor de maatschappelijke nood, het 
louter passief niet-goed-functionneren, 
is het maatschappelijk werk het aari- . 
gewezen speciale orgaan. 

Woordelijk luidt de slot-conclusie: 
„Hij — de M.W. — dient zich dan ook 

te beperken tot het niet-goed-function-
neren van de cliënt in die bepaalde ge-
meenschap, welke hij vertegenwoordigt. 
Of de cliënt in zijn bedrijf goed werkt 
en op z'n plaats is, of hij zijn gods-
dienstplichten goed vervult, daar heeft 
de M.W. allemaal niets mee te maken, 
evenmin als met het persoonlijk leven 
van de cliënt, tenzij er samenhang is en 
het een niet beter kan worden dan met 
en wellicht door het ander 0). 

Maar toch vraagt dit van de M.W. 
bescheidenheid, eerbied voor de per-
soon van zijn cliënt, een nederig op een 
afstand blijven. 

Maar anderzijds heeft de M.W. voor 
zijn positieve taak wel degelijk een 
plicht. Hij is door de gemeenschap aan-
gesteld om door het herstel van de 
maatschappelijke kant in de persoon-
lijke nood der leden van de gemeen-
schap mede te werken aan de bloei van 
de gemeenschap. En ook hier geldt de 
verdelende rechtvaardigheid: iedereen 
heeft recht op deze hulp en op — naar 
verhouding — evenveel hulp als aan 
anderen geboden wordt." 

Zie lezer, ik kan het niet helpen, 
maar in het slot voel ik toch weer een 
zekere beperking in het voor deze schrij-
ver nogal bout klinkende: dat de M.W. 

°) Cursivering van mij. M. de Vr. 
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niets te maken heeft met het naleven 
der godsdienstplichten, enz. 

Wij lazen verder... de eerste publi-
catie, uitgegeven onder auspiciën van 
de Nederlandse Jeugdgemeenschap, ge-
titeld: Werkende jeugd en zakgeldbe-
steding, geschreven door drs J. Diede-
rich en meer in het bijzonder bestemd 
voor jeugdleiders en maatschappelijke 
werkers. 

Er hadden zich voor dit onderzoek 
700 jeugdige deelnemers aangemeld; 
670 werden aanvaard en het resultaat 
was 133 bruikbare budgetboekjes. 

Zakgeld blijkt uit paedagogische over-
wegingen alleszins gewenst te zijn, al 
beschouwen vele jeugdigen het als een 
recht. Een voordeel er van is, dat men 
zich,, omdat het zakgeld altijd min of 
meer beperkt is, rekenschap moet gaan 
geven van alle uitgaven. 

Gemiddeld werd per week over f 6,18 
aan zakgeld beschikt, dit is plm. 1/3  
deel van het loon. Een speciaal onder-
zoek in de stad Groningen, vlak voor 
de oorlog ingesteld, gaf eenzelfde ver-
houding aan. 

Bij het stijgen van het loon en de 
leeftijd, stijgt het zakgeld. Sparen van 
het zakgeld op een spaarbankboekje 
komt weinig voor; wel wordt gespaard 
voor een fiets, een radio, enz. 

Voor snoepgoed wordt veel besteed, 
ook voor uitgaan, echter minder voor 
roken. Er wordt ook nog al wat weg-
gelegd voor de uitzet. Een flink aantal, 
15 %, betaalt eigen studie. Omgeslagen 
over de gehele werkende jeugd, be-
draagt het zakgeld van de jeugdigen in 
Nederland per jaar rond 185 millioen 
gulden. 

Van de 185 millioen gaat 17 millioen 
weg voor roken, een kleine 19 millioen 
aan kleding en een dikke 24 millioen 
aan vervoer (tram, trein, e.d.). 

Voor wat de georganiseerde jeugd 
betreft, kan nog worden medegedeeld, 
dat deze rond 15 % van het zakgeld 
besteedt voor contributies. 

Alle gegevens zijn globaal en ver-
schillen van plaats tot plaats. 
SSIIIA Sa IlarISIAI 


