
,Ellinchem" 

Aan het Bestuur der Vereniging voor Maatschap- 
pelijk Werk op Humanistische Grondslag 
„Humanitas" 
p/a Kindertehuis „Ellinchem", Ellecom. 

georiënteerden een dergelijk 
Kinderbescherming wordt ge- 

Hare Majesteit de Koningin heeft mij veri ocht U op deze voor U zo 
bijzondere dag voor Uw Vereniging haar vriendelijke gelukwensen te doen 
toekomen. 
. Dat in de kringen van humanistisch 

waardevol initiatief voor de Nederlandse 
realiseerd, stemt tot grote voldoening. 

Hare Majesteit heeft met vreugde vernomen dat de Raad van Beheer 
van het Koningin Juliana Fonds voor de totstandkoming van het Kinder-
tehuis „Ellinchem" een belangrijke financiële bijdrage beschikbaar heeft 
willen stellen. 

Moge „Ellinchem" voor zeer vele kinderen een gezegend „thuis" zijn. 

De Particulier Secretaris van Hare 
Majesteit de Koningin, 
W. J. BARON VAN HEELKEREN 

VAN MOLECATEN 
• 
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DE OPENINGSREDE 

Op Zaterdag 27 September 1952 opende mr J. Overwater, voorzitter van de Nationale 
Federatie De Nederlandse Bond tot Kinderbescherming, het kinderhuis „Ellinchem" met 
de volgende woorden: 

In de grote familie der Nederlandse kinderbescherming is 'de opening van een 
nieuw tehuis een gebeurtenis van belang en in den regel ook een bron van vreugde. 
Daarom ben ik gaarne vandaag hierheen gekomen, nu Humanitas, gewaardeerd lid 
van de Nationale Federatie De Nederlandse Bond tot Kinderbescherming, het tehuis 
„Ellinchem" in gebruik gaat nemen, omdat zij dit te recht ziet als een onmisbare 
schakel in een verantwoorde gezinsverpleging. 

Namens het bestuur van de Nationale Federatie wens ik dan ook het bestuur van 
Humanitas hartelijk geluk met dit belangrijke feit en spreek ik de hoop uit, dat 
„Ellinchem" aan zijn mooie bestemming zal gaan beantwoorden en vele kinderen 
tot zegen zal mogen strekken in de kring, welke Humanitas bestrijkt. 

De opening van dit tehuis is tevens een welkome aanleiding tot een blik terug 
op de lange ontwikkelingsgang van de kinderbescherming hier te lande. Bijna zeven 
en veertig jaren zijn de Kinderwetten thans van kracht. Zij brachten de regering en 
de particuliere kinderbescherming tot elkander in een allengs nauwer wordende 
samenwerking. Het was weliswaar een schuchter begin, doch in de loop der jaren 
groeide het onderlinge vertrouwen. Veel is sinds 1905 veranderd, veel verbeterd, 
naarmate de regering zich meer bewust werd van hetgeen zij op dit gebied moest 
doen en naarmate de particuliere instellingen in toenemende mate gingen begrijpen, 
dat ook zij hun werk moesten aanpassen aan de zich wijzigende inzichten. Het 
merkwaardige geval doet zich echter voor, dat, nu de regering op vrijwel eenstem-
mige aandrang uit de particuliere kring een doelmatiger werkwijze en organisatie 
heeft willen bevorderen, uit diezelfde kring hier en daar, en gelukkig slechts 
sporadisch, stemmen opgaan, die de vrees uitspreken, dat zij de vrijheid van het 
werk der particuliere instellingen gaat aantasten. Naar mijn stellige overtuiging ten 
onrechte. 

Gerechtvaardigder is de klacht, dat noodzakelijke verbeteringen hier te lande zo 
langzaam tot stand komen. Het is waar: Men had belangrijke vraagstukken eerder 
tot een oplossing kunnen brengen. Bij de beoordeling hiervan brengt echter de 
billijkheid mede, niet uit het oog te verliezen, dat elke tijd slechts die kinder-
bescherming kan opbrengen, die met de situatie van die tijd en de voorhanden 
zijde mogelijkheden overeenkomt. 

In 1905 moest men een andere visie op de kinderbescherming en haar organisatie 
hebben dan in 1950. Hoeveel is er in de loop der jaren niet veranderd! Toen ston-
den de kinderhygiëne, de kinderpsychologie en -psychiatrie nog in het begin van 
hun ontwikkeling. De kennis van de ziel van het kind was betrekkelijk nog gering. 
Men had geheel andere opvattingen omtrent de verhouding tussen ouder en kind, 
tussen opvoeder en pupil. In die relatie voerde het uiterlijk gezag nog de hoofdtoon. 
Ook de bestrijding van de moeilijkheden, die zich met kinderen voordeden, was 
weinig meer dan een reactie tegen de uiterlijke verschijning daarvan. De sociale 
omstandigheden van de grote massa waren bedroevend slecht en vormden wellicht 
de voornaamste bron van kinderverwaarlozing. Deze verwaarlozing bestreed men 
hoofdzakelijk door de kinderen aan de ouders te onttrekken. Om de ouders zelf 
bekommerde men zich nauwelijks. 
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Veel is er inderdaad sinds 1905 veranderd. De wetenschap leerde ons het kind 
kennen in zijn diepere zieleleven, in zijn verhouding tot zijn ouders en verdere 
omgeving. Zij hielp ons speuren naar de wezenlijke oorzaken van de moeilijkheden 
en de remedie werd,zo goed mogelijk hierop ingesteld. Men streeft er naar, te 
komen tot een individueel en sociaal verantwoorde hulp. Barmhartigheid en naasten-
liefde blijven weliswaar fundamenten van het werk, doch zij worden gelouterd 
door de nieuwere inzichten. 

Het is een feit, dat wij thans beschikken over mogelijkheden, waarvan men dertig 
jaren geleden nauwelijks droomde. Naar de mogelijkheden van toen werd ook goed 
werk verricht en wij blijven de pioniers van toen dankbaar gedenken. Doch wij 
gevoelen ons bevoorrecht, dat wij mogen werken zoals wij het naar de inzichten 
van thans kunnen doen. Tegelijk blijven wij uitzien naar weer nieuwe mogelijk-
heden, omdat wij beseffen, dat het ontwikkelingsproces, waarover wij spreken, 
voortgaat. 

In dit alles behoren wij een prikkel te vinden ons werk goed te doen. Het besef, 
dat dit nodig is, leeft thans in de particuliere kinderbescherming over de gehele 
lijn. De kinderbescherming is in beweging en gelukkig beseft thans ook de overheid 
meer dan vroeger, dat zij niet achter kan blijven. 

Humanitas verkeert in de benijdenswaardige•  positie, dat zij juist in deze tijd haar 
kinderbeschermingswerk aanvangt. Men kan het nu ineens goed aanpakken. Dat 
men dit wil doen, bewijst „Ellinchem", dat rijke beloften inhoudt. Geen goede 
gezinsverpleging is mogelijk, wanneer men niet beschikt over een deskundig 
geleid opvang- en selectiecentrum, van waar uit de kinderen worden geplaatst in 
het voor hen, met zorg uitgekozen, passende pleeggezin. 

De kinderbescherming van heden kan het deskundig inzicht in leiding en uit-
voering niet missen. Maar laten wij één ding niet vergeten. Wij kunnen technisch 
nog zo knap worden, wij kunnen de ziel van het kind tot in de diepte ontrafelen 
en wellicht van al zijn uitingen een logisch sluitende verklaring geven. Wij kunnen 
de invloed van het gezin en het verdere sociale milieu naspeuren. Wij kunnen 
een behandeling uitdenken die theoretisch klopt als een bus. Daarnaast blijft echter 
onder alle omstandigheden nog iets anders van belang. Om een goed geneesheer 
te zijn is meer nodig dan het stellen van een juiste diagnose en het voorschrijven 
van de passende remedie. 

De diepere menselijke relatie tussen patiënt en helper moet een woord blijven 
meespreken, wil het tot goede resultaten komen. 

Zo is het ook met de kinderbescherming, die streeft en moet streven naar weten-
schappelijke fundering. Zonder het diepere menselijke kan zij niet goed zijn. 

Daarom blijft van belang, dat dit werk gedaan wordt in waarachtige eerbied 
voor de medemens in zijn persoonlijke waarden, hoe gering dfe ons uiterlijk moch-
ten voorkomen. Eerbied in het bijzonder voor het kind, voor zijn ouders, voor hun 
onderlinge relaties. 

Daarom blijft van belang het vertrouwen in het kind en zijn ouders, weliswaar 
een gezond critisch vertrouwen, doch één, dat bovendien gebaseerd is op het 
besef, dat oordelen noodzakelijk is, doch veroordelen niet op onze weg ligt. 

Daarom blijft van belang de onbegrensde liefde tot de naaste, die de zuurdesem 
van ons werk is en zonder welke het geen zin heeft. 

Men kan wat ik hiermede. bedoel ook anders uitdrukken, doch, hoe men het ook 
wil zeggen, de meeste blijft altijd de liefde. 

Met het uitspreken van de hartelijke wens, dat ook het werk, dat Humanitas thans 
ter hand heeft genomen, door deze eerbied, dit vertrouwen en deze liefde zal 
worden gedragen, verklaar ik het tehuis „Ellinchem" voor geopend. 
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INDRUKKEN 

OPGEDAAN BIJ DE OPENING VAN 

KINDERTEHUIS „ELLINCHEM" 

Eindelijk stond ik dan bij het kinderhuis. Er was in de Sectievergaderingen al 
vele malen over gepraat, maar ik was nog niet eerder in de gelegenheid geweest 
het op te zoeken. Nu, bij de opening, kon ik niet langer verstek laten gaan. En daar 
lag het. Heus, het was het huis van de plaatjes. Zo maar een mooi, prettig huis, 
dat geen enkele gedachte aan het woord „gesticht" kon oproepen. De vlag wapperde 
aan de voorgevel, en voor het huis zag ik al bekenden staan: sectieleden, D.B.-leden. 

Met een groepje gingen we ons huis binnen: Weer bekenden, en vreemden. 
Voorstellen, eens om je heen kijken, en dan het gevoel hebben, dat er nog tijd is 
voor de opening en dat het in dit eigen huis toch wel geoorloofd zal zijn een beetje 
rond te lopen. 

Eerst ga ik mijn jas maar ophangen. Overal zie ik bloemstukken staan. Door de 
keuken, waar ik vanwege de drukte maar niet te veel rondkijk, bereik ik een kamer, 
die voor de staf bestemd blijkt te zijn. Je voelt je er thuis. Aardige, blank houten 
lage stoelen, lampen met een ploegstofje; de sfeer is me bekend. Beneden vind ik 
verder kleuterverblijven: lage stoeltjes, een box(!), een kinderstoel(!), speelgoed 
uitgestald. Het ziet er alles fris en nieuw uit. Boven is het voor mijn gevoel een 
wirwar van kamers en gangen. 

Er zijn nieuwe dingen: bijv. gladde rode deuren en oude kamers; grote hotel-
kamers, met twee vaste wastafels naast elkaar; over de hele breedte van de was-_ 
tafels een spiegel. Wat zullen onze grote meisjes zich daarover verheugen, denk ik. 
Talrijke kamers grenzen aan balkons. Nergens staan meer dan vijf bedden. Het 
staat er nu nog allemaal nieuw en buiten gebruik, maar welke mogelijkheden 
doemen voor je op! Ik weet, dat er plaats moet zijn voor 40 kinderen. Ik kan er 
echter niet toe komen rustig te tellen; ik loop kamer in, kamer uit en ben veel te 
verrukt om me een rustig beeld van het geheel te vormen. Ik klim nog een trap op 
en kom op een geweldige zolder, nu nog volgestapeld. 't Is een zolder, zoals elk 
stadskind zich dat van een buitenhuis droomt. ('s Middags hoor ik, dat ons verzocht 
worden de zolder nog maar niet te gaan bekijken, omdat daar nog geen orde op 
zaken is gesteld. Maar dan weet ik al wat 'n fijne zolder het is.) 

Als ik dan weer naar beneden kom, zie ik overal mensen staan. Ik herken ver-
scheidene mensen uit de kinderbescherming, knoop eens praatjes aan. Iedereen is 
verrukt, en wie het huis eerder gezien heeft, slaat zijn handen in elkaar om wat 
hier door de architecte en haar medewerkers geschapen is. Allerlei mensen zeggen 
tegen me: „Heb je het al eerder gezien? Het is niet meer te herkennen!" 

Dan wordt ons verzocht te gaan zitten, opdat het voorgenomen programma 
afgewerkt kan worden. Het zaaltje zit vol en de aangrenzende serre is ook aardig 
bezet. Onze voorzitter begint met z'n welkomstwoord, leest al gauw een brief voor 
van de particulier secretaris van de Koningin. Er zijn veel gelukwensen, waaruit een 
greep wordt gedaan. Ook van de aanwezigen worden sommigen speciaal genoemd. 
En zo is het officiële gedeelte aan de gang. 

Mr J. Overwater, oud-kinderrechter, voorzitter van de Nationale Federatie De 

64 



De openingsbijeenkomst 

Nederlandse Bond tot Kinderbescherming, spreekt de openingsrede .uit. Daarna 
wordt ingelast een felicitatie van de heer mr C. F. H. Huijsman namens de zevende 
afdeling van het departement van Justitie, zodat nu — zoals onze voorzitter zegt —
„na het particulier initiatief de overheid het woord krijgt". Vervolgens declameert 
mevrouw Sligting, die zo vriendelijk is geweest in te vallen voor Wanda Reumer, 
die ziek is. Met „Artist" van Ina Boudier—Bakker sleept ze ons de wereld van het 
kermiskind binnen. Heeft dit velen ontroerd, een luchtiger noot wordt er in gebracht 
met „Hij, zij en de romantiek" van Ina v. d. Beugel. Daarna treedt het kinderkoor 
,,De Jonge Stem" uit Arnhem op. Ze hebben zich al die tijd heel rustig gehouden 
in een aangrenzend zaaltje en laten nu met kracht horen, wat ze ons te bieden 
hebben. Het begint met „De morgen breekt aan. . .", waarbij we ons tevens 
vergast voelen op hun mooie Gelderse g's; dan „Ziet, hoe het vriendelijk zonlicht" 
en als laatste, van dit optreden een Gelders liedje, waarin cle Vale Ouwe, de Betuwe 
en het Graafschap bezongen worden. 

We moeten dan weer terug naar de ernst, en de voorzitter van de Sectie Kinder-
bescherming levert zijn bijdrage. U heeft hem de volgende dag door de radio 
kunnen horen. Ondertussen vordert de tijd en verscheidene mensen beginnen op 
hun stoel te schuiven. Daarom wordt de declamatie weggelaten en er wordt ge-
vraagd of diegenen, die van de gelegenheid gebruik willen maken, vooral niet te 
lang willen spreken. 

De eerste die van deze gelegenheid gebruik maakt, is de Gedeputeerde van de 
provincie, dr H. j. van Eck. Wat Humanitas hier wil ondernemen, noemt dr Van 
Eck een hele durf. Maar hij spreekt de bemoedigende woorden: „Als men maar 
durft, zal het wel lukken". 
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Vervolgens spreekt de heer J. de Bruin, burgemeester van Rheden, in wiens. 
gemeente ons huis staat. Hij roept ons een bijzonder hartelijk welkom toe en blijkt 
goed op de hoogte te zijn van de ontwikkeling van Humanitas. „Zeven moeilijke 
jaren,„liggen achter u", zegt de heer De Bruin, en hij hoopt, dat dit tehuis „een 
prachtige realisatie wordt van onze hooggestemde doelstelling". Ook een gemeente-
bestuur laat zich dikwijls leiden door ideële motieven. Spreker is verheugd, dat het 
kinderhuis in zijn gemeente staat en anderzijds meent hij, dat Ellecom, met zijn 
prachtige omgeving, ook voor ons een goede keus zal blijken te zijn. 

Vervolgens worden felicitaties overgebracht van het Humanistisch Verbond door 
de vice-voorzitter, mr H. B. J. Waslander. Deze meent, dat we op een dag als deze 
ook even naar ons zelf mogen kijken. De groei van het humanisme gaat zo snel, 
dat we nauwelijks meer weten wat zich aan ons voltrekt. De humanistische beweging 
brengt sterk naar voren, dat we niet alleen moeten denken in termen van mensheid, 
maar ook onze volle aandacht moeten hebben voor de concrete mens, hier en nu, 
en zeker voor de concrete jonge mens. Er is grote vreugde, dat Humanitas met dit 
nieuwe huis zo'n concrete bijdrage wil leveren. 

Mevrouw Koopman, sprekend namens de afdeling Velp-Ellecom van Humanitas, 
opent de rij van sprekers en spreeksters,' die goede wensen en gaven van de 
afdelingen overbrengen. Deze nog kleine afdeling is verheugd, het tehuis binnen 
haar grondgebied te hebben en hoopt, dat het een centrum zal worden vari waaruit 
het hele Humanitaswerk gestimuleerd kan worden. Ook namens de Wezenkas 
worden felicitaties overgebracht. De rij van sprekers wordt gesloten door de 
directeur van.  het Kinderhuis, de heer Deyll. Deze vertelt ons nog wat over de 
inrichting van het huis en noemt iets van de vele wensen die nog in vervulling 
zouden kunnen gaan als.... er maar geld was. 

Het is niet voor het eerst, dat we dit verlangen naar geld deze middag horen. 
De algemeen voorzitter heeft het onderwerp in alle toonaarden naar voren 
gebracht; allereerst door de mededeling, dat ons door het Koningin Juliana Fonds 

10.000,— is toegezegd, mits we zelf een even groot bedrag kunnen opbrengen. 
Aan het eind van de middag blijkt van dit bedrag reeds f 6600,— aanwezig te zijn. 
Wie zou nu nog durven twijfelen dat we het hele bedrag bij elkaar zullen brengen? 

-Na al dit praten komt De Jonge Stem weer aan do beurt met „Jeugd van Neder-
land", „Au clair de la lune" en tot slot een fris vlaggenlied, „Zwaai op uw vlag". 
En het blijkt, dat De Jonge Stem niet alleen met liedjes voor de dag wil komen, 
maar dat het ons huis ook een mooie rode cyclame aanbiedt. Onze voorzitter bedankt 
haar daar hartelijk voor, wat het koor op zijn beurt weer beantwoordt met een 
toegift: „Door de bossen door de heide". 

