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De toekomstige ontwikkeling
van het
maatschappelijk werk
Voor mij ligt een brief van een jongeman, die zich
sterk interesseert voor het werk van de Rijkskampen
voor Sociale Jeugdzorg, uitgaande van de afdeling
"Vorming Buiten Schoolverband" van het Departement
van Onderwijs.
Zoals-onze lezers zichh, zullen herinneren, besteedde
de heer P. A. Pols in ons orgaan meerdere malen
aandacht aan deze kampen, terwijl dezerzijds in ons
nummer van Februari . 1.947 er op gewezen (werd, dal
in Roomas Katholieke kringen de neiging aanwezig
bleek te zijn, om deze kampen, die tot dusverre waren
Rijkskampen, over te dragen aan particulierè
organisaties. Het gevolg van dit streven zou zijn,
dat er dan zouden ontstaan kampen, uitsluitend voor
bijv. R.K.-verpleegden. We wezen op dit streven en
stelden in verband hiermede toen enige vragen.
Noch officieel; noch officieus vernamen \we van enige
reactie op onze vragen.
Onze briefschrijver is ongerust over de ontwikkeling
van deze kampen. Hij-deelt ons mede, dat in Deurne
een nieuw kamp is geopend en dat daar een nieuw
experiment wordt genomen. Dit kamp is nog wel
„algemeen", algemeen dan in die zin, dat worden
opgenomen Rooms-Katholieke, Prot.-Christelijke en
buitenkerkelijke jongeren, maar dat deze jongeren
worden geplaatst in afzonderlijke groepen. Als onze
berichtgever juist is geïnformeerd, dan treffen we
dus in deze kampen aan een verdeling van de verpleegden naar de levensovertuiging. Hij vraagt, wat
ons standpunt is ten opzichte van deze kwestie.
Onze briefschrijver heeft, zoals we vermeldden,
bijzonder belangstelling voor de Rijkskampen voor
Sociale Jeugdzorg,' maar het vraagstuk, dat hij aanroert is van meer algemene strekking.
In ons artikel in het Februari-nummer wezen we
er reeds op, dat we in Nederland ook nog kennen de
Rijks-Opvoedingsgestichten en Tuchtscholen, die
eveneens „algemeen" zijn. Voorts gijn er -nog particuliere inrichtingen, we denken hier aan Observatiehuizen, tehuizen met beperkte vrijheid, enz., die
eveneens een „algemeen" karakter dragen.
Voor al deze inriohttngen geldt de vraag van onze
briefschrijver eveneens. Nog algemener gesteld heeft
zijn vraag betrekking op het gehele maatschappelijk
werk.
De vraag wordt dus: Hoe moet het maatschappelijk

werk in Nederland worden opgebouwd?
We, wezen er al eerder op, dat, wat betreft de
« ontwikkeling van het maatschappelijk werk, we
historisch in Nederland deze lijn kunnen vaststellen.
Er is particulier initiatief en er is Overheidsinitiatief.
Het particulier initiatief is veelal georiënteerd naar
de levens- en wereldbeschouwing. We kermen bijv. op
het gebied van de Kinderbescherming: de RoomsKatholieke, de Gereformeerde, de Orthodox -Protestantse, de Vrijzinnig Protestantse ende Joodse instellingen. Ieder, die op dit gebied is georiënteerd; kent
deze instellingen en weet, hoe de „kleur" is.
„Valkenheide" en „Hoenderloo" zijn orthodoxProtestants georiënteerd, „Tot Steun" is Vrijzinnig
en zo zouden we meerdere voorbeelden kunnen geven.
„Nederlands Mettray" te Eefde is onder leiding van
zijn vroegere directeur,' nvr Van Lindonck, thans
hoofd van de 7e afdeling van het Departement van
Justitie, sterker in orthodoxe richting gegaan. Daarnaast zijn uit particulier initiatief ook „neutrale"
instellingen ontstaan: we denken aan „Zandbergen"
te Amersfoort en „Hulp voor Onbehuisden" te
Amsterdam.
Pas sedert de 'laatste paar jaar is de organisatie
ontstaan, die zich in het bijzonder ook richt tot de
buiten-kerkelijken. Dat is „Humanitas" en historisch
is dus te verklaren, dat onze opdracht, onze zware
opdracht, is, een achterstand in te halen van meer
r. _
dan (vijftig jaar.
Het Overheidsinitiatief is natuurlijk „algemeen".
Echter op het gebied (van de Kinderbescherming is
verder te ontdekken, dat het particulier initiatief
zich verder ontwikkelde en dat het Overheidsinitiatief
werd besnoeid.
Men bedenke bijv., dat er omstreeks 1916 RijksOpvoedingsgestichten voor Jongens waren te Amersfoort, Doetinchem, Avereest, Leiden en Alkmaar (de
tijdelijke Gestichten te Leekwarclen erkHarderwijk.
tel ik niet eens mee) en dat nu alleen nbg bestaan
Amersfoort en Doetinahem.
De totstandkoming van de Rijkskampen voor
Sociale Jeugdzorg is in tegenstelling met deze ontwikkeling. Zoals bekend, zijn ze ontstaan uit de
voor-oorlogse zorg voor jeugdige werklozen.
Hoe zal nu-de verdere ontwikkeling van het maatschappelijk 'werk zijn? Vergissen we ons niet, dan zal
de wereld- en levensbeschouwing nog sterker dan
voorheen, haar woord weer spreken. Wie aandachtig
de literatuur (volgt, weet, dat voor „de 'geestelijke
grondslag van maatschappelijk werk" de belangstelling sterk toenemend is.
In „Sociale Zorg" van 5 October 1947 wijdt
A. J. Voors een belangwekkend artikel aan dit
vraagstuk, terwijl mr M. J. A. Moltzer in het „Tijd-
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Schrift voor
voor Maatschappelijk Werk" van 5 juli 1947
aan ditzelfde vraagstuk aandaciht besteedde.
Bovendien weten we uit gesprekken, dat vooral ook
in de kringen der confessionelen dit vraagstuk de
volle belangstelling heeft. In die kringen rijst hoe
langer hoe meer de overtuiging, dat eigenlijk het
maatschappelijk werk dient te warden verdeeld naar
de drie bekende zuilen, de Rooms-Katholieke, de
Prot.-Christelijke en de Humanistische zuil.
De vraag is dan: Welke functie zullen de neutrale,
de „veelkleurige" instellingen verrichten en verder:
hoe zal de samenwerking zijn tussen de drie grote
eenheden?
Ditzelfde vraagstuk tekent zicer nu al af in de
Nationale Federatie de Nederlandse Bond tot Kinderbescherming! Zoals men weet, is de Nationale Federatie eigenlijk een overkoepelingsorgaan voor de drie
bovengenoemde federaties. Naar onze persoonlijkel
mening zal, of wij zulgs wensen ja dan neen, de
ontwikkeling deze zijn, dat vooral van RoomsKatholieke zijde,. maar ook van Prot.-Ohristelijke
zijde wordt aangedrongen -op een splitsing naar de
levens- en wereldbesdhouwing en de consequentie
voor de min of meer neutrale instellingen zal zijn,,
dat ze op den duur bewust moeten kiezen. Zij, die
neutrale verenigingen, zullen op den duur zich moeten
aaneensluiten tot een vierde federatie, de neutrale
federatie, of, wanneer de Rooms-Katholieken en de
Prot.-Christelijken zich uit de neutrale 'verenigingen
afscheiden, zullen deze neutrale instellingen op den
duur zich moeten richten naar de humanistische
sector.
Wij beweren niet, dat deze ontwikkeling zich aanstonds zal _ voltrekken, maar op den duur zal deze
zich toch hoe langer hoe meer aftekenen. De bereidheid tot samenwerking tlic.,:pn de organisaties, in
welke de opvattingen van de verschillende bevolkingsgroepen weerspiegeld zijn, Lis, geloven we, wel aanwezig. Alleen bereidheid op federatieve grondslag.
Hoe deze samenwering zich verder zal ontwikkelen,
is nu nog niet met volkomen zekerheid vast te stellen.
Echter, we denken nog eens aan de Nationale
Federatie de Bênd tot Kinderbescherming, de tendenz
is wel te onderkennen.
Wanneer bove,nstaande uiteenzetting juist is, dan
zullen organisaties als het Nederlands Verbond van
Verenigingen „Pro Juventute" en het Nederlands
Genootschap tot Reclassering zich op den duur moeten
her-oriënteren, .tenzij, en de Verenigingen' „Pro
Juventute" èn het -Nederlands Genootschap er in
slagen, door „groeps"-vorming toe te staan, zelf een
soort federatie te worden.
We weten niet, of de heer Mulock Houwer, die op.
11 Octdber spreekt voor de' jaarvergadering van het
Nederlands Verbond van Verenigingen „Pro Juventute", ook aan deze mogelijke ontwikkeling aandacht
zal schenken. Zijn onderwerp luidt: „Pro Juventute,
quo vadis?" en in dit „Que vadis" (Waarheen ga je)
zou stellig dit probleem kunnen worden opgenomen.
En, zo zal de lezer vragen, hoe -zal nu de ontwikkeling zijn van „Humanitas"? Niets is moeilijker,
dan voorspellingen te doen, maar in de eerste plaats
mogen we er wel op wijzen,_ dat „Hurnanitas" hoe
langer hoe meer wordt gezien als de exponent van
het Humanistische maatschappelijk werk en in de
tweede plaats, dat van de aanvang af -;,Humanitas"
zich zelf ook zag als overkoepelende organisatie. In
de Stichtingsacte is dit duidelijk omschreven.
Aanvankelijk leek dit wel buitengewoon aanmatigend en zelfs op dit ogenblik zou van „Hurnanitas:' kunnen
worden geconstateerd, dat er nog een zekere cliscongruentie bestaat tussen wat beoogd wordt en reeds
practisch wordt verricht.
Alleen wij weten, dat, hoewel er zijn nog zwakke
afdelingen, dat vele afdelingen de tijd der kinder-
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ziekten voorbij zijn en dat op menig terrein reeds
initiatief werd genomen. Onze nog niet-beëindigde
actie voor „Makkerhulp" heeft wel duidelijk bewezen,
dat „Hutnanitas" er in komt en op den duur stellig
representief wordt voor het humanistische maatschappelijk werk.
Willen andere organisaties, die niet uitgesproken
confessioneel zijn, met ons samenwerken, nadat ze
— en zij komen vandaag of Morgen voor die keus
te staan — gekozen hebben, wij zijn bereid tot overleg.
Intussen, het „algemene" werk is er nog. Onzerzi,rs
zullen geen pogingen in het werk worden geste d,
om dit werk te doen splitsen. Alleen, wanneer
anderen deze splitsing tot stand willen brengen, dan
zullen we moeten opkomen — dat is onze opgave —
voor de belangen van de buiten-kerkelijke verpleegden.
Zo ben ik teruggekomen tot de vraag van onze
briefschrijver. De splitsing van een bepaald 'kamp in
groepen verpleegden naar- hun levens- of wereldbeschouwing, of beter gezegd, naar de soms veronderstelde levens- of wereldbeschouwing hunner ouders,
achten wij peedagogisch onjuist. Al hebben we er
begrip voor, dat de godsdienstige opvoeding een zeer
belangrijk element in de totale opvoeding is, en al
willen we te dien opzichte alle ruimte geven, een
dergelijke splitsing in een bepaald kamp is voor ons
gevoel onaanvaardbaar. Laat men dan de lijn doortrekken en inderdaad kampen inrichten, georiënteerd
naar de levensbeschouwing. Daar zit tenminste een
principiële lijn in, die wij echter, dat schreven wij
reeds in het Februari-nummer, voorshands niet
noodzakelijk trachten te trekken.
Over dit vraagstuk zou nog wel meer te zeggen
zijn. We zouden nog de vraag kunnen bespreken, hoe
het staat met de 'godsdienstige opvoeding in de Rijkskampen voor de Sociale Jeugdzorg en in de RijksOpvoedingsgestichten en de Tuchtscholen.
• Voorlopig menen we echter met deze algemene
P. C. F.
beschouwing te kunnen volstaan.

Een opmerking die hout snijdt
Is ongetwijfeld hetgeen onze medewerker, de heer
Mulock Houwer, onlangs schreef bij de bespreking van
de na-oorlogse situatie op het terrein- der kinderbescherming, 'aan het adres der „linkse" groeperingen
en de buiten-kerkelijken.').
Ook al is over de historische oorzaken van de
„platonische" belangstelling dezer drceperingen een
en ander te zeggen, wat in „Humanitas- en elders
nog wel zal gebeuren, wij drukken hieronder gaarne
bedoelde opmerking af. Zulks ter overdenking, maar
vooral ter instructie van hen, die het werk van
,,Humanitar propageren - in de betreffende volksJ.B.
groepen.
„De kinderbescherming zal volkszaak moeten
worden. De linkse groeperingen hebben wat dat
aangaat, zoals Faber het onlangs in Humanitas
aangaf, inderdaad een achterstand in te halen
van minstens 50 jaar.
Zij en ook het niet-kerkelijk deel van ons volk
zullen zowel financieel als wat de persoonlijke
medewerking betreft, naar vermogen moeten
bijdragen aan de opbouw van een doeltreffende
kinderbescherming, willen zij enig recht van
spreken hebben. Tot op heden was hun belangstelling wel erg platonisch en daardoor de eritiek op het feit, dat de kinderbescherming
overwegend sectarisch zou zijn, in`wezen Meer
e(n klacht over eigen 'gebrek aan initiatief. en
activiteit dan een gerechtvaardigd oordeel."
') In: „Faqa,de en realiteit" in .,,Tijd-9chrift voor
Maatschappelijk Werk', no. 7, 20 Sept. 1947, door
D. Q. R. Mulock Houwer.
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Onze ,,Makkerdae
Velen onzer lezers en lezeressen zullen wel "nieuwsgierig zijn naar het resultaat van onze actie voor de
„Makkerhulp". Dat wij dit resultaat bij het gereedmaken van dit nummer van ons orgaan nog niet
kunnen vermelden, zullen zij begrijpen. Hoe vol belangstelling wij zelf ook naar het eindresultaat uitzien,
behoeven we niet te vertellen. Eerst in het volgend
nummer van ons orgaan zullen we onze gemeenschappelijke nieuwsgierigheid kunnen bevredigen. Ook dan
nog is volledigheid niet mogelijk, daar in sommige
afdelingen vergunning werd verkregen .tot het houden
van inzamelingen in de loop van October of November.
Nu reeds echter kunnen en mogen we vaststellen
dat deze actie voor onze „Makkerdag" hee heeft mogelijk gemaakt in brede kringen bekendheid te geven
aan doel enstreven van „Humanitas".
-- Er is ons wel eens gezegd: „jullie maken te weinig
reclame met je werk". In de eerste plaats is er dan
onzerzijds de aandacht op gevestigd, dat men voor
maatschappelijk werk in het _algemeen beperkt is in
zijn reclame-middelen, omdat het hier gaat om een
stuk werk, waarbij elke reclame-„humbug" vermeden
moet worden en soberheid gewenst, is. De beste pro-

paganda is het werk zelf dat men doet, zo is onze
opvatting. Om werk te doen is echter geld nodig, veel
geld. Verschaf ons dit en aan de propaganda zal het
niet mankeren. Hier nu is het onze „Makkerdag"actie geweest die ons de gelegenheid bood ideaal en
werkelijkheid propagandistisch uit te dragen, door de
_noodzakelijkheid der middelen uiteen te zetten.
Zowel in vele onzer afdelingen, als centraal, is op
doel en streven van „Humanitas" sterk de aandacht
gevestigd. Verschillende persorganen verleenden medewerking door het opnemen van berichten etc. In het
bijzonder willen we de medewerking Roemen en roemen
van de V.A.R.A., waardobr de „Makkerhulp"-gedachte
is doorgedrongen op vele plaatsen waar „Humanitas"
nog geen vaste verbindingen heeft. Onze bekendmakingen hebben bovendien tot gevolg, dat velen
zich met moeilijkheden tot ons wenden. Afgescheiden
van de „beroepsklagers" bleek hieruit hoe groot de
behoefte aan daadwerkelijke hulp van ,mens tot
mens is. Ook na „Makkerdag" gaan we dus doof, ons
werk op gepaste wijze te propageren en we zijn ervan
overtuigd, dat het resultaat dezer eerste grote actie
ons de gelegenheid zal bieden die propaganda te
schragen door zich uitbreidende positieve arbeid.
Willen inmiddels onze afdelingsbesturen en verdere medewerkers(sters) zorgen dat-de vermelding van het
financiële resultaat in het November-nummer zo vol- ledig
mogelijk is door ons opgaven en afrekeningen
B.
uiterlijk 30 October te doen toekomen?

DE OORLOG EN DE KINDERMISDADIGHEID
Onder bovenstaande titel geeft. de ' „Revue Internationale de l'Enfant" een verslag van het deskundigen-congres, dat van 29 April tot 2 Mei 1947 te
Genève gehouden werd onder auspiciën van de internationale Unie voor Kinderbescherming. Bijna alle
Europese landen waren vertegenwoordigd, Nederland
door het bij uitstek deskundige trio mr. A. Hilbingh
Prins, dr. J. Koekebakker en D. Q. R. Mulock Houwer.
Na de opening werden aan het congres allereerst
enige statistische gegevens voorgelegd, waarin als
algemene lijn voor alle landen (de neutrale het minst,
de zwaarst geteisterde het sterkst) gevonden wordt:
sterke stijging van de jeugdcriminaliteit tot 1943 en
daarna 'een lichte vermindering, welke zich na de
bevrijding in versterkte mate doorzet. Ons land b.v.
gaf tot 1943 een verdrievoudiging van de jeugdcriminaliteit te zien en sedertdien daalden de cijfers, hoewel
het niveau sterk boven het vooroorlogse bleef liggen.
De stijging , zit vrijwel uitsluitend in economische
delicten; de gewelds- en zedemisdadigheid vertoonden
geen verandering van betekenis.
De aan het congres uitgebrachte referaten zijn
hoofdzakelijk aan twee onderwerpen 'gewijd: _
1. Onderzoek naar de oorzaken der verhoogde jeugdcriminaliteit tijdens en na de oorlog;
2. De middelen tot bestrijding en voorkoming' van de
kindermisdadigheid.
Een der best gedocumènteerde rapporten over het
eerste onderwerp is dat van onze landgenoot
dr. Koekebakker, die tijdens de oorlog 3000 misdadige
kinderen „in kaart bracht" naar hun persoonlijke en
sociale omstandigheden. In tegenstelling met de uit-.
komsten van onderzoekingen tijdens de eerste wereldoorlog (Exner, Lippmann) vond hij weinig verschil in
”tyloe" tussen het gewone misdadige kind en het kind
dat tijdens de oorlog delicten pleegde; in het
bijzonder meent hij dat er — buiten- de honger-

winter — geen massale „gelegenheidscriminaliteit"
voorkwam. Zijn conclusie is, dat hetzelfde soort kinderen, dat in gewone tijden geneigd is tot wangedrag
en op grond van karakter enerzijds en familiale en
sociale omstandigheden anderzijds, gevaar loopt tot
misdrijf te vervallen, in de - oorlog wordt teruggevonden bij de criminele kinderen. Zo vond hij b.v. in zijn.
materiaal ongeveer 30 pct. kinderen uit incomplete
gezinnen; hetgeen overeenkomt met de voor-oorlogse
cijfers en slechts 5 pct. kinderen, wier vader in Duitsland was tewerkgesteld.
Volgens dr. Koekebakker moet men de oorzaken der
kindercriminaliteit derhalve vooral zoeken in de indirecte en algemene werking van de oorlogsfactoren:
tuchteloosheid, zedenverwildering, schaarste en zwarte
markt, onverschilligheid tegenover • wet en nverheid
speciaal in bezette landen, het ontbreken van de
gewone ontspanningen en pretjes enz. enz. De bestrijding zal dan ook gezocht moeten worden in algemene
materiële en geestelijke verheffing door vereniging,
kerk, jeugdbeweging, fabriek, e.d.
Van de hand van Mulock Houwer vinden wij een
exposé over de politieke kindermisdadigheid in Nederland, welke voor twee-derde gedeelte bestaat uit aansluiting bij S.S.-formaties; deze kinderen kwamen
voor meer dan 60 pct. uit nationaal-socialistische ge'zinnen. Van de bijna 10.000 kinderen, die beneden de
18 jaar waren toen zij het strafbare feit pleegden, zijn
ruim 7000 voorlopig in vrijheid gesteld en de ervafin-'gen met deze zijn tot nog toe bevredigend.
De rapporteurs, die zich speciaal bezighielden met

Humanisme, Humanisten en Maatschappelijk werk.
Over dit onderwerp spreekt Jo Doetje op Zondagmorgen 19 October van 9.45-10 uur in dè rubriek
',Geestelijk leven" voor
- Ililversum I.
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Bezoeken bij Pestalozzi's erfgenamen.
De Neuhof in Birr mag stellig een historisch
waardevol en Zwitsers nationaal bezit genoemd •
worden. Hier toch is het dat de man wiens naam
•onverbrekelijk verbonden is en blijft aan het werk
Van volksontwikkeling en opvoeding heeft gearbeid,
gestreden en geleden: pestalozzi.
Uit de geschiedenis van onderwijs en opvoeding
is deze Zwitser niet meer weg te denken. Maar vooral
ook niet als sociaal denkend en handelend werker in
een tijd dat kinderen als bedelende zwervertjes langs
de wegen trokken. In de Neuhof nam hij ze op, werkte
met hen op het land en in. huis, gaf hen onderwijs
op zijn armenschool in Birr. Dit ondanks hij van de
autoriteiten aldaar, als te Zlirich geboren (12 Januari
1746) geen lieimatschein (bewijs- van inwonerschap)
kreeg en zelf aan de rand der bitterste armoede
stond. Hij versaagde echter niet. Ook niet nadat hij
door de omstandigheden gedwongen lange tijd de
Neuhof moest verlaten om elders zijn werk voort
te zetten. Als 79-jarige keert hij terug in Birr voor
de verwerkelijking van zijn plan: van de Neuhof een
tehuis te maken voor de kinderen der armen. De
dood verijdelde dit streven: op 17 Februari .1827
— 81 jaar oud — stierf de man wiens gedachten en
daden nog niets aan actualiteit hebben verloren.
In zijn testament had hij de wens geuit dat de
Neuhof „als een huis van wijze weldadigheid en
menslievendheid" behouden mocht (blijven. Die wens
is eerst 82 jaren na de dood, van de grote mensenvriend in vervulling gegaan. Zeven maal is eerst de
Neuhof van eigenaar verwisseld, ten prooi aan
speculatie en verwaarlozing. De 19e eeuw was niet
rijp om te kunnen zien en erkennen dat hier meer
dan een materiële bezitting dreigde verloren te gaan.
Eerst bij de stijgende invloed van de geest der
humanitas — menselijkheid — die bij de eeuwwisseling
. baan brak, bleek het mogelijk de Neuhof tot een

de middelen tot bestrijding der kindermisdadigheid,
zijn unaniem in hun mening, dat een speciaal Jeