Sectie Reclassering
NA-OORLOGSE MISDADIGHEID
IN CIJFERS
Voor het eerst sedert de bevrijding heeft het. Centraal Bureau voor de Statistiek
weer een uitvoerige' publicatie kunnen doen verschijnen en wel onder de naam
„Criminele Statistiek, Gevangenisstatistiek en Statistiek van de Toepassing der
Kinderwetten 1946 en 1947", waarin zijn opgenomen de cijfers van de gerechtelijk
geconstateerde misdadigheid in de genoemde jaren. Terecht waarschuwt de samensteller van dit belangwekkende deel in de reeks criminele statistieken sedert het
jaar 1901, dat deze geen beeld geeft van de werkelijke criminaliteit, daar niet alle
misdaden ter kennis van de politie komen en de laatste in lang niet alle gevallen
de dader opspoort, terwijl ten slotte niet t.a.v. alle gevonden daders een veroordeling volgt. Rekening moet dus worden gehouden met een onbekend aantal
(„Dunkelziffer") misdaden — zeer uiteenlopend bij de verschillende strafbare
feiten — dat nimmer in de statistiek verschijnt. Men mag echter aannemen, dat
het percentage misdrijven, dat tot een veroordeling leidt, van jaar tot jaar niet zo
heel veel verschilt (volgens de Politie-statistiek wordt iedere maand ongeveer 60 %
van de te harer kennis gekomen misdrijven tot klaarheid gebracht) en dat het
aantal bedrijvers van strafbare feiten, dat op den duur uit handen van politie en
justitie weet te blijven, veel geringer is dan het aantal onopgehelderde feiten zelf.
Wanneer dus al de statistiek niet volledig is, voor wat betreft het totaalbeeld der
criminaliteit, zij is een vrij betrouwbare gids omtrent de beweging van de misdadigheid van de ene periode op de andere en omtrent de veroordeelde personen en
hun onderlinge verhouding betreffende sexe,' leeftijd, beroep, recidive e.d.
Wanneer wij nu allereerst het totaalbeeld bezien, dan blijkt dat de misdadigheid
zich, evenals in de eerste jaren na de vorige wereldoorlog, in 1946 en 1947 op
een uitzonderlijk hoog niveau bewoog. Terwijl in 1939 in totaal 20.831 personen
onherroepelijk werden veroordeeld, bedroeg dit aantal 47.826 in 1946 en 54.206
in 1947. Wanneer men alleen de veroordeelden wegens misdrijven, genoemd in het
Wetboek van Strafrecht, telt (en die wegens overtredingen van de prijs- en distributievoorschriften enz. weglaat), dan nog vinden wij een toename van 19.662 veroordeelden in 1939 tot 32.197 in 1946 en 32.204 in 1947, dus van ruim 50 %.
Merkwaardig is, dat dit percentage ongeveer overeenkomt met de ervaring in de
vorige wereldoorlog, toen het aantal veroordeelden (alleen Wetboek van Strafrecht)
steeg van 13.095 in 1913 tot 20.335 in 1919 en 20.411 in 1920, om daarna weer
snel te gaan dalen.
Wanneer men de bevolkingsaanwas in rekening brengt, dan ontstaat de volgende tabel:
Veroordeelde individuen per' 10.000 inwoners
(terzake van strafbare feiten, genoemd in het
- Wetboek van .Strafrecht)
1913
22,4
21,2
1939
1919
1920

29,9
29,7

1946
1947

34,2
33,4
17

Een wel zeer merkwaardige overeenstemming dus van de beweging der criminaliteit in beide perioden! En wanneer men weet, hoe snel de misdadigheid na
het jaar 1920 is teruggevallen tot het peil van de jaren 1910-1914, is dit een
overeenstemming, welke ook ditmaal goede hoop voor de toekomst geeft, indien
bijzondere omstandigheden het herstel van betrekkelijk normale sociale en economische verhoudingen niet te zeer belemmeren. Deze verwachting wordt trouwens
door de voorlopige cijfers over de jaren 1948 en 1949 bewaarheid.
Hieruit blijkt derhalve, dat de totale ontwrichting, welke een oorlog ook op
cultureel en zedelijk terrein teweeg brengt, zich vrij snel herstelt, wanneer de
sociaal-economische toestand een nieuw evenwicht vindt en dat zich althans in de
criminaliteit geen blijvende massa van gedemoraliseerden en gedeclasseerden openbaart. Hoezeer wij in de jaren 1946 en 1947 met „uitzonderings-criminaliteit" te
maken hebben, blijkt ook uit het grote aantal eerstveroordeelden t.a.v. de recidivisten: terwijl normaal van iedere 100 veroordeelden rond 60 geen vroeger vonnis
op hun strafblad hadden, bedroeg in 1946 dit percentage ruim 66, om reeds in
1947 weer tot 62,3 te dalen.
Een verder parallelisme met de eerste wereldoorlog vertoont het aandeel van
de vrouwen in de criminaliteit: beliep dit in de jaren 1911-1915 en in de jaren
1935-1939 resp. 9,8 en 11 (dus rond 10 % van het totaal), in 1919 en 1920 was
het resp. 14,9 'en 13,2 % en thans in de jaren 1946 en '1947 weer resp. 14,5 en
16,1 %. Dit betekent, gezien het feit dat de totale „na-oorlogse" misdadigheid 50 %
hoger ligt dan de „normale", dat de criminaliteit der vrouw in een dergelijke
periode ongeveer verdubbelt!
Sprekender — en nog meer tekenend voor het verband met de sociale en
economische omstandigheden — wordt de beweging der criminaliteit nog, wanneer
men deze splitst in verschillende soorten van misdaden, nl. economische (tegen de
eigendom e.d.), agressieve (tegen de persoon) en sexuele (tegen de zeden) delicten.!)
Dan blijkt 111., dat de agressieve delicten (waaronder „mishandeling" de grootste
plaats inneemt) onveranderd zijn gebleven of zelfs beneden het peil van 1939
liggen, terwijl de economische delicten (diefstal enz.) een reusachtige sprong omhoog maakten. Het volgende staatje illustreert zulks duidelijk.

1939
wegens:
mishandeling
wederspannigheid
diefstal
heling
verduistering en oplichting
misdrijven tegen de
zeden

3187
351
5299
718

Veroordeelden
1946
1947
Totaal
2150
2561
254165
16550
20895
3025
3274

1946
1947
1939
per 100.000 inwoners
22,8
36,3
26,6
1,8
4,0
2,6
211,1
60,3
171,9
32,1
34,0
8,5

1996

2129

3034

22,8

22,6

31,5

1652

846

1284

18,8

9,0

13,3

Hieruit blijkt immers, dat, terwijl de geconstateerde en tot vervolging en veroordeling geleid hebbende agressieve en sexuele misdrijven in 1946 en 1947 nog
vrij belangrijk beneden het nivéau van het jaar 1939 lagen, de economische delicten
en in het bijzonder de diefstal en daarmee direct samenhangende heling tot het
drie á viervoudige zijn gestegen! En daarbij dient dan nog bedyht te worden, dat
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Over de „politieke delinquenten" wordt in dit opstel niet gesproken.
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hoe groter het aantal feiten is, waarvan aangifte wordt gedaan, des te kleiner
het percentage opgehelderde en tot veroordeling leidende zaken wordt. Anderzijds
mag om dezelfde reden niet te snel de conclusie getrokken worden, dat het aantal
mishandelingen enz. en zedenmisdrijven in 1946 en 1947 werkelijk veel geringer
geweest zou zijn dan vóór de oorlog: wanneer de politie de handen vol heeft met
inbraken en zulk soort zaken, dan komt de opsporing van andere soorten misdaden
wel eens wat in het gedrang. Tegelijk met de snelle daling van het aantal veroordeelden wegens diefstal enz. ná 1947, zien wij in de voorlopige cijfers dan ook
alreeds een toeneming van de andere soorten delinquenten. Slechts één categorie
blijft gestadig afnemen, nl. die der landlopers en bedelaars: werden in 1939 nog
571 personen deswege veroordeeld (of 6,5 per 100.000 inwoners) in 1946 en 1947
waren het er resp. 199 en 182 (of 2,1 en 1,9 per 100.000 inwoners van ons land).
Dat is in ieder geval een teken van sociale vooruitgang, althans verbeterde maatschappelijke zorg.
Ten einde deze bijdrage niet te lang te maken,. zwijgen wij ditmaal over de
interessante gegevens der Criminele Statistiek omtrent leeftijd, beroep enz. der
veroordeelden en de plaatselijke indeling, de verhoudingscijfers dus der verschillende provincies en van de grote steden tegenover het platteland. Niet geheel
menen wij echter te mogen voorbijgaan aan de gegevens betreffende de Kindercriminaliteit en de opgelegde straffen.
. De aan zgn. strafrechtelijk-meerderjarigen wegens „misdrijf" opgelegde straffen
zijn hoofdzakelijk gevangenisstraf en geldboete. In het jaar 1947 werd in 22.724
gevallen gevangenisstraf opgelegd, waarvan 5268 geheel voorwaardelijk en in
34.616 gevallen geldboete. Globaal kan men dus zeggen, dat nog geen derde
gedeelte van de veroordeelden wegens misdrijf een definitieve vrijheidsstraf kreeg,
terwijl ruim tweederde deel er met boete of voorwaardelijke straf afkwam. In 189
gevallen werd bepaald, dat de opgelegde straf in de Jeugdgevangenis zou moeten
worden ondergaan. Terbeschikkingstelling van de regering (psychopathen) werd
in 1947 onvoorwaardelijk in 269 gevallen uitgesproken, en in 174 gevallen voorwaardelijk. Van de in totaal 443 personen, op wie deze maatregel werd toegepast,
waren 143 sexuele delinquenten. Wat betreft de voorwaardelijke veroordeling,
constateren wij ten opzichte van de jaren voor de oorlog een opmerkelijke verschuiving naar de zgn. gecombineerde straf (deels onvoorwaardelijk, deels voorwaardelijk). Terwijl bijv. in het jaar 1938 van alle gevangenisstraffen 32,2 % geheel
voorwaardelijk 'luidde, was dit in 1947 slechts 24,4 % dier straffen. Daarnaast
werden in 1947 echter 2215 gecombineerde straffen opgelegd, d.i. bijna 10 % van
alle opgelegde gevangenisstraffen, terwijl dit aantal in 1939 slechts 602 beliep,
d.i. ongeveer 5,5 % van de toen uitgesproken gevangenisstraffen.
De afloop der voorwaardelijke veroordeling blijft zeer gunstig: in het jaar 1947
eindigde de proeftijd in ruim 90 % der gevallen zonder tenuitvoerlegging van de
straf en slechts 9,8 % werd in een definitieve straf omgezet. Bijna even goed liep
het in gevallen, waarin naast voorwaardelijke gevangenisstraf een onvoorwaardelijke
geldboete -werd opgelegd (88,3 % proeftijd gunstig verlopen, 11,7 % mislukt), doch
geheel anders was het verloop bij de „gecombineerde" straffen. Hier moest de
straf nl. later (meestal binnen een jaar) in meer dan de helft der gevallen worden
omgezet: 48,5 % geslaagd en 51,5 % mislukt. Hoewel er rekening mee moet worden
gehouden, dat de gecombineerde straffen uiteraard in ernstiger gevallen worden
opgelegd dan de geheel voorwaardelijke (al dan niet met een geldboete), vormt
deze tegenstelling toch wel een ernstige waarschuwing tegen de deels onvoorwaardelijke, deel voorwaardelijke gevangenisstraf. De ervaring leert — en deze cijfers
schijnen het te bevestigen — dat de „angst voor het onbekende" de beste rem
is tegen de neiging tot misdaad; heeft men eenmaal met de gevangenis kennis
gemaakt, dan staat de veroordeelde veel onverschilliger tegenover het nog dreigende
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strafrestant. Daarbij komen dan nog de maatschappelijke gevolgen van de insluiting, welke de reclassering vaak ernstig belemmeren. De rechter, die een delinquent
nog een kans wil geven, zij spaarzaam met de gecombineerde straf!
Ten slotte de Kindercriminaliteit (beneden 18 jaar).
Wegens rechtbankzaken — i.h.a. dus misdrijven — werden in 1946 en 1947
schuldig verklaard 3830 jongens en 507 meisjes, resp. 3794 jongens en 526 meisjes,
tegen 2515 jongens en 294 meisjes in het jaar 1939. Ook hier zien wij dus een
stijging van ruim 50 %, maar gelukkig is het aantal alweer veel geringer dan het
in de oorlogsjaren zelf was (1943: 6021 jongens en 719 meisjes). Bij al deze cijfers
dient echter bedacht te worden, dat het hier slechts gaat om de „strafrechtelijk"
behandelde zaken, terwijl heel veel — en een toenemend aantal — gevallen worden
afgedaan door ondertoezichtstelling en dus buiten de strafrechter om.
Het grootste aantal schuldig verklaarden vinden wij bij de 16- en 17-jarigen; de
aard der misdrijven is voor het overgrote deel economisch (diefstal e.d.). Ruim 500
van de in 1946 en 1947 telkens schuldig verklaarde kinderen of ruim 13 % waren
reeds eerder veroordeeld.
Wat betreft de opgelegde straffen en maatregelen kan het volgende staatje
worden gemaakt.
Veroordeelde kinderen wegens Rechtbankzaken
-Straffen en maatregelen
Gevangenis: onvoorwaardelijk
voorwaardelijk
Tuchtschool: onvoorwaardelijk
voorwaardelijk
Geldboete
Berisping
Teruggave aan ouders
Terbeschikkingstelling

1946
totaal
106
90
286
818
1903
115
442
781

1947
procent
2,3
2,0
6,3
•18,0
41,9
2,5
9,7
17,2

totaal
39
46
310
837
1971
70
522
781

procent
0,9
1,0
6,7
18,3
43,1
1,5
11,4
17,0

Daarbij moet nog worden opgemerkt, dat de terbeschikkingstelling in 453 resp.
428 gevallen (dus meer dan de helft van het totale aantal) voorwaardelijk werd
uitgesproken.
Naast de opgelegde straffen of maatregelen (vooral bij tuchtschool, geldboete
en voorwaardelijke terbeschikkingstelling) werd in 1946 t.a.v. 829 kinderen en in
1947 t.a.v. 1260. kinderen (d.i. 18,3 resp. 27,6 per 100 schuldigverklaringen) nog
zgn. strafrechtelijke ondertoezichtstelling opgelegd, met benoeming dus van een
gezinsvoogd. Is dit aantal reeds vrij groot, het blijft verre beneden het aantal zgn.
civiel-rechtelijke ondertoezichtstellingen, waarbij een gezinsvoogd wordt benoemd
wegens het tekortschieten van de ouders bij de opvoeding, geheel onafhankelijk
van de vraag, of het kind zich dientengevolge reeds aan wangedrag heeft schuldig
gemaakt. Dit geschiedde in 1946 over 4737 kinderen en in 1947 over 4868 kinderen (tegen 1948 keer in in het jaar 1939). De ondertoezichtstelling is mogelijk tot
het 21ste jaar, maar het blijft uitzondering, dat de kinderrechter daaraan na het
18de jaar nog begint.
De gegevens uit de Statistiek van de Toepassing der Kinderwetten aangaande
ontzetting en ontheffing uit de ouderlijke macht, gaan wij — hoe belangwekkend
zij ook zijn — als vallend buiten het bestek van dit artikel, ditmaal voorbij.
Het is een vrij „droge kost", welke schrijver dezes de lezers van dit tijdschrift
deze keer heeft voorgezet. Toch gelooft hij, dat het van belang is, wanneer belangstellenden op het gebied van het maatschappelijk werk, in het bijzonder van
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„VAN WIJK”
EN DE RECLASSERING

„Wat kan men toch voor een betrek- de broekzak stopte of tussen de jas.
kelijk kleine misstap met de Justitie in Van Wijk vond op een kwade dag enige
aanraking komen." Deze gedachte kwam losse pakjes cigaretten van .een geliefd
weer bij mij op, toen ik er mij toe zette merk en stopte deze in z'n zak. Handig
u te beschrijven, op welke wijze de heeft hij dat in ieder geval niet gédaan,
reclassering met iemand bemoeiingen wan een collega zag het en toen de eigekan krijgen. En daarbij dacht ik spe- naar van de cigaretten naar z'n eigendom
kwam zoeken, kwamen de cigaretten
ciaal aan de heer Van Wijk.
Hij werkte al vrij lange tijd bij een voor de dag, d.w.z. uit de zak_ van
im- en export-maatschappij en had daar Van Wijk. En toen kwam natuurlijk de
tot taak, de binnenkomende goederen grote strijdvraag, nl. of Van Wijk de
naar de douane-ruimte te vervoeren, cigaretten in z'n zak had gestopt Om ze
waar de lading werd ingeklaard. bij de douane op tafel te leggen, of, om
Daartoe werden de grote stukken op ze zelf te behouden. Er waren redenen
lorries geladen, terwijl men „het kleine om het één aan te nemen, er waren
spul" in manden borg. Alles kon niet redenen om het ander aan te nemen.
altijd in de manden en dan gebeurde
Van Wijk zei dat hij helemaal niet
het wel, dat men het overblijvende in rookte en er dus nièts aan had, de
•
reclassering en kinderbescherming, hiervan kennis nemen. Zeker, de droge cijfers
vertellen ons niets over de redenen, waarom een bepaalde man of een bepaald
kind tot misdrijf is vervallen, noch hoe wij dit bepaalde individu moeten aanpakken en voor herhaling trachten te behoeden. Maar de beweging van de criminaliteit en ook bepaalde gegevens omtrent plaatselijke verschillen, leeftijd, sexe
e.d. geven toch een zeker inzicht in de oorzaken der misdadigheid en in de sociale
en economische factoren, welke de hoegrootheid van de criminaliteit als maatschappelijk verschijnsel mede bepalen. Velen leven aan de rand van het maatschappelijk gedrag (de oorlog heeft ons geleerd, dat onder bepaalde omstandigheden vrijwel ieder mens tot onmaatschappelijke en zelfs criminele handelingen
in staat is) en komen „onder water" te drijven, wanneer het evenwicht in de
maatschappij — men denke aan lonen en prijzen, aan werkloosheid, aan woningnood en zovele andere factoren — verbroken wordt. Tijdens het „herstel" duurt
het nog enige tijd, voordat ook het cijfer van de criminaliteit zich weer redresseert.
Het menselijke leed, dat hier achter verscholen gaat, is moeilijk te benaderen,
evenals het kwaad, dat dientengevolge aan de maatschappij in haar geheel wordt
toegebracht. Dit alles is een factor, welke niet mag worden vergeten, wanneer men
zich beraadt, hoe ver het „consumptieve peil" van dé massa der bevolking kan
worden neergeschroefd terwille van andere vitale belangen van het volk als geheel.
B. VAN DER WAERDEN
21

politie, welke er in gemengd werd,
vroeg, waarom hij ze dan niet in de
mand had gedaan, die nog niet vol was.
We zullen ons met deze schuldvraag
niet verder bezig houden, want dat is
de taak van de Rechtbank, en.... ieder
het zijne.
In elk geval maakte de politie een
proces-verbaal op. Een proces-verbaal
is een belangrijk stuk; met haar vangt
namelijk de loop van het recht aan.
Het is een stuk, waarin de politieambtenaar woordelijk de verklaringen
neerlegt van de verdachte en de getuigen. Door .het plaatsen van z'n handtekening bevestigt men de juistheid der
afgelegde verklaringen. Men behoeft
in verklaring, welke in het procesverbaal wordt opgenomen, niet zonder
meer te ondertekenen. Men heeft het
recht deze eerst rustig na te lezen;
eventueel kan men de politie-ambtenaar
verzoeken wijzigingen aan te brengen.
Oordeelt men de strekking van de verklaring onjuist, dan kan men beter z'n
handtekening niet plaatsen.
In elk geval is dit laatste beter, dan
een verklaring te tekenen, welke men
niet juist acht, want bij een eventuele
ontkenning voor de rechtbank, doet het
.toch vreemd aan, dat men z'n bij de
politie afgelegde verklaring met een
handtekening heeft ondersteund.
Ik vermeld dat wat uitvoeriger, omdat de mensen, die bij de politie een
verklaring afleggen, vaak te nerveus
zijn om rustig hun verklaring door te
lezen en dan maar tekenen, zij leggen
vaak juist door hun zenuwachtigheid
verklaringen af, die ze bij nadere overdenking toch niet helemaal goed vinden.
Van Wijk geraakte niet in deze
perikelen. Z'n verklaring werd hem
voorgelegd, hij las ze rustig na, bevond
ze juist en zette er 'in handtekening
onder. Daarna werd hij weggezonden.
Z'n baas hield hem voorlopig in dienst,
tot de Rechtbank een oordeel over deze
zaak zou hebben geveld.
In deze zaak werd Van- Wijk na verhoor weggezonden. In tal van gevallen
ligt het delict en z'n omvang niet zo
duidelijk, of is hét van zo ernstige aard,
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dat men de verdachte in verzekerde bewalling stelt. Men doet dit dan om
verder onderzoek mogelijk te maken,
om wille der maatschappelijke veiligheid, of, omdat men vreest, dat de verdachte zich aan de berechting zal onttrekken.
Eén ding moet ik u nog vertellen. Bij
het proces-verbaal van Van. Wijk werd
een staat van inlichtingen gevoegd, die
enige gegevens over de verdachte
gaven. Om een paar van deze vragen
te noemen: de godsdienstige gezindte,
het beroep, het loon, de ontwikkeling
van de verdachte etc. Ook wordt in
het proces-verbaal vermeld of de verdachte al eens meer met de politie in
aanraking is geweest.
Van Wijks proces-verbaal werd met
nog vele andere doorgestuurd naar de
officier van justitie. Op het parket, dat
is het kantoor van de officier van justitie, maakte men er een dossier van en
voegde er een strafblad bij. Op dit blad
wordt vermeld of men al eens veroordelingen heeft gehad; Van Wijk's
strafblad was schoon.
De officier van justitie nam kennis
van het dossier en schreef een briefje
aan een reclasseringsvereniging, met
het verzoek over deze verdachte een
voorlichtingsrapport uit te brengen. Het
strafdossier stuurde hij ter kennisname
mee.
Waarschijnlijk dacht de officier ongeveer als volgt: „Goed, er zijn aanwijzingen dat Van Wijk de cigaretten
heeft willen meenemen — het is ook
wel erg verleidelijk om 2 doosjes te
laten liggen — hij is nog nooit met de
Justitie in aanraking geweest — misschien een vergissing — zal ik hem niet
vervolgen en hem een flinke waarschuwing geven? — ja, maar wie weet hoe
hoe lang die man zich al met die kruimeldiefstallen bezig houdt — of zou hij
altijd behporlijk gewerkt hebben? — zou
toch wel' iets meer omtrent z'n karakter
en omstandigheden willen weten".
En toen kwam het verzoek aan de
reclasseringsvereniging om over Van
Wijk een voorlichtingsrapport uit te
brengen. En nu hangt het dus van het

Sectie Kinderbescherming
DE GESCHIEDENIS VAN DE
KLEINE KO

Na schooltijd speelde de kleine Ko
op straat met zijn kameraadjes, of zwierf
maar zo'n beetje doelloos door de staten van de Jordaan. Maar als de avond
viel en de buurkinderen naar huis
waren gegaan, zat Ko op de stoep van
de ouderlijke woning. Want vader en
moeder waren niet thuis en de deur
was op slot. Wanneer het regende of
koud was en het laat werd riepen medelijdende buren hem wel binnen en
gaven hem een boterham.
Vader en de stiefmoeder trokken
over dag de stad door met het draaiorgel, en wanneer 's avonds het „pierement" opgeborgen was, glipten ze een
cafeetje binnen, dronken er wat en
maakten het zich gezellig. Ze dronken
er ook wel eens wat veel en vergaten
de kleine Ko, die op het stoepje zat te
knikkebollen.
Wanneer ze dan eindelijk thuis kwamen, moest er gauw, gauw wat eten

klaar gemaakt worden en kon Ko gaan
slapen. Het gebeurde echter niet zelden
dat er in het café of op de' wandeling
naar huis een misverstand was ontstaan
en dat moest dan thuis eerst luidruchtig,
en zelfs wel hardhandig, uit de weg
Worden geruimd. Dan vluchtte de
kleine Ko maar weer de straat op of
kroop verschrikt zonder eten in bed.
Gelukkig kwam de* Voogdijraad te
weten, hoe het met Ko gesteld was en
hij kréeg een gezinsvoogd. Deze meende dat de kleine Ko niet bij zijn vader
kon blijven, die zo slecht voor hem
zorgde. Een oom en tante boden aan
hem in hun gezin op te nemen, mits
zijn vader het hen niet lastig zou maken.
Dat gezin was, naar later bleek, niet
ideaal, maar er was ten minste huiselijkheid en een goedhartige tante, dié goed
voor de kleine Ko zorgde.
Hij was in zijn leven maar zelden
buiten de Jordaan geweest, maar nu

reclasseringsrapport, beter gezegd van
Van Wijk zelf, in belangrijke mate af,
welke beslissing de officier zal
nemen: vervolgen of niet vervolgen. De
officier van Justitie kan namelijk vervolgen, doch behoeft dit niet te doen;
hij kan de zaak ook „seponeren".
In dit geval kreeg de reclasseringsvereniging de opdracht van de officier,
doch de grote werkgever is veelal de
rechter-commissaris, die de verdachte
en getuigen bij het voor-onderzoek
spreekt en dus een duidelijker beeld
krijgt van de man, vrouw en de omstandigheden.
Ook de Rechtbank kan nog een

reclasseringsrapport vragen, zelfs tijdens
de zitting waarop de zaak wordt behandeld en daartoe de behandeling
aanhouden tot een nader te bepalen
datum.
Deze' 3 instanties kunnen we dus zien
als de werkgevers van de reclasseringsverenigingen.
In het bovenstaande heb ik geprobeerd u te laten zien op welke wijze
„Van Wijk" met de reclassering in aanraking kwam. Een volgende maal wilde
ik u iets vertellen over de wijze waarop
het rapport van de reclasseringsvereniging over Van Wijk werd samengesteld.
• HENK BEUKE
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ging de wereld voor hem open. Zijn
oom nam hem mee als hij ging vissen
in de polder en zelfs namen ze hem
eens achter op de fiets mee naar Zandvoort. Opgewonden verhalen vertelde
Ko zijn gezinsvoogd over alles wat hij
op die tocht gezien en beleefd had.
Natuurlijk waren er in het begin
moeilijkheden met vader. Deze wachtte
hem op straat or, en troonde hem mee
naar huis, gouden bergen belovend als
hij weer thuis zou komen. En Ko, klein
en bangelijk als hij was, gaf toe en de
gezinsvoogd moest hem weer terughalen. Of vader kwam hij de Kinderrechter of de gezinsvoogd dronkemanstranen plengen en zich beklagen over
zijn vlees en bloed, dat van hem afgescheurd was.
Na een poos gaf hij het op. Misschien
zag hij in dat het hém toch niet helpen
zou, omdat zijn vrouw, Ko's stiefmoeder,
niet veel belangstelling had, misschien
ook wegens een bedekte bedreiging met
ontzetting. Hoe dit zij, geleidelijk liet
hij de jongen met rust en deze toonde
ook nooit neiging tot zijn vader terug
te keren, al sprak hij hem wel eens op
straat.
Kleirie Ko groeide op tot een grote
Ko, een stevige, een beetje onbeh9uwen
jongen, die zijn Jordaanse afkomst in
taal en uitspraak nooit verloochende.
Zijn leervermogen was niet groot en hij
miste de handigheid om een moeilijk
vak te leren. Maar,eenvoudig, ruw werk,
waarbij spierkracht te pas kwam, deed
hij met plezier en toewijding. Hij was
eerlijk als goud en had een gevoelig
hart, was zelfs een beetje tot sentimentaliteit geneigd. Hij had de liefhebberijen die een jongen van zijn slag aantrekken. Dan was het wielrennen, dan
zwemmen of boksen.
Er zijn natuurlijk in de jaren, dat Ko
en zijn gezinsvoogd samen gingen, wel
eens strubbelingen geweest. Er waren
moeilijkheden met werk, er was ook wel
eenfis iets met een meisje. Maar die
kleinigheden werden opgelost en verstoorden de goede verstandhouding
nimmer.
Meen ook niet, dat Ko geen waar24

dering had voor wat er voor hem gedaan werd! Toen hij een poosje op een
boksles geweest was, bood hij zijn gezinsvoogd aan mensen, die het niet met
hem eens waren, — en hij bedoelde
speciaal andere pupillen — helemaal
kosteloos voor hem „af te tuigen". Het
was voor hem een ernstige teleurstelling
te bemerken, dat deze voor zulk een
beslechting van geschillen weinig geestdriftig bleek te zijn.
Ko werd in militaire dienst geroepen
en tot veler verwondering bij het
„paardevolk" geplaatst. Dierenvriend
als hij altijd was, kon hij met de paarden uitstekend overweg. Hij had zoveel
zorg voor de dieren, dat de paardenarts hem koos als verzorger van de
zieke paarden en dat werk heeft hij
verscheidene maanden tot eigen voldoening en tot tevredenheid van zijn
chef vervuld. Er is zelfs geprobeerd
hem een blijvende betrekking in die
richting te geven, maar dat is niet gelukt.
Op grond van zijn goed gedrag kreeg
Ko bij zijn meerderjarigheid de prof.
Van Hamelprijs, een beloning, die af
en toe wordt uitgereikt aan pupillen, die
zich gedurende het toezicht goed gedragen hebben of zich hebben hersteld.
Nu zou ik graag vertellen, hoe het
Ko verder gegaan is. Maar helaas hebben dp gezinsvoogd en Ko elkander
langzamerhand uit het oog verloren. De
eerste denkt nog steeds met genegenheid aan een van zijn hartelijkste en
eenvoudigste pupillen, en hoopt, dat
ook deze nog wel eens een vriendelijke
gedachte aan zijn vroegere gezinsvoogd
wijdt.
Dit is een eenvoudige, ware geschiedenis. Een geschiedenis zonder heftige
conflicten en dramatische spanningen.
Een toezichtgeval zonder observatie,
zonder vastzetting, zonder allerlei
krachtmiddelen. Maar een geschiedenis,
die aantoont, dat gezinsvoogdij op heel
onopvallende wijze en met heel eenvoudige middelen voor het levensgeluk
van een mensenkind grote betekenis
hebben kan.
P. B.

LEERZAME CIJFERS

Het verslag van het Fonds „Makkerhulp", over het jaar 1950, is gereed. Uit
de cijfers blijkt, dat in dit jaar een totaalbedrag van f 3745,86 beschikbaar werd
gesteld, waarvan een gedeelte in de
vorm van een renteloos voorschot.
51 maal werd een uitkering verstrekt
ineens, tot een totaalbedrag van
f 2641,11. Hierbij waren 22 bijdragen
in de kosten van verpleging in rusthuis,
sanatorium of kinderherstellingsoord.
8 maal werd een bijdrage gegeven in
de kosten van extra-voeding. In totaal
werden 60 uitkeringen verstrekt.
Om u een beeld te geven van dp hulp,
die wij uit het Fonds „Makkerhulp"
kunnen bieden, geven wij u hieronder
enige voorbeelden:
1. Wij werden attent gemaakt op het
gezin A. te Z. De moeder, die drie
maanden ziek lag, was herstellende.
De omstandigheden ter plaatse waren
zo, dat de vrouw niet op geregelde hulp
van familie of kennissen kon rekenen.
De vrouw was erg zwak, had veel last
van rugpijn, kon 's morgens niet te vroeg
opstaan en moest 's middags enige uren
rusten Daarnaast was extra-voeding
voorgeschreven. Door haar zwakte was
de vrouw erg nerveus, kon de kinderen
niet meer aan, waardoor in huis geen
prettige stemming meer heerste. De huisarts adviseerde 6 weken rust. Onze afdeling ter plaatse wist een meisje te vinden,
dat bereid was;op deze afgelegen plaats
6 weken het huishouden te verzorgen.
Het inkomen van het gezin was niet
hoog; men kon f 5,— per week betalen
plus kost en inwoning. Onze afdeling
deed een beroep op het Fonds „Makkerhulp". Het Fonds suppleerde het
loon van het meisje, nl. 6 weken f 15,—,
totaal f 90.—.
2. Vaak is er samenwerking met
andere fondsen en instanties nodig om .
een gezin doeltreffend te helpen. Dit
was bijv. het geval met het gezin J. te A.
De man was maag-patiënt en reeds gedurende geruime tijd ziek. Deze maag-

kwaal bracht kosten mee voor extravoeding. Waar het gezinsinkomen door
het aanschaffen van deze extra-voeding
zwaar werd bèlast, moesten een aantal
noodzakelijke huishoudelijke aankopen
worden uitgesteld. -Toen men er geen
raad meer mee wist, heeft men enige
dingen op afbetaling gekocht. Doch nu
steeg de nood nog meer, want men kon
op den duur de aflossing niet meer betalen. Zo stond de zaak ervoor toen wij
met dit gezin in contact kwamen. Bij
nader onderzoek bleek, dat het bedrag
dat nodig was om dit gezin weer op de
goede weg te helpen f 300,— beliep,
nodig voor de aanschaffing van ondergoed voor 3 personen, beddegqed,
lakens en slopen en werkschoenen voor
de man, die zo gded als hersteld was.
De Gemeentelijke Dienst voor Sociale
Zaken ter plaatse was bereid een bijdrage te geven, evenals de sociale dienst
van het bedrijf, waar de man werkzaam
was. Het Fonds „Makkerhulp" stelde
een bedrag beschikbaar van f 150,—,
nl. f 100,— als gift en f 50,— als voorschot, terug te betalen in maandelijkse
termijnen van f 5,—.
En zo zouden wij ons hele maandblad vol kunnen schrijven, maar dat kan
nu eenmaal niet. Tegenover al deze uitgaven stond aan inkomsten slechts een
bedrag van f 238,05. Nadat een aantal
kleine kosten in rekening waren gebracht, bleek, dat het Fonds netto
f 3500,— was ingeteerd. Er resteert nu
nog een vrij groot bedrag; wordt echter
in het jaar 1951 op dezelfde wijze met
dit fonds gewerkt, dán zal het fonds
aan het eind van het jaar 1951 vrijwel
uitgeput zijn. Wil het fonds zijn heilzame werk kunnen voortzetten, dan
dienen er maatregelen genomen te
worden.
Het Centraal Bestuur heeft besloten
een grote verloting te organiseren, waarbij gerekend wordt op een verkoop van
75.000 loten á f 0,25. De afdelingen ende in het hele land verspreid wonende
'
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FISCALE PERIKELEN

In het nummer van 2 December 1950
van „Vrij Nederland" komt een artikel
voor, getiteld: Liefdadigheid in de knel.
De schrijver betoogt in dit artikel dat
de organisaties, die zich met liefdadigheid bezighouden, financieel steeds meer
in moeilijkheden komen, doordat de
fiscale bepalingen dusdanig zijn, dat
van schenkingen aan instellingen van
weldadigheid, grote bedragen betaald
moeten worden wegens successierechten
dan wel voor vennootschapsbelasting.
Wij kunnen het met de strekking van
dit artikel grotendeels eens zijn, al hebben wij ernstig bezwaar tegen het begrip „liefdadigheid".
Reeds voor de oorlog, doch in toenemende mate tijdens de bezetting en
na de bevrijding, is in de kringen van
hen, die zich met dit werk bezighielden
het besef gegroeid, dat liefdadigheid in
de oude betekenis van het woord niet
gewenst is, doch dat het geheel van
deze activiteiten beter kan worden
samengevat onder de naam: maatschappelijk werk. Deze naamswijziging is
meer dan een formaliteit, het is de
wezenlijke wijziging in inhoud van het
werk en in de mentaliteit van hen, die
zich met dit stuk maatschappelijke
activiteit bezighouden. Deze volledig
andere instelling komt ook tot uitdrukking in de naamswijziging, die verschetdene gemeentelijke diensten hebben ondergaan, de gemeentelijke armenzorg heeft plaats gemaakt voor een
dienst voor sociale zaken, een dienst
voor sociale zorg enz. De Vereniging
„Liefdadigheid naar Vermogen" wijzig-

vrienden van „Humanitas" zullen binnenkort nader over deze verloting worden ingelicht.
Bestellingen van boekjes met 25 loten
kunnen reeds thans bij het Centraal
Bureau worden ingezonden.
Vrienden, aan de slag!!
J. de B.

de haar naam in: „Zorg en Bijstand".
Zo zijn er nog tal van voorbeelden te
geven.
Wij hebben boven reeds gezegd dat
wij het met de feitelijke inhoud van het
besproken artikel eens zijn, het is al te
dwaas, dat men om een bedrag (zoals
de schrijver van dit artikel betoogt) van
f 300,— te geven, eerst f 1000,— moet
verdienen. Wij' zijn van oordeel, dat de
Nederlandse belastingwetgeving in dit
opzicht een grondige wijziging zal moeten ondergaan. In tal van landen zijn
bijdragen voor het maatschappelijk werk
in de ruimste zin van het woord vrijgesteld van successierechten en winstof inkomstenbelasting. Indien men in
Nederland deze weg zou willen inslaan,
ontstaat de mogelijkheid, dat grote
bedrijven en vermogende particulieren
wederom belangrijke bedragen voor het
maatschappelijk werk beschikbaar stellen. Aangezien de Overheid anderzijds
grote waarde hecht aan het verantwoord
verrichte maatschappelijk werk en zij
bij het verlenen van subsidies veelal
zeer strenge eisen stelt ten aanzien van
de vakbekwaamheid dergenen, die met
de leiding van het maatschappelijk werk
belast zijn, moet zij anderzijds toch ook
begrip hebben voor het probleem, dat
deze verantwoorde werkwijze met opgeleide krachten aan de instellingen
grote financiële offers vraagt. Door een
soepeler belastingpolitiek wordt de
mogelijkheid om aan de hierbovengenoemde overheidseisen te voldoen
aanzienlijk groter. Dat men bepaalde
eisen zou stellen aan de instellingen, die
op een dergelijke lijst van fiscale vrijstellingen geplaatst willen worden, ligt
voor de hand. De bona fide organisaties
Zullen tegen deze eisen geen enkel bezwaar hebben.
Wij hopen dat het mogelijk is binnen
afzienbare tijd tot een wetswijziging te
komen, die voor het maatschappelijk
werk grotere mogelijkheden zal openen.
J. de B.
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NIEUWS VAN HET THUISFRONT „HUMANITAS -

De grond waarop wij staan

In het vorige nummer van Humanitas hebben wij iets geschreven over de mogelijkheden, die er in de naaste toekomst
P4
il liggen voor ons thuisfront. Een eh ander was .ontleend aan het
r— rapport, dat aan het hoofdbestuur van Thuisfront Hmnanitas
werd uitgebracht.
In datzelfde rapport wordt ook behandeld de „grondslag" van
ons thuisfront. Ons hoofdbestuurslid dr Van Praag heeft de
principiële grondslag van ons werk duidelijk omschreven en het
is dat deel van het rapport, waarvoor ik in dit artikel uw aandacht vraag.
De naam „Humanitas" duidt reeds aan, dat dit thuisfront zich vooral richt op
het volksdeel, dat in feite niet in de eerste plaats valt onder de bemoeiingen van
het katholieke en protestantse thuisfront; ook al, omdat het die bemoeiingen niet
bij voorkeur zoekt en er veelal zelf niet van gediend is.
Aangezien de werkzaamheden van een thuisfront bestaan uit maatschappelijke
en geestelijke hulp, is een principële grondslag daarvoor onmisbaar. Dat wil niet
zeggen, dat degenen, aan wie het thuisfront hulp verleent, deze grondslag zouden
moeten aanvaarden, maar de werkzaamheden zelf dienen op een dergelijke basis
te worden verricht, ten einde de noodzakelijke bezieling en diepte te verkrijgen.
Gezien de samenstelling van het volksdeel, waarom het hier gaat, zou de gedachte
kunnen opkomen, dat de grondslag een democratisch-socialistische zou moeten zijn.
Inderdaad staat het vast, dat het democratisch-socialisme een groot stuk mensbeschouwing omvat, waaraan het immers zijn bezieling ontleent. Maar het is
eveneens onweerlegbaar, dat het een aantal practisch-politieke opvattingen
inhoudt; die niet onmiddellijk uit die mensbeschouwing voortvloeien. Zo is het bijv.
zuiver een vraag van maatschappelijke beoordeling of men meent, dat de eis dér
gerechtigheid het beste gediend wordt door geleide economie of door een zeker
particulier initiatief.
Omgekeerd zijn de in het socialisme vervatte levensbeschouwelijke elementen
onvoldoende om een antwoord te 'verschaffen op zuiver persoonlijke levensproblemen, zoals die van liefde, huwelijk, opvoeding, ziekte, leed en dood. Veeleer
•
verleent het antwoord op deze levensvragen aan de politieke overtuiging pas zijn
eigenlijke diepte en kleur.
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Onder onze omstandigheden moet het onjuist geacht worden het socialisme als
basis van het thuisfrontwerk te beschouwen. Principieel kan het dat niet zijn en
practisch zou het zeer bezwaarlijk wezen. Het zou het thuisfrontwerk voor het
niet-christelijk volksdeel plaatsen op een tweede-rangsniveau en het zou de bundeling van alle krachten, die in aanmerking komen (ook in zuiver materieel opzicht),
vrijwel onmogelijk maken. Het zou ook de erkenning van dit werk ernstig belemmeren.
Uit dit alles kan slechts geconcludeerd worden, dat de basis van een thuisfront
een niet-politieke dient te wezen, wat overigens geenszins uitsluit, dat op verstandige wijze rekening gehouden wordt met de politieke constellatie in Nederland.
Maar wat zal dan wel de basis van het Thuisfront Humanitas dienen te zijn?
Het feit, dat het zich vooral richt tot de buitenkerkelijken, kan bij nadere overweging geen voldoend motief zijn om die buitenkerkelijkheid als grondslag te
beschouwen. Niet alleen immers, dat dit een volkomen negatieve aanduiding is,
waaruit nauwelijks een richtlijn voor denken en doen kan worden afgeleid, maar
beslissender is, dat buitenkerkelijkheid ten minste twee tegengestelde mensbeschouwingen omvat.
Er is aan de ene kant de beschouwingswijze, die beheerst wordt door de eenheid
van de mens als geestelijk en zedelijk wezen aan de andere kant de beschouwingswijze, die in de mens voor alles ziet een product van natie, ras of klasse (wat zoals
bekend vrijwel steeds leidt tot een totalitaire levensopvatting).
Hier is een beslissing onvermijdelijk en er kan geen twijfel over bestaan, dat het
Thuisfront Humanitas gekozen heeft voor de eerste opvatting: Het ziet de mens,
geplaatst in wereld en samenleving, als een wezen met een hem kenmerkende
verantwoordelijkheid, die voortvloeit uit zijn geestelijke en zedelijke aard en dat
als zodanig op eerbiediging aanspraak kan maken.
Een dergelijke mensbeschouwing echter wordt sinds enige eeuwen een algemeen
„humanisme" genoemd. Humanisme is dan ook niet een bijzonder diepzinnige
filosofie, maar juist deze beschouwing van de mens (die bijv. in de beginselverklaring van het Humanistisch Verbond of de American Humanist Association
wel grondiger, maar in wezen niet anders omschreven is). Wie zich humanist noemt,
neemt in wezen niets meer voor zijn rekening dan juist dit, onafhankelijk van de
vraag wat verder zijn filosofische, culturele of maatschappelijke overweginge'n zijn.
Daarom kan de grondslag van het Thuisfront Humanitas geen andere zijn dan
de humanistische. In deze mensbeschouwing kan het alle werkelijk „democratische"
krachten verenigen, uit deze mensbeschouwing kan het de bezieling putten, die
die nodig is om zijn schier bovenmenselijke taak te verrichten, met deze mensbeschouwing kan het aan het buitenkerkelijke volksdeel een kracht verlenen, de
mens waardig en bereikbaar voor allen.
In het bovenstaande is naar onze mening klaar en duidelijk gezegd, wat de
principiële grondslag is van ons thuisfront. Ook naar buiten is het goed om dit
te weten, omdat in sommige kringen juist over dit punt nog wel eens misvattingen
blijken te bestaan.
J. A. TERLINGEN
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AANPAKKEN!
Het ledental ner 31 December 1950
heeft het door ons gestelde doel van
5000 niet bereikt. Het totale aantal bedroeg 4873. Inmiddels zijn in de eerste
weken van januari in tal van afdelingen
weer tientallen nieuwe leden ingeschreven, zodat het aantal op het moment
van het schrijven van dit artikel de
5000 zeker is gepasseerd. Hoewel wij
over dit resultaat niet mogen klagen,
menen wij toch dat er nog meer in zit,
te dikwijls bemerken wij in het persoonlijk contact dat men nog onvoldoende-op de. hoogte is van het bestaan van
„Humanitas", ja zelfs nog minder weet
van hetgeen wij tot ons dagelijks werkterrein rekenen. Wij zijn er van overtuigd, dat in het gesprek van mens tot
mens door ieder lid minstens één lid
voor onze organisatie te winnen is. En
wij handhaven dan ook onze oproep: op
het congres 6000 leden. Indien wij
nagaan welke ledentallen de organisaties bereikt hebben, waarin het buitenkerkelijk volksdeel in zeer sterke mate
is vertegenwoordigd, dan achten wij
het niet uitgesloten dat aan het einde

van dit jaar een ledental van vijf cijfers
bereikt is. Maar daarvoor is noodzakelijk dat ieder -vanuit het verantwoordelijkheidsbesef tegenover zijn medemens
medewerkt aan de opbouw van onze
organisatie. Verantwoordelijkheid immers is de diepste beweegreden van
waaruit maatschappelijk werk verricht
moet worden. Wij beseffen dat wij ten
aanzien van onze zusterorganisaties op
Katholieke of Prot.-Christelijke grondslag
een zeer grote achterstand hebben in
te halen.
Wij weten echter tevens dat het besef, dat het buitenkerkelijk volksdeel
haar plaats in het maatschappelijk leven
heeft ingenomen met de daaraan verbonden consequenties, in de rijen van
dit buitenkerkelijk volksdeel groeiende
is en dat, ondanks &e vaak moeilijke
financiële omstandigheden, grote aantallen bereid zijn hun bijdragen voor
ons werk te geven. In de eerstkomende
maanden geldt dus voor alle leden van
„Humanitas" het wachtwoord: aanpakken.
T. de B.

MENS EN SAMENLEVING
Het verheugt mij, dat mijn vriend
Staal aanleiding heeft gevonden om in
te gaan op hetgeen ik onder het hoofd:
„Mens en Samenleving" over de personeelsvereniging schreef.
Het was niet zonder opzet, dat ik als
titel: „Mens en Samenleving" koos en
niet: „De personeelsvereniging".
In het Augustus-nummer wees ik er
reeds op, dat het niet op de weg ,van
„Humanitas" lag om over de personèelsvereniging op zich zelf veel te schrijven.
Hiervoor zijn andere organisaties meer
aangewezen. Het is dan ook uit dien

hoofde, dat ik — en Staal zal dit wel
begrijpen — op bepaalde beschouwingen
van hem niet inga, niet omdat ik ze
niet ernstig neem, integendeel. Op een
andere plaats'"•wil ik hierover gaarne
met hem en eventueel anderen schriftelijk of mondeling van gedachten wisselen.
Mijn uitgangspunt was, dat wij als
maatschappelijke werkers, in het gezin de
gevolgen bemerken van de grenzenloze
vervlakking, die in het leven valt waar
te nemen. Tegen die vervlakking, waar
die ook vandaan komt, dienen wij in te
29 .

SOCIALE KRONIEK

HET PRAEVENTIEFONDS
Enige maanden geleden is de wet op
het Praeventiefonds in werking getreden.
Dit fonds zet voort, zij het dan in
meer uitgebreide vorm, de taak van het
vroegere Prophylaxefonds.
De bedoeling van het Fonds is o.a.
om uitbreiding te geven aan het massaonderzoek door middel van doorlichting,
om maatregelen te bevorderen in het
belang van de kinder-hygiëne, financiële
steun te verlenen aan medisch-paedagogische bureau's enz. Ook is bepaald,
dat tegemoetkomingen kunnen worden
verstrekt in de kosten van voeding van
t.b.c.-patiënten, die als verplichtverzekerden bij de algemene ziekenfondsen zijn
ingeschreven en die niet worden ver-

gaan. Eén van de oorzaken nu, die,
ongewild, maar toch in feite, vervlakking
in de hand werken en daardoor weer
de ontwikkeling van het gezin in de
goede richting belemmeren, ligt bij de
personeelsvereniging, zoals deze in het
algemeen reilt en zeilt.
Het is mijn vaste overtuiging, dat
tegen de vervlakking, die dikwerf een
uitvloeisel is van een willen ontvluchten
uit de moeilijkheden van de dag, het
beste kan worden opgetreden met
levensbeschouwelijke inzichten en doelstellingen. Daarom heb ik over deze
zaak in het orgaan van „Humanitas", in
welke organisatie bij de toepassing van
het werk de levensbeschouwing niet gemist kan worden, één en ander gezegd.
Bij de personeelsvereniging zullen wij
bij zaken als deze heus niet stilstaan,
ook andere oorzaken, die vervlakking in
de hand werken, zullen wij, als wij
schrijven over mens en maatschappij,
hebben op te sporen en te belichten.
MEIJER DE VRIES
Noót redactie: De discussie is hiermede
gesloten.
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pleegd in een sanatorium of overeenkomstige instelling.
WETENSWAARDIGHEDEN
Er zijn ongeveer 214.000 ondernemingen ten aanzien van de Ongevallenwet ingeschreven. Dagelijks komen
ongeveer 1300 ongevallen voor die aangegeven worden. Per jaar wordt pl.m.
48 miljoen aan ongevallenrente uitgekeerd, aan ziekengeld 92 millioen, aan
kraamgeld 7 millioen.
Op de begroting van het Ministerie
van Sociale Zaken van 1951 worden de
uitgaven (gewone dienst) geraamd op
f 347 millioen. Dit is ruim f 80 milboen meer dan de beraming voor het
lopende jaar, hetgeen voornamelijk is
toe te schrijven aan een hogere raming
van de kosten voor de Noodvoorziening
Ouden van Dagen 'ad f 156 millioen
(vorig jaar f 146 millioen), alsmede aan
een post van f 70 millioen voor kosten,
voortvloeiende uit de Werkloosheidwet.
Echter staat nog niet vast wanneer deze
wet practisch in werking treedt.
Voor 1951 streeft de minister van
Sociale Zaken naar emigratie van 24000
personen naar Australië, 2000 naar
Nieuw-Zeeland, 8000 naar Canada en
6000 naar andere landen. De kosten
van deze emigratie komen geheel of
gedeeltelijk voor Nederlandse rekening.
Voor eventuele werkloosheidsbestrijding is een bedrag van f 15 millioen
uitgetrokken.
DERTIG JAAR STRIJD VOOR
SOCIALE RECHTVAARDIGHEID
.Uitgave van het Internationale
Arbeidsbureau (I.A.B.)
Wat moet men het eerst uit deze
publicatie, rijk aan inhoud, weergeven?
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DENKT U AAN DE ZES DUIZEND?

In het vorige nummer hebben ,wij
nog niet het juiste aantal leden per
31 December kunnen vermelden; ook
thans ontbreken nog een paar afdelingen
op het appèl. Indien wij aannemen, dat
deze afdelingen geen ledenwinst per
31 December meer brengen, is het
totaal aantal leden per die datum
ongeveer 4875. Wij zijn dus beneden
het gestelde doel van 5000 leden gebleven, het resultaat in zijn geheel bezien stemt, ondanks dit feit, toch wel
tot tevredenheid.
Vele afdelingen hebben ons reeds
bericht, dat zij in Januari een flinke
sprong hadden gemaakt, de afdeling
Mijnstreek steeg van 105 tot 166, de
afdeling Amsterdam boekte in Januari
alreeds 50 nieuwe leden, de afdeling
Rotterdam hult zich' in een stilzwijgen,
de bestuurders halen veelzeggend hun

schouders op, maar willen niet meedelen,
wat hun einddoel voor het congres is.
Toch moet het mogelijk zijn, het getal van 6000 te bereiken, indien ieder
lid haar of zijn bijdrage tot het nog
ontbrekende aantal levert.
Wij hopen, met de propagandafolder
ongeveer aan het eind van deze maand
gereed te komen. Talloos zijn de moeilijkheden geweest, mede in verband met
de in de laatste maanden zo sterk gestegen papierprijzen. Met behulp van
dit voortreffelijke foldertje moet het
toch bereikbaar zijn, dat wij in het land
op zeer korte termijn in alle afdelingen
een sterke stijging van het ledental
waarnemen.
Zet uw schouders er onder, de mogelijkheden zijn er; het is aan u, leden
van „Humanitas", deze mogelijkheden
te benutten.

In 179 bladzijden wordt ons gegeven

aller grondslagen: de sociale rechtvaardigheid.
De ervaring heeft geleerd, dat, waar
de goede wil tot samenwerking aanwezig is, er toch, ondanks alle verschil
van ras, godsdienst, openbare mening
of sociale welstand, een gemeenschappelijke taak kan worden volbracht.
Gedurende dertig jaren hebben de
vertegenwoordigers van regeringen,
werkgevers en werknemers uit alle landen van de wereld, dit onweerlegbaar
en onophoudelijk aangetoond. Door hun
gemeenschappelijke arbeid hebben zij
concrete resultaten bereikt.
MEIJER DE VRIES

een — het kan niet anders — veel te beknopte samenvatting van de geschiedenis der eerste jaren van de Internationale
Arbeidsorganisatie en de balans van
haar werkzaamheid. Het geeft een overzich van het werk van hen, die als afgevaardigden ter Conferentie of als functionarissen van het I.A.B. direct deelnemen aan de taak van de Organisatie.
Het vestigt de aandacht op sommige
practische resultaten, waartoe de werkzaamheden hebben geleid. Het doet
vooral uit komen, dat het doel van deze
werkzaamheden bestaat in de opbouw
van een duurzame vrede op de hechtste
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GEWESTELIJKE BIJEENKOMST
„HUMANITAS" - FRIESLAND

Ten einde nader contact op te nemen
met de in de provincie Friesland gevestigde afdelingen en correspondentschappen van „Humanitas" werd op Zondag
28 Januari 1.1. een eerste gewestelijke
vergadering gehouden te Leeuwarden,
die door afgevaardigden van de afdelingen Sneek, Oosterwolde en Franeker,
alsmede door de correspondentschappen
Heerenveen en Buitenpost werd bijgewoond. Bericht van verhindering was
binnengekomen uit Ureterp en Noordwolde, terwijl helaas enkele correspondentschappen niets van zich lieten
horen.
De bijeenkomst, die een zeer geanimeerd en gezellig karakter droeg,
werd te ruim 10.30 uur geopend door
mevr. Van Oostrum—de Boer, die alle
aanwezigen hartelijk welkom heette en
haar vreugde er over uit sprak, dat het
eindelijk zover gekomen was, dat een
gewestelijke vergadering kon worden
gehouden. Een volledig résumé over het
doen en laten van „Humanitas" werd
in den brede door de voorzitster aan de
aanwezigen voorgelegd, waarbij de
financiële zijde uit de aard der zaak
sterk naar voren werd gebracht.
Humanitas is zonder geld en zonder
medewerkers(sters), later omgetoverd in
donateurs(trices) en leden, niet mogelijk.
Wij zijn in Friesland op de goede weg
en wij komen er wel.
Het is. ook niet gewenst en noodzakelijk om direct met een groots opgezette
organisatie ten tonele te verschijnen, de
animo om mede te werken moet groeien
door het werk zelf. Al werkende groeit
men mede!
Van groot belang werd geacht de
wijze waarop de scholing van de medewerkers zou kunnen geschieden. De uitbouw in secties van „Humanitas"Leeuwarden ten voorbeeld nemend,
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wees mevr. Van Oostrum er op, dat wij
bijzonder geslaagd zijn bij het vinden
van uitstekende krachten, die ons in
deze moeilijke materie wegwijs kunnen
maken. De secties Kinderbescherming en
Reclassering draaien en ook uit deze
vergadering bleek duidelijk het verlangen om ook hiervan iets meer te
weten te komen. Besloten werd om op
3 Maart e.k. een bijzondere bijeenkomst
te beleggen, geheel gewijd aan het
scholingswerk, waarbij dan de leidster
van de cursus „Kinderbescherming" gevraagd zou worden het één en ander te
vertellen, zeer speciaal ook te behandelen naar aanleiding van het boek van
dr J. Koekebakker, „Kinderen onder
toezicht".
Vrij algemeen was men van oordeel,
dat een bijeenkomst als deze meerdere
malen in het jaar gehouden diende te
worden, want slechts een geregeld contact kan vruchtbaar beschouwd worden
voor de groei, ontwikkeling en grotere
bekendheid van ons werk.
Met de gedachte, dat het een werkelijk goede bijeenkomst was geweeest,
sloot mevr. Van Oostrum te 14.15 uur
deze vergadering, een ieder goede reis,
wel thuis en tot ziens, toewensend.
DE VOS

Het Centraal Bureau zal
gaarne oude nummers uit de
eerste vijf jaargangen ontvangen ter completering van
archief.
Inzenden:
Stadhouderskade 139, A'dam-Z.