Dan wordt door de directrice van het Opleidingscentrum „Middeloo" te Amers-
foort, mejuffrouw H. Miiller Kiihlenthal, nog een bijzonder leuke plaat aangeboden, 
door de cursisten gemaakt. En terwijl de algemeen voorzitter sluit, loopt buiten 
De Jonge Stem, goeiendag-zwaaiend, voorbij. Zij hebben het er weer op zitten; 
en wij ook. Het is een lange middag geworden. Maar ons kinderhuis staat er, 
geopend en wel, en in de belangstelling staat het ook. Op 1 November zal een 
financiële actie gestart worden voor het kinderhuis. We hopen, dat deze actie goed 
zal slagen en dat het huis en het werk er voor een bron van bezieling zullen vormen, 
ook voor ons andere werk. 

E. VRIND—VAN PRAAG 

66 



EEN HUMANISTISCH TEHUIS 

VOOR HET 

MISDEELDE KIND 

Begin nooit met wijze woorden aan het begin van een toespraak, is me eens gezegd. 
De luisteraars vinden dat niet prettig en dan luisteren ze niet naar wat je verder zegt. 
Misschien is het een goede raad, maar ik wilde me er toch maar niet aan storen. Ik wilde 
zelfs met twee wijze woorden beginnen. Hier komen ze: 

Gedeelde vreugd is dubbele vreugd. 
Gedeelde zorg is halve zorg. 
Als ik iets tot u ga zeggen over het eerste humanistische tehuis voor het misdeelde kind, 

zou ik dat willen groeperen om deze twee spreuken. Gedeelde vreugd is dubbele vreugd. 
Wij vieren feest, omdat het kindertehuis van Humanitas geopend is. 

Dat de voorzitter van de Nationale Federatie de Nederlandse Bond tot Kinderbescher-
ming de opening heeft willen verrichten, draagt tot onze feestvreugde nog extra bij. Wij 
hebben nu het gevoel een volwaardig lid te zijn geworden van de Nederlandse kinder-
bescherming. In de Nationale Federatie zijn de verschillende groeperingen van de Neder-
landse kinderbescherming gebundeld. Humanitas is daarvan al jaren lid. Maar gedeeltelijk 
was dat voor ons gevoel een beetje voor spek en bonen. 

Wel ging en gaat Humanitas in toenemende mate zijn bijdrage leveren aan het werk 
van gezinsvoogdij en vrij patronaat. Wij zullen zonder twijfel hiermee voortgaan, omdat 
wij geloven in de betekenis van dit werk. In een buitenkerkelijk gezin, waar met een • 
meisje of een jongen ernstige moeilijkheden zijn, kan een vrijwillige medewerker van 
Humanitas vaak waardevol werk doen. De practijk heeft dat reeds bij herhaling geleerd. 
En aan het zoeken van nieuwe wegen, die ook ten aanzien van de meisjes en jongens 
onder toezicht nodig zijn, zullen wij trachten bij te dragen. 

Ook was en is in onze kring aandacht voor het preventieve werk. De komende jaren 
zal in onze kring aan bijv. clubwerk als een van de aspecten van het preventieve werk in 
toenemende mate aandacht worden gegeven. De opening binnenkort van een groot tweede 
clubhuis door geestverwante kring in de hoofdstad van ons land is van deze aandacht een 
bewijs. 

En ten slotte was sinds November 1951, na lang wachten, Humanitas als voogdij-
vereniging aanvaard, waardoor ons dus voogdijen konden worden opgedragen. 

Maar nu vieren wij feest en is er bij ons vreugde. De bedoeling van deze toespraak is, 
u in deze vreugde te laten delen. In-de vreugde over het feit, dat ons kinderhuis Ellinchem, 
gelegen in het prachtige Ellecom, thans zijn deuren geopend heeft en plaats biedt aan 
40 meisjes en jongens van 0 tot 21 jaar. Maar niet over deze vreugde wil ik met u praten. 
Ook niet over wat aan deze opening is voorafgegaan om zover te komen. Niet over de trots 
op onze eigen box, onze kinderstoel, ons zeil, onze lampen, bedden. Ook niet over het 
stimulerend medeleven dat aan de opening vooraf ging. De verleiding daarover te praten 
is er wel. Ik dacht dat het beter was om in dit kostbare kwartier uw aandacht voor de 
zaak zelf te vragen. De gelegenheid om hier namens de Voogdijvereniging Humanitas te 
praten, wilde ik gebruiken om u duidelijk •te maken, waarom dit kinderhuis voor ons zo 
belangrijk is. Geen feestrede dus in de gewone zin van het woord. Onze vreugde komt 
voort uit het feit, dat eerst thans het ons mogelijk wordt om te gaan werken zoals wij 
geloven en menen, dat voor de aan onze zorg toevertrouwde kinderen nodig is. Voor 
meerderen onder u zal dat zonder- meer duidelijk zijn. Voor anderen mag ik dat misschien 
trachten duidelijk te maken. 

Dagelijks komt het voor, dat kinderen niet langer in hun gezin kunnen blijven. Vader 
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en moeder verwaarlozen de kinderen,• die daardoor veel aan liefde en aandacht en ook 
aan materiële zorg tekort komen. Soms ook zijn de moeilijkheden die een kind in een gezin 
geeft zo groot, dat de ouders niet in staat zijn om het kind de opvoeding te geven die 
het nodig heeft. In deze gevallen dreigt het met Hennie, Jan, Piet of Annie volkomen 
mis te gaan en soms is het al volkomen mis gegaan. De vraag rijst dan, op welke wijze het 
best hulp kan worden geboden. Een grote moeilijkheid daarbij is, dat deze vraag dikwijls 
veel te laat aan de orde komt. Talrijk zijn de gevallen waar met tijdige hulp had kunnen 
worden voorkomen, dat het zo ver kwam als nu het geval is. In de kring van Humanitas 
wint de overtuiging hoe langer hoe meer veld, dat de hulp die het maatschappelijk werk 
biedt, zich richten moet op het gehele gezin en niet op bijv. de kinderen alleen. Gezins-
zorg, tijdig en intensief geboden, kan in vele gevallen voorkomen, dat een situatie ontstaat, 
waarin het wegnemen van de kinderen uit het gezin dan nog de enige mogelijkheid is. 
Als vereniging voor maatschappelijk werk houdt Humanitas zich niet alleen met kinder-
bescherming bezig, tevens zal in de komende jaren deze gezinszorg onze volle aandacht 
krijgen. Want zorgen dat het kind in het gezin kan blijven, als dat mogelijk is, moet gezien 
worden als de beste vorm van kinderbescherming. Nog tal van jaren zal het duren voordat 
dit voldoende verwerkelijkt kan worden. En ook dan zullen er gevallen blijven, waarin de 
gezinseenheid niet gehandhaafd kan worden. Thans is het dagelijks het geval, dat het 
noodzakelijk is de kinderen uit het gezin te nemen, vaak tegen de wil van de ouders. 
Aan de ouders wordt dan, iri het belang van de kinderen, door de rechtbank de ouderlijke 
macht over hun kinderen ontnomen. En er wordt dan gezocht naar een vereniging die 
bereid is, in plaats van de ouders deze kinderen de best mogelijke opvoeding te geven. 
Daartoe geeft de rechtbank aan deze vereniging de voogdij, hetgeen betekent, dat de 
vereniging in de plaats treedt van de ouders. Met de verzorging en de opvoeding van deze 
voogdijkinderen, van wie Nederland er op het moment meer dan 20.000 telt, wil de 
Voogdijvereniging Humanitas zich bezighouden. Gedacht wordt daarbij aan kinderen uit 
de bevolkingsgroep van de buitenkerkelijken, wie Humanitas wil trachten een opvoeding 
in humanistische gèest te geven. 

Het spreekt wel haast vanzelf, dat voogdijkinderen door alles wat ze hebben meege-
maakt, meermalen moeilijke kinderen zijn of kinderen met moeilijkheden. En belangrijk 
is het antwoord op de vraag hoe Humanitas denkt zijn taak ten opzichte van de aan zijn 
zorg toevertrouwde kinderen te vervullen. 

In het algemeen is het voor een voogdijkind het beste om in een pleeggezin te worden 
opgenomen. Gelukkig zijn er ook onder de grote groep buitenkerkelijken steeds gezinnen, 
die bereid zijn een of meer voogdijkinderen in hun gezin op te nemen. De korte tijd dat 
Humanitas als voordijvereniging werkt, heeft ons in dit opzicht niet teleurgesteld en doet 
ons de toekomst met vertrouwen tegemoet zien. Wij zijn er van overtuigd, dat er vele 
gezinnen in Nederland zijn, die zich bij Humanitas zullen aanmelden met de wens een 
pleegkind op te nemen in hun gezin. Al deze gezinnen worden door de sociale 
werkster van de voogdijvereniging bezocht en deze praat met de adspirant-pleegouders. 
Dat vraagt tijd, zodat niet alle aangemelde gezinnen onmiddellijk na de aanmelding 
kunnen worden bezocht. In dat geval krijgt men in ieder geval een schriftelijk bericht 
van het Centraal Bureau van Humanitas. 

De eerste moeilijkheid die nu rijst is, dat pleeggezinnen met veel zorg moeten worden 
uitgekozen. Een gezin kan heel goed zijn en toch niet geschikt voor de opneming van een 
pleegkind. De sociale werkster tracht nu in haar gesprekken met de adspirant-pleegmoeder 
en met de adspirant-pleegvader vast te stellen of een gezin als pleeggezin goede mogelijk-
heden biedt voor het plaatsen van een voogdijkind. Na gewoonlijk meerdere gesprekken 
wordt een beslissing genomen, die met het gezin wordt besproken. 

En dan rijst de tweede moeilijkheid. Als we geschikte pleeggezinnen hebben gevonden 
en als ons voogdijen over kinderen zijn toegewezen, dan zijn we er nog niet. Want een 
pleegkind kan maar niet zo zonder meer in een pleeggezin worden geplaatst. Zo zorgvuldig 
mogelijk moet van elk kind•worden nagegaan wat voor pleeggezin voor dit kind het beste 
zou zijn. Met de behoeften en verlangens van elk kind moet daarbij rekening worden 
gehoudèn. En als na zorgvuldig wikken en wegen, na overleg met de toekomstige pleeg-
ouders, het verantwoord lijkt om dit bepaalde kind in dit bepaalde pleeggezin te plaatsen, 
dan kan het kind eerst eens gaan logeren. En nog eens gaan logeren. En in onderling 
overleg tussen pleegouders, kind en sociale werkster kan dan ten slotte tot een plaatsing 
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worden overgegaan. Een plaatsing, waarop dus alle partijen, dus ook zoveel mogelijk het 
kind, ja zeggen. De sociale werkster blijft na de plaatsing regelmatig in het gezin komen. 
Zoveel mogelijk zal zij de pleegouders en het kind helpen om van de nieuwe situatie een 
vreugdevolle en voor alle partijen waardevolle te maken. 

Waarom vertel ik u dit alles nu bij de opening van ons kinderhuis? Een van de eerste 
kinderen voor wie ons gevraagd werd de voogdij te aanvaarden, was een baby. Het kind, 
zo stond in het rapport, was opgenomen in een uitstekend _pleeggezin en het kon daar 
beslist blijven. Het enige wat wij behoefden te doen, was de voogdij op ons te nemen. 
Wij vroegen nadere gegevens over het kind en toen we die kregen na enige tijd en dus 
ernstig gingen overdenken of we het kind onder onze zorg zouden nemen, vernamen we, 
dat het in een kinderhuis verbleef. De pleegmoeder venvachtte zelf een baby en kon het 
pleegkind niet langer houden in haar gezin. Zelfs bij de meest zorgvuldige voorbereiding 
en werkwijze is het niet te vermijden, dat een geplaatst kind in een gezin toch niet aarden 
kan. Of een pleegmoeder heeft haar verwachtingen te hoog gespannen. of de moeilijkheden 
onderschat, of er rijzen problemen met de andere kinderen uit het gezin. Als het dan niet 
lukt om in onderling overleg een oplossing te vinden, zal ten slotte het kind uit het gezin 
teruggenomen moeten worden. Niet altijd is dan dadelijk een ander pleeggezin beschikbaar 
voor dit bepaalde kind. Soms ook is het voor het kind beter om niet onmiddellijk in een 
ander pleeggezin te komen. 	 - ' 

In nog weer andere gevallen blijkt, dat de moeilijkheden van het kind zo groot zijn, 
dat deskundige hulp moet worden geboden door psychiater of psycholoog. En niet altijd 
kan het kind daarbij in het pleeggezin blijven. Ten slotte zijn er de gevallen van kinderen 
over wie Humanitas de voogdij aanvaardt, of berpid is te aanvaarden, zonder dat het kind 
dadelijk in een pleeggezin kan worden geplaatst. Het kan zijn, dat het eerst wat tot rust 
moet komen na alles wat het heeft meegemaakt. Of het kan zijn, dat eerst hulp moet 
worden geboden bij moeilijkheden of conflicten van het kind. In al deze gevallen is het 
nodig om over een eigen kinderhuis te beschikken, waarin het kind kan worden opgenomen. 
De deskundige leiding van het kinderhuis is speciaal opgeleid voor het helpen van kinderen 
met moeilijkheden. En een psycholoog en een kinderpsychiater staan deze leiding door 
hun adviezen bij. De sociale werkster heeft regelmatig contact met het kinderhuis en is 
dus op de hoogte hoe het met het kind gaat. Zo kan in onderlinge samenwerking tussen 
de sociale werkster van de voogdijvereniging en het kinderhuis een nieuwe plaatsing 
worden voorbereid. Soms zal dat snel kunnen verlopen. Soms zal dat langer duren als de 
moeilijkheden van het kind een wat langere heropvoeding of behandeling noodzakelijk 
maken. Maar in principe is het verblijf van het kind in het kinderhuis tijdelijk. Ellinchem 
moet dan ook gezien worden als een doorgangshuis, als een selectiehuis voor de ge7ins-
verpleging ten behoeve van kinderen die naar pleeggezinnen gaan of uit pleeggezinnen 
komen. 

Dit alles maakt, naar ik hoop, duidelijk, dat voogdijvereniging en kinderhuis ten 
nauwste bij elkaar horen. De voogdijvereniging kan zonder eigen kinderhuis haar eigen 
werkwijze niet zo goed mogelijk ontplooien en dus niet zo verantwoord mogelijk werken. 
Het kinderhuis staat in dienst van de voogdijvereniging. Het kinderhuis zal alleen andere 
pupillen opnemen (dus niet eigen of toekomstige eigen voogdijpupillen) voorzover de 
plaatsruimte dat toelaat. En dan in principe pupillen voor tijdelijke plaatsing. In de 
begintijd zullen dat er nog veel kunnen zijn, omdat het aantal eigen voogdijpupillen nog 
klein is. 

Wij vieren feest, omdat thans het voogdijwerk van Humanitas zich kan ontwikkelen. 
Wij zijn al meerdere jaren bereid om ons deel van de verantwoordelijkheid voor de 
bescherming van het Nederlandse kind op ons te nemen. Dat ons thans een apparaat ten 
dienst staat, dat het ons mogelijk maakt die verantwoordelijkheid ten volle te dragen, 
stemt ons tot vreugde. Gedeelde vreugde is dubbele vreugde. Wij hopen, dat u allen in 
onze vreugde delen wilt en kunt. 

En dan die andere spreuk: Gedeelde zorg is halve zorg. Humanitas weet, dat velen 
met zijn werk sympathiseren en meewerken. De jaren die achter ons liggen, hebben bij 
herhaling bewezen, dat deze velen ook bereid zijn met ons de zorg te delen. De dubbele 
vreugde en de halve zorg beloven ons werk voor het misdeelde kind veel goeds. 

Een humanistisch tehuis voor het misdeelde kind in Ellecom. Wij zijn er blij mee en 
naar wij hopen u ook. 

Drs PH. H. VAN PRAAG 
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Familie Deyll 

„ELLINCHEM" 

EEN WELKOM AAN ONZE STAF 

Op 27 September jl. aanvaardde onze staf haar 
taak in het kinderhuis. Zo geschreven staat het er 
eigenlijk niet juist. Haar taak zal het immers zijn 
om te zorgen voor de jongeren, die het tehuis zullen 
bevolken. Zo ver was het op de dag van de opening 
nog niet. Enige tijd daarvoor waren de stafleden 
successievelijk gearriveerd, te midden van alle herrie 
en rommel, welke een verbouwing en inrichting nu 
eenmaal meebrengen. - 

Zorgen heeft men in die eerste weken genoeg 
gekend: „Zou de verbouwing op tijd klaar komen?" 
„Waar blijven de bedden?" „De stoffeerders komen 
nooit klaar!" 

Gelukkig was alles op tijd gereed, mede dank zij 
het vele werk — pionierswerk — dat onze staf ver- 



zette. Inmiddels zijn er kinderen gearriveerd en is 
onze staf in het nieuwe huis aan het werk 
getogen. 

Om twee redenen verheugt het ons, u aan de 
hand van bijgaande foto's aan de stafleden te kunnen 
voorstellen. De eerste reden is, dat zij nu mede op-
genomen zijn in het team van de Humanitas-mede-
werkers. De tweede, dat zij het begrip „De Vereni-
ging" en „Humanitas" voor onze kinderen levend 
zullen maken. Immers, „Humanitas" zal voor deze 
kinderen niets meer en niets minder te betekenen 
hebben dan onze medewerkers kunnen bieden. 

 

De heer en mevrouw Deijll, resp. directeur en hoofd van de huishouding, hebben 
al meerdere jaren ervaring in het leiden van een kinderhuis. De heer Deijll heeft 
naast zijn werkzaamheden vorig jaar het B-diploma van de Nationale Federatie 
van de Nederlandse Bond tot Kinderbescherming verkregen. 

De heer en mevrouw Onclin, resp. adjunct-directeur en meisjesleidster, werken 
reeds in een kinderhuis, terwijl beiden vorig jaar het B-diploma behaalden. Mevrouw 
Onclin is tevens onderwijzeres en gediplomeerd verpleegster. 

De heer J. Verbeek heeft nog weinig ervaring in de Kinderbescherming, doch 
deze achterstand zal hij in „Ellinchem" ruimschoots kunnen wegwerken. De heer 
Verbeek is in het bezit van het B-diploma. 

En dan Peter. Geen ervaring en geen opleiding. Toch zijn alle kinderen dadelijk 
goede vrienden met hem. De rebel van het huis. Stoort zich alleen aan de regels, 
zolang hij „baas Onclin" in het oog heeft.. Overigens zoekt hij warme plaatsjes, 
bedelt om lekkere dingen en wandelt in de tuin. Gezien z'n milde en vriendelijke 
aard mogen we ook hem als zesde medewerker hartelijk verwelkomen. 

Wij hopen dat onze medewerkers in de toekomst tijd zullen vinden om u 
in ons blad te verhalen over het leven en werken in het kinderhuis. 

Uit het bovenstaande zal d duidelijk zijn dat wij hun arbeid met vertrouwen 
tegemoet mogen treden. 

Wij wensen hun een vruchtbare onderlinge samenwerking toe, opdat „Ellinchem" 
een echt huis voor onze kinderen zal zijn. 

HENK BEUKE, 
Secretaris Sectie Kinderbescherming. 

 

K. J. M. Onclin 

  

J. Onclin - de Bos 
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IS HET AANTAL 

ZO BELANGRIJK? 

door T. v. Grootheest 

We zouden de beantwoording van 
deze vraag zo in 't algemeen gesteld 
niet graag voor onze rekening nemen. 
Maar als u ons zou vragen: is het aantal 
leden van Humanitas nu zo belangrijk? 
Dan aarzelen we geen ogenblik en 
presenteren u, bij ons bevestigend ant-
woord, graag een paar argumenten, die 
er er niet om liegen. Bijv. deze: 

Als Humanitas meer leden heeft, dan 
krijgt ze groter inkomsten. 

Als Humanitas meer leden heeft, dan 
kan ze over meer vrijwillige medewer-
kers beschikken. 

En „last but not least": 
Als Humanitas meer leden heeft, dan 

is haar werk gegrondvest op een basis, 
waarop geen andere vereniging voor 
maatschappelijk werk kan bogen. 

Daarom is het aantal bij Humanitas 
wél belangrijk. We zijn nog maar een 
jonge organisatie, die op nog bijna elk 
gebied moet strijden voor de erkenning 
van haar bestaansrecht. Hoe anders zou-
den nu reeds een aantal zaken geregeld 
kunnen worden, als ons ledental geen 
6500 maar enkele tienduizenden be-
droeg. Toegegeven, wij mogen over de 
groei van onze vereniging niet onte-
vreden zijn, maar deze tevredenheid 
mag zeker niet leiden tot de gedachte,  

dat we er al zijn. Ergens moet in onze 
gedachte het getal 10.000 blijven han-
gen als een bereikbaar ledental. Ergens 
moeten we er op vertrouwen, dat het 
mogelijk moet zijn daar 20.000 van te 
maken. En als we de 30.000 bereikt 
hebben, dan is misschien de tijd aan-
gebroken, dat we kunnen zeggen: „Zo 
dat was dat." Voorlopig is het echter 
nog niet zo ver. Nu hoeft dat ook niet, 
als we maar vasthouden aan het feit, 
dat ook „het aantal belangrijk is". 

Daarom wilden wij ook in dit num-
mer, dat bijna geheel gewijd is aan ons 
kinderhuis, u zo graag op het hart druk-
ken: Wees niet alleen lid ván Humanitas, 
wees ook propagandist vóór Humanitas. 
Nog te weinig mensen weten, wat Hu-
manitas wil en• doet en als het waar is, 
dat „onbekend onbemind" maakt, laten 
wij er dan voor zorgen, dat die onbe-
kendheid met ons werk hoe langer hoe 
meer gaat verdwijnen. Speur nog eens 
naarstig rond in de kring van uw familie, 
collega's of kennissen; het zal u niet 
moeilijk vallen hieruit een lid te halen. 
Leden winnen is bouwen aan Humani-
tas, bouw mee! Iedere steen die wordt 
aangedragen, zal meetellen in het aan-
tal, dat onze vereniging tot een hecht 
en sterk bouwsel moet maken. 

e 

ONS NIEUWE REDACTIE-LID. 

Tot ons genoegen kunnen wij de lezers mededelen, dat mevrouw mr M. Rood-
De Boer bereid is gevonden de redactie van Humanitas, sectie Kinderbescherming, 
op zich te nemen. 

Wij heten mevrouw Rood van harte welkom in onze — tot nu toe zeer kleine — 
redfictiekring en wij twijfelen er niet aan of er zal spoedig een goed contact groeien 
tussen haar en de plaatselijke medewerkers van deze zo actieve sectie. 

M. DIJKSTRA. 
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HOE ZIET „ELLINCHEM" ER UIT? 

Stelt u zich, eens voor een totaal verwaarloosd en vervuild negentiende-eeuws pension, 
waarin wonderen zijn gebeurd. En wat voor wonderen! Het nieuw geopende kinderhuis 
van Humanitas, „Ellinchem", ligt — geschilderd in twee tinten grijs — in een mooie grote 
tuin, met hoge bomen, waaronder een paar prachtige beuken. Bij binnenkomst in het 
huis volgt de ene verrassende aanblik de andere op. Wat zegt u bijvoorbeeld van verwar-
mingsinstallaties, die ditmaal eens niet weggemoffeld zijn in grauwe, onopvallende kleuren, 
maar in helder rood of blauw te pronk staan? En wat zoudt u denken van vloerbedekking 
in gezellige,, lichte tinten, blauw, groen en rood? De binnenhuisarchitect, mej. H. Scháider, 
die al deze verrassende wonderen in „Ellinchem" tot stand heeft gebracht, is er Van 
uitgegaan, dat in een kindertehuis veel licht en lichte kleuren thuishoren. Licht is het er 
dan ook overal, vooral in de grote, brede serre, die zich uitstrekt over de hele breedte 
van het huis. Daar de beschikbare geldmiddelen beperkt waren en het gehele huis dus 
niet grondig verbouwd kon worden, heeft mej. Scháider het oude houtwerk — dat gehand-
haafd bleef — grijs laten schilderen. Daarentegen zijn alle nieuw-gebouwde deuren en 
ramen in felle tinten geverfd, helrode deuren en .gele raamkozijnen. Over de kleuren in 
dit kinderhuis zou nog veel meer te vertellen zijn, over de kleuren van dè gordijnen 
bijvoorbeeld, of van de tafelkleden, groen en bruin...., maar u wilt ongetwijfeld ook 
weten hoe „Ellinchem" gemeubileerd is. 

In alle zalen en kamers beneden •kunt u gemakkelijke lage stoelen zien staan, zgn. „krat-
fauteuils". Ik denk niet, dat er één kinderhuis in Nederland is, dat zich kan beroemen 
op zoveel smaakvolle, gemakkelijke stoeltjes. De fauteuiltjes en de in stijl daarbij passende 
kleuterstoeltjes zijn vervaardigd van gewoon blank ongevernist hout, volgens een allereen-
voudigst model. Een paar helblauwe of oranje kussens er in en klaar is Kees. Ook de 
lampen zijn van hout. Ze hangen aan lange, witte koorden en de in enkele plooien neer-
vallende kappen zijn gemaakt van fleurige ruitjeslappen. 

De gehele benedenverdieping maakt een aesthetisch verzorgde indruk, terwijl het 
tegelijk niet waarschijnlijk lijkt, dat veel beschadigd kan worden, maar dat zal straks in de 
practijk, als het huis vol is met kinderen, natuurlijk nog moeten blijken. 

Helaas was er niet zoveel geld meer beschikbaar om ook de bovenverdieping even 
grondig te moderniseren, als dat met de benedenzalen was gebeurd. Op de slaapzaaltjes 
zal eerst nieuw zeil kunnen worden gelegd, wanneer Humanitas daarvoor voldoende giften 
ontvangt. Alle slaapkamers zijn klein, nergens staan meer dan vijf bedden. Het spookbeeld 
van de ouderwetse, donkere, reusachtige gestichtsslaapzalen met dertig of meer bedden 
(in Parijs bezocht ik eens een weeshuis, waar de enorme slaapzaal maar liefst plaats bood 
aan 120 kinderen!) is wel heel ver verwijderd van deze kleine, lichte kamers, waarvan 
sommige bovendien de beschikking hebben over een groot balkon. 

En bovenop dat mooie nieuwe kinderhuis vindt u dan ten slotte nog een zolder. 
Voorlopig een rommelzolder, maar wat zou hiervan niet een mooie toneelzolder of speel-
ruimte gemaakt kunnen worden! 

Overal in „Ellinchem" treft u de goede gaven van Humanitasleden aan. In de kleuter-
kamer zijn de spelletjes opgeborgen, geschenk van de afdaling Velp, die de komst van 
dit huis in haar gemeente met vreugde heeft begroet; de afdeling Zaandam bood maar 
liefst f 500,— aan, voor welk bedrag stoelen zijn aangeschaft. De Humanitasafdeling 
Arnhem verraste het nieuwe huis met tachtig wollen dekens. En dan de electrische klok 
in de eetzaal, cadeautje van de afdeling Rotterdam; en de bloemen overal, vaán en potten 
vol; en alle grote en kleine enveloppen van de afdelingen Den Helder, Groningen, 
Nijmegen, Almelo, Hengelo en Zeeland.... Te veel om allemaal op te noemen. 

Misschien komt u zelf toevallig eens door Ellecom en ziet u „Ellinchem" liggen! Dan 
zult ook u ongetwijfeld trots zijn op dit eerste kinderhuis van Humanitas, want het is 
een huis geworden dat er zijn mag. 

M. R. 
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HOE WERD EN WORDT „ELLINCHEM" 

GEFINANCIERD? 

Naar de financiering van „Ellinchem", ons zorgenkind van dit jaar, is in onze 
kring veel gevraagd. 

Wij hebben op dit gebied geen enkel geheim en willen u graag deelgenoot 
maken van alles wat wetenswaard is over ons „kapitaalbezit", dat — voor zover 
u lid van Humanitas bent — toch ook voor een deel(tje) uw bezit is! 

De koop van „Ellinchem" is ons mogelijk gemaakt doordat twee béter ge-
situeerden dan wij voor hypotheken ter grootte van de volle waarde van het 
gebouw hebben gezorgd. Hiervoor én voor het feit, dat de rentevoet zeer billijk 
is, zeggen wij hen — een instelling en een persoon — van harte dank. 

Voor het uitschrijven van een obligatielening en binnenstromende giften uit 
eigen kring is voorts een begin gemaakt met de verdere financiering. 

Ja, die obligatielening! Wij hadden deze zomer op korte termijn geld nodig en 
hebben toen voor deze lening, groot f 30.000,—, in de eerste plaats rechtstreeks 
een beroep gedaan op ons bekende goede vrienden van Humanitas. Binnen een 
paar maanden werd f 20.000,— toegezegd. Hierdoor konden wij timmerman en 
schilder contant betalen, wat ons een zucht van verlichting heeft ontlokt. 

Nu rest ons nog een intekening op de laatste f 10.000,—. En u weet: de laatste 
loodjes wegen het zwaarst! 

Wij doen thans een beroep op alle Humanitas- en kindervrienden om na te 
gaan of het nemen van een of meer coupures mogelijk is. Zakelijke gegevens? 
Hier volgen ze: 

3 % Obligatielening ter grootte van f 30.000,—. 
Deze 3% lening bestaat uit 300 obligaties, elk ter waarde van f 100,—. U kunt 

dus al naar gelang van uw mogelijkheden deelnemen met honderd gulden en veel-
vouden daarvan. Ieder jaar loot 1/20 deel der obligaties uit, zodat binnen 20 
jaar de gehele lening zal zijn afgelost. 

Voor de zakelijken onder ons nóg zakelijker: de Trust- en Administratie-
Maatschappij „Interland" N.V. te Amsterdam heeft zich bereid verklaard als trustee 
voor deze obligatielening op te treden, terwijl de jaarcoupons ter waarde van f 3,—
op 15 September van het betreffende jaar betaalbaar zijn bij het Bankierskantoor 
Labouchére en Co. N.V., eveneens te Amsterdam. 

Misschien minder zakelijk, maar niettemin reëel: het Centraal Bureau van 
Humanitas belooft u rechtstreeks er van op de hoogte te zullen stellen, zodra uw 
obligatie mocht zijn uitgeloot. Dit om u het speuren hiernaar in kranten te 
besparen. 

Het bedrag, waarmee u deelneemt, kan worden gestort op onze girorekening 
582000 of op onze bankrekening bij Laboubhère en Co. De obligaties worden u 
daarna aangetekend toegezonden. 

En verder? Wel vrienden, wij vermoeden wel, dat menigeen met de financiering 
van het kinderhuis zou willen helpen. De verrassing over de grootte van de eerste 
serie giften was er evenwel niet minder om. Wat vindt u van het volgende staatje? 
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D. te V. 
P. te U. 
C. te R. 
V. te H. 
C. te A. 
R te E. 
B. te H. 

	 » 2,50 
	 » 1,- 
	 »  2,50 
	 » 2,50 
 	,, 5,- 
 	)3 5,- 
	 » 5,- 

M. te H. 	 » 
Z. te V. 	 » 1,- 
L. te H. 	 ,7 	2,50 
W. te U. 	 » S,,-- 
N. te Sch. 	» 5,- 
G. te H. 	 » 1,- 
G.-B. te D. 	 „ 2,50 
M. te A. 	 „ 2,50 
Mevr. V. te 	„ 2,50 
S. te S. 	 » 5,- 
W. te B.  	10,- 
A.N.M.B. te V 	 „ 5,- 
K. te H. 	 „ 2,50 
R. te H. 	 „ 5,- 
N.B.B. te N 	 „ 5,- 
K. te 0. 	 „ 2,50 
v. B. te R. 	„ 10,- 
B. te R. 	 „ 2,50 

„ 50,- Afd. G. 	 
d. G. te N. 	„ 2,50 
W. te L. 	 P} 1,- 
Dr B. te D.  	25,- 
Mej. J. te H. • 	 „ 5,- 
Drs S. te Gr. 	 „ 
V. te R. 	 ,, 	2,50 
S. te H. 	 „ 10,- 
v. D. te R. 	» 1,- 
K. te A. 	 „ 10,- 
Mevr. S. te_ R. . . „ 	2,50 
M. te R. 	 » 5,- 
0. te D. 	 „ 2,50 

„ 25,- B. te H. 	 
d. V. te A. 	 „ 2,50 
V. te D. 	 „ 5,- 
H.B.B. te H 	 „ 10,- 
M.B.B. te M. 	„ 10,- 
W. te 0.-P. 	„ 1,50 
K.-V. te P. 	,, 7,- 
M. te A. 	 „ 10,- 
K. te A. 	 » 2,50 
G. te A. 	 „ 5,- 
M. te A 	 „ 1,- 
M. te A. 	 » 2,50 

,, v. G. te A. 	2,50 
Sch. te A. 	 „ 1,- 
P. S. te Z. 	 „ 250,- 
Mevr. D. te A 	 „ 90,- 
Mej. B. te A. 	 „ 5,- 
Z. te A. 	 » 5,- 
Prof. F. te A. 	 „ 5,- 
A. H. te Z. 	 „ 250,- 
M. te R. 	 „ 2,- 

75 

B. te A. 	 
K. te 0. 	 
P. te D. 	 
T. te H. 	 
B. te A. 	 
H. te U. 	 
v. L. te A 	• 	 

1 
„ 
„ 
„ 
„ 
„ 
„ 

300.- 
300.- 
300.- 
10,- 

100,- 
100,- 
100,- 

H. te A.   „ 
B. 	te H.   „ 
K. te H.   „ 
Mevr. V. te H 	 
d. G. te U 	„ 
d. 	S. 	te E. 	„ 
L. te T. • 	 

5,- 
2,50 
1,50 

2,50 
2,50 

d. J. te H  	 „ 10,- Br. te H. 	 „ 1,- 
N.N. te Gr. 	. „ 10,- G. te H.   „ 10,- 
N.N. 	 „ 3,- Mevr. L. te D....„ 10,- 
C. B. te R. 	. „ 100,- v. H. te Vl. 	„ 2,- 
W. te Gr. 	 „ 25,- Mej. L. te U. 	„ 2,- 
K. te A. 	 „ 10,-- H. te W. 	 » 2,50 
B. te 0.  	 F. 	te A.   » 5,- 
N.N. te Gr. 	.... „ 2,50 Afd. Sch.   „ 10,- 
v. d. T. te A. 	.. C. te H.   2, 1,---- 
Z.-V. 	te 	Z. 	.... 
v. L. te A. 	 „ 500, 

St. 	te 	A.  	2, 

R. te E.   „ 
1,- 

10,- 
Coll. Hum. J. M. te L. 	 „ 100,- 
H. te R 	 „ 25,- v. G. te E 	ff 5,- 
S. te Gr. 	 „ 10,- A.B.V.A. te H. 	„ 50,- 
G. te E. 	 „ 100,- v. d. W. te U. .. „ 2,50 
P. te D. 	 „ 2,- Mevr. S.-  te D. 	» 1,- 
v. L. te L. 	 ,, 2,5Q v. d. H. te S. .... 	„ 2,50 
H. te G 	 
d. T. te W. 

» 
„ 

2,50 
5,- 

d. B. te H 	» 
V. 	te 	A.   ,, 

5, 
2,50 

S. te R. 	 „ 25,- Mej. S. te H. 	.. „ 1,- 
F. C. te R. „ 25,- d. V. te H. 	.... „ 2,50 
d. 0. te H. „ 10,- v. d. B. te D. 	.. „ 1,- 
A. te G. 	 „ 5,- M. te H. 	 » 5,.._ 
v. d. B. te A. „ 1,- Mej. B. te Vl. 	. . 	„ 3,- 
S. 	te 	A. 	 „ 5,- K. te G.   „ 10,- 
D. te R. 	 
d. J. 	te N. 	. 

,, 5,- 
2,50 

S. te A.  	,, 
Y. te D.   „ 

10,- 
1,- 

K.-T. 	te 	B. 	. 	• • • >I 2,50 Mej. 	S. 	te A. 	>, 2,50 
Dr L. te A. 	. • • • 
v. d. B. te A. 	• • 
E. te A. 	 

I> 

„ 
„ 

2,50 
25,- 
5,- 

B. 	te A.  	,, 
0. 	te R. 	 
d. B.te A 	

, „ 
„ 

5,- 
1,50 

10,- 
t. P. te A. 	 ,, 2,50 Afd. Z.   „ 500,- 
Mej. J. te D. . 2,50 H. te C.   „ 25,- 
Mevr. H. te D. ,, 5,- Afd. E. 	 „ 25,- 
H. te A. 	 ,, 2,50 Afd. Z.   „ 10,- 
P. te A 	 „ 5,- Afd. H. 	 „ 10,- 
W. te D. 	 » 1,- Afd. d. H. 	„ 25,- 
M. te H. 	 ,, 10,- Afd. N. 	 „ 10,- 
H. te 0. 	 ,, 2,50 Afd. A. 	 „ 41,- 
F. 	te. H. 	 „ 10,- Vr.B.-NVV te V. „ 15,- 
S. te H  	>3 1,- Mevr. Gr. te A. 	„ 1,60 
Mevr. B. te M. „ 25,- C. 	te A.   „ 2,50 
K. te B. 	 „ 25,- St Ago te A. 	„ 10,- 
G. te H. 	 >2 1,- M.-H. te H. 1,50 
0. te Gr. 	 „ 10,- S. 	te 	H.  	23 1,- 
M. K. te A. „ 10,- v. 	U. te N. 	.. • • 	„ 2,50 
R. te H. 	 ,, 2,50 M. te E. 	 „ 10,- 
N. 	te E. 	 10,- B. te R.   „ 1,- 
B. te Gr. 	 » 5,- K. 	te R.   » 4,- 
J. te H. 	 3! 1,- G. te R.   „ 10,- 
N. te A. 	 ,, 	 ,,5,- 	S. te S. 7,50 
H. te Zw. 	 » 5,- L. 	te R.   „ 0,50 



  

  

 

Velen onzer lezers weten reeds, dat J. de Bruijn, algemeen secretaris-
penningmeester van „Humanitas" en redacteur van „Van Mens tot Mens", 
de dienst van „Humanitas" heeft verlaten. Hij is benoemd tot economisch-
adjunct-directeur van het Centraal Laboratorium van de Bloedtransfusie-
dienst van het Rode Kruis. 

Wij danken De Bruijn van harte voor alles wat hij voor onze vereniging 
heeft verricht en wensen hem veel goeds in zijn nieuwe functie. 

liet Bestuur. 
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Ook het Koningin Julianafonds heeft zich niet onbetuigd gelaten. Wij zijn het 
bestuur van dit fonds zeer dankbaar voor de royale gift van f 10.000,-, die wij 
voor „Ellinchem" mochten ontvangen. 

Aan het verkrijgen van deze gift is echter de voorwaarde verbonden dat een 
zelfde bedrag uit eigen kring moet worden bijeengebracht. Iedere gift uit eigen 
kring wordt hierdoor als het ware verdubbeld. f 7.300,- is reeds binnengekomen, 
ons ontbreekt nu nog f 2.700,- om de volle f 10.000,- van het Koningin Juliana-
fonds te kunnen ontvangen. Wie helpt nog even mee voor de laatste ruk? Het is 
geen luxe, maar werkelijk hard nodig!. 	 M. DIJKSTRA. 
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HANDBOEK VOOR DE KINDERBESCHERMING 

Bij Nijgh en Van Ditmar is ver-
schenen het „Handboek voor de Kinder-
bescherming", waarin vijftien figuren 
uit de Nederlandse Kinderbescherming 
zestien verschillende onderwerpen be-
handelen. De redactie van het boek is 
in handen van dr Th. Hart de Ruyter 
en mr M. J. A. Moltzer.- 

Het boek begint met een puntige, 
maar toch nog uitvoerige verhandeling 
over de • zgn. Kinderwetten, waarin niet 
alleen aan de orde komen de straf — en 
civielrechtelijke behandeling van min-
derjarigen, doch waarin de bij uitstek 
deskundige kinderrechter uit Arnhem, 
mr B. W. van Houten, daarnaast een 
waardevolle uiteenzetting geeft van de 
zgn. Beginselwet. 

Andere schrijvers behandelen belang-
rijke organen als Kinderrechter, Voog-
dijraad, Ambtenaar voor de Kinder-
wetten, Kinder- en Zedenpolitie. 

Enkele terreinen als gezins- en ge-
stichtsverpleging en het kampwerk van 
Vorming Buite'n Schoolverband worden 
besproken. Aandacht besteedt het bbek 
aan de vier levensbeschouwelijke 
„zuilen" in de Kinderbescherming: de 
Rooms-Katholieke, de Reformatorisch 
Christelijke, de Joodse en de Humanis-
tische, alsmede aan het werk van het 
Nationaal Bureau voor Kinderbescher-
ming, terwijl ten slotte nog een hoofd-
stuk wordt gewijd aan de Vereniging 
Pro Juventute en één aan de taak van de 
psychiater bij de Kinderbescherming. 

Met boeken over het werk van de 
Nederlandse Kinderbescherming zijn wij 
niet rijk gezegend. Dat kan moeilijk 
anders in een apparaat, waarin de 
mensen, door de organisatorische en 
financiële opzet, meer dan overbelast 
zijn met hun gewone dagelijkse werk-
zaamheden. 

Het is daarom bijzonder verheugend, 
dat de redactie bij de voorbereiding 
zoveel doorzettingsvermogen aan de dag 
heeft gelegd, dat het boek er ten slotte 
is gekomen. 

Over de inhoud is weinig meer te 
zeggen, dan dat deze goed is. Belang-
rijk vooral ook voor de steeds groter 
wordende groep van vrijwillige krachten 
van Humanitas. Misschien is een enkel 
artikel voor de vrijwillige werker wel 
eens wat té juridisch of te technisch, 
doch als leidraad bij de instructieve 
besprekingen in de plaatselijke secties 
kinderbescherming kan het uitstekende 
diensten bewijzen. 

De afdelingsbesturen of de besturen 
van de secties mogen daawrom niet ver-
zuimen dit boek aan te schaffen. 

In het bijna driehonderd bladzijden 
tellende werk komt men wel eens een 
opmerking tegen, die feitelijk niet juist 
is, of een beschouwing, die men niet 
volledig kan onderschrijven. 

Wat het eerste betreft, moge hier 
worden opgemerkt, dat de heer Haeck 
zich vergist, wanneer hij meent, dat de 
bestaande observatiehuizen „incidenteel 
een enkel civielrechtelijk geval" op-
nemen (zie pag. 163). Geldt dit niet 
voor de meisjesobservatiehuizen, van 
ten minste één jongensobservatiehuis 
kan worden aangevoerd, dat het aantal 
civielrechtelijk geplaatste kinderen on-
geveer even groot is als het aantal straf-
rechtelijk geplaatsten. 

Mr van Houten heeft gelijk, wanneer 
hij op pag. 193 sa-wijk dat het niet 
toevallig is en voor ons land ook prin-
cipieel juist te achten, dat .de instel-
lingen, die zich „de duurzame verzor-
ging van minderjarigen ten doel stellen", 
zich in het algemeen hebben gedifferen-
tieerd naar gelang van godsdienst en 
levensbeschouwing. Wanneer hij daarop 
laat volgen de opmerking: „De kinderen 
komen — gegronde uitzonderingen daar-
gelaten — aldus terecht bij die instel-
lingen, waarbij zij ten gevolge van de 
levensbeschouwing der ouders, van de 
doop, kortom van de richting waarin de 
opvoeding geacht kan worden begonnen 
te zijn, thuisbehoren", dan is dit beslist 
niet juist, althans op dit moment nog 
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niet. Omdat dit niet zo is, heeft de Ver-
eniging voor Maatschappelijk Werk op 
Humanistische Grondslag zich gepresen-
teerd. 

Aan een boek met deze opzet kleven 
bezwaren, die men moeilijk kan ont-
lopen. De verschillende daarin behan-
delde onderwerpen staan zo nauw met 
elkaar in verband, dat enkele herhalin-
gen voorkomen, die uiteraard de aan-
trekkelijkheid niet verhogen. 

Een ander bezwaar is, dat men aan 
het eind zich toch nog afvraagt: „Waar-
om is dit wel en dat niet behandeld?" 
De redactie heeft dat gevoeld en komt 
met een rechtvaardiging. Zij wijst er 
zeer te recht op, dat een grote plaats is 
ingeruimd aan de vier zuilen der ver-
schillende levensopvattingen. Opvoe-
ding, ook van het kinderbeschermings-
kind, is nu eenmaal gebonden aan be-
palde normen. Hoe zien we de mens  

en waartoe moeten we het kind op-
voeden? Ook voor Humanitas is een 
levensbeschouwelijke fundering van het 
werk principieel noodzakelijk. 

Aan de andere kant erkent de redactie 
de grote verdienste in het verleden en 
in onze tijd van een aantal „neutrale" 
of „algemene" Kinderbeschermingsver-
enigingen. Aan één van deze verenigin-
gen wordt uitvoerig aandacht besteed. 
De vraag of de redactie voor deze tijd 
bij de keuze daarvan gelukkig is ge-
weest, zal zeker niet door ieder op de-
zelfde wijze worden beantwoord. 

Intussen neemt dit alles niet weg, dat 
we te maken hebben met een boek, dat 
een uitvoerig overzicht geeft van de 
huidige organisatie en een goed inzicht 
in de problematiek van de Nederlandse 
Kinderbescherming. 

P. A. POLS 

s 	• 

1 

BEZINNINGSBIJEENKOMSTEN VOOR MILITAIREN 

Het Humanistisch Thuisfront gaat met een nieuw stuk werk beginnen. Met 
bezinningsbijeenkomsten voor militairen. Wat daaronder te verstaan? Om aller-
eerst maar de uiterlijke vorm te beschrijven: Het is de bedoeling, dat een groep 
militairen (voorlopig niet meer dan ongeveer 25 tegelijkertijd) te zamen komt van 
Maandagmorgen tot Donderdagnamiddag onder leiding van het thuisfront in een 
huis, door het thuisfront daarvoor disponibel gesteld. 

Voorlopig zal een proef worden genomen van tien bijeenkomsten, twee in de 
laatste helft van November, acht in Februari en Maart van het volgend jaar. 

Waarom deze bijeenkomsten? Ze vloeien rechtstreeks voort uit de doelstelling 
van het thuisfront zelf: de vorzorging van de mens in de militair. Men kan lang 
praten over de zin en de kwaliteiten van een militair apparaat, men kan spreken 
over politiek-militaire problemen, met dit alles heeft het thuisfront eigenlijk niets 
te maken. Het thuisfront heeft onafhankelijk van voor- of afkeuren, onafhankelijk 
van politieke doelstellingen de verzorging van de mens ter hand te nemen vanuit 
een levensovertuigelijk, Humanistisch, standpunt, soms op materiële wijze, soms 
op geestelijke wijze, vaker nog op een manier waarin het materiële en het gees-
telijke beide tot hun recht komen. 

Zouden we dan ook met één zin het doel van de genoemde bijeenkomsten moeten 
weergeven, dan zouden we zeggen: Het doel is, dat de deelnemers als innerlijk 
gesterkte mensen in het dagelijks leven terugkeren. 

Is dit werk nodig? Ongetwijfeld. De jonge mensen, die hun diensttijd gaan ver-
richten, worden voor anderhalf jaar of langer, gelicht uit een aantal verbanden, 
waarbinnen hun innerlijke groei van puberteit tot volwassenheid zich tot nu toe 
voltrok. Dit kan enkele voordelen hebben. Bekend is het voorbeeld van het ver- 
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wende jongetje, dat gelicht uit het gezinsverband en geplaatst in het leger, zich 
weer als normaal mens leert gedragen. Het heeft ook echter aanwijsbare nadelen 
en deze spreken eerst duidelijk tot ons, als we ons bewust maken, dat het leger-
nu eenmaal niet in de eerste plaats de innerlijke ontwikkeling van de soldaten 
beoogt, maar de militaire paraatheid. De verzorging van de mens staat daarbij, 
uiteraard, op de achtergrond. Sier springt het belang in het oog van geestelijke 
verzorging, militaire tehuizen, welzijnszorg, retraite, vormingscursussen en bezin-
ningsbijeenkomsten. Wanneer al deze instellingen betekenis hebben, dan zullen 
ze dus juist deze verzorging van de mens in de militair tot object dienen te hebben. 
Deze verzorging zal de jonge mensen in de overgang naar de volwassenheid, mede 
beïnvloed door de voordelen en de nadelen van het deelhebben aan een militair 
apparaat, hulp moeten bieden bij de innerlijke groei, die zij doormaken. 

Zulk een hulp krijgt eerst werkelijke betekenis, als zij wordt. aangeboden vanuit 
een levensovertuigelijke kring, die door eigen bezinning en verdieping begrip heeft 
voor de vele moeilijkheden waarvoor jonge mensen, in het bijzonder in deze tijd, 
zijn gesteld. 

Het stemt daarom tot verheugenis, dat nu ook een proef kan worden genomen 
met zulke bezinningsbijeenkomsten van Humanistische zijde. Het thuisfront is 
trots en gelukkig, dat zij dit werk kan beginnen. 

Waarschijnlijk zullen de lezers, vooral als er militairen onder hen zijn, zich af-
vragen: Maar wat zal het programma van zulke bezinningsbijeenkomsten zijn? 

Zonder op details in te gaan, kunnen we daar wel het een en ander over mee-
delen. 

Alvorens over het programma zelf te praten mag wel vast opgemerkt worden, dat 
het in de bedoeling ligt de deelnemers van de bijeenkomsten zoveel mogelijk zelf 
in te schakelen bij allerlei werkzaamheden, de beste bezinning ontstaat immers 
daar waar de mens actief wordt ingeschakeld. Met name voor dit werk geldt, dat 
vele mensen denken met de handen. We onderscheiden daarom in het programma 
drie grote onderdelen t.w. het gesprek, practische arbeid en sport, culturele bijeen-
komsten: We willen graag over ieder onderdeel iets vertellen. 

Het gesprek. Het is onze ervaring, dat vele jonge mensen behoefte gevoelen 
om in kleine kring of van man tot man eens te kunnen praten over dingen, die hen 
interesseren. Daarom zullen in iedere bezinningsbijeenkomst enkele uren worden 
ingelast, waarin de deelnemers in kleine kring verzameld naar aanleiding van een 
gehouden voordracht of film, naar aanleiding van door hen zelf opgeworpen vragen 
of naar aanleiding van bepaalde gebeurtenissen een gesprek beginnen, uiteraard 
onder een zekere leiding, waarin het er om gaat tot de vaststelling te komen van 
een aantal dingen, die door allen als belangrijk worden gevoeld. 

Waarschijnlijk zal zulk een gesprek voor enkelen aanleiding worden om nog 
wat dieper en persoonlijker op de gestelde vraagstukken in te gaan. In een per-
soonlijk gesprek met de leider van deze bijeenkomsten zal daarvoor dan gelegen-
heid zijn. 

Practische arbeid en sport. Men kan en moet vooral niet de hele dag willen 
praten. Vele mensen hebben de behoefte om practisch bezig te zijn. We willen 
daarom, ook weer voor een aantal uren, in deze bijeenkomsten de gelegenheid 
scheppen voor pottenbakken, houtsnijden, tekenen, schilderen, tuinarbeid en biolo-
gie. Daarnaast zal er een ruime gelegenheid zijn voor sport en spel. In onze 
militaire tehuizen te Amersfoort en Vierhouten hebben deze zaken reeds hun grote 
nut bewezen. Voor zover bekend is dit een nieuw element, dat door ons in het 
werk van de militaire tehuizen is ingebracht. We zijn ervan overtuigd, ook in de 
nu te vormen bezinningsbijeenkomsten zullen juist deze werkzaamheden voor vele 
militairen zeer aantrekkelijk zijn. 
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Wie met enige minachting op dit werk neerkijkt en er de bezielende en bezin-
nende waarde niet van inziet, is werkelijk niet op de hoogte van de integrerende 
kracht, die nu juist voor vele mensen van deze dingen uitgaat. 

In het Engelse leger heeft men in de -oorlogsjaren de handenarbeid op grootse 
wijze ingevoerd, voor vele jonge Engelse soldaten is dat ongetwijfeld van betekenis 
geweest. 

De vormende waarde van sport en spel, mits op verantwoorde wijze toegepast, 
behoeft waarlijk in deze tijd niet nog eens te worden bepleit. Cultureel werk. 
Daarbij kan men aan bepaalde inleidingen denken, hoewel deze bijeenkomsten 
niet het karakter van een volksuniversiteit moeten krijgen. Vooral als het gelukt in 
zulke inleidingen bepaálde grote figuren voor de deelnemers tot leven te brengen, 
zouden ze het doel van deze bijeenkomsten kunnen bevorderen. Voor de eerste 
bijeenkomsten is bijv. gedacht aan inleidingen over Vincent van Gogh en Albert 
Schweitzer. Daarnaast zullen muziek en voordracht hun betekenis hebben. We 
willen ook bij dit werk de deelnemers grnag inschakelen, reeds nu meldde zich 
bij ons een soldaat, die beloofde zijn gramofoon en platen te zullen meebrengen 
en dan op een avond bij de platen het een en ander te vertellen over muziek. 

Met het practische werk, dat ook vaak een culturele inslag heeft, zal het cul-
turele gedeelte van ons programma ten nauwste verbonden zijn, aan de andere 
kant zullen in de te voeren gesprekken vaak gebeurtenissen uit het practische 
en culturele werk een uitgangspunt voor het gesprek vormen. Op deze wijze krijgt 
het geheel een harmonisch karakter. 

Natuurlijk zullen we in deze dagen niet altijd bezig zijn, er moeten voldoende 
vrije uren over blijven, waarin iedere deelnemer doet wat hem op dat ogenblik 
behaagt. 

Ook zullen we wel eens zo maar heel gewoon in de conversatiezaal bij elkaar 
zitten, zonder dat een bepaald onderwerp ons bindt, alleen maar om het gezellig 
bij elkaar zijn. 

Het samenzijn in een groep van ongeveer 25 jonge mensen zal mede zijn beko-
ring geven aan deze bijeenkomsten, het individualiserende karakter van het werk 
zal de nadelen, die aan groepswerk verbonden zijn, moeten opheffen. 

Waarschijnlijk hebben de lezers nu wel enige indruk gekregen van de wijze, 
waarop wij ons de programma's van deze bezinningsbijeenkomsten samengesteld 
denken. Het is vanzelfsprekend, dat, als na de proef, het werk op regelmatige wijze 
zou kunnen worden voortgezet, op grond van de dan opgedane ervaringen en 
ook op grond van de ervaringen elders een wat verdergaande bestudering mogelijk 
zal worden van de wijze, waarop dit werk het best kan worden gedaan. We staan 
nog aan het begin en kunnen niet meer doen dan ons best. 

Enkele bijzonderheden zullen de lezers nog interesseren. 

De bijeenkomsten worden dus als regel gehouden van Maandagmorgen tot Don-
derdagmiddag. De eerste twee bijeenkomsten hebben plaats van Maandag 17 
November tot en met Donderdag 20 November en van Maandag 24 November tot 
en met Donderdag 27 November. 

Al deze tien bijeenkomsten worden gehouden in het Humanistisch Conferentie-
oord „De Ark" te Nunspeet. De Ark heeft drie- en vierpersoonsslaapkamers, koud 
en warm stromend water op alle kamers en centrale verwarming. Het gebouw 
ligt te midden van een prachtig bosrijk terrein aan de spoorweg Nunspeet-Zwolle. 

Als ten slotte nog wordt medegedeeld, dat de militaire autoriteiten voor deze 
bijeenkomsten extra-verlof toestaan dan zijn onze lezers voldoende op de hoogte 
van de practische gegevens. 

Eén ding kan echter dit zo belangrijke werk nog verhinderen of belemmeren: 
onvoldoende bekendheid. We zijn er zeker van, dat de militairen zich zullen mel- 
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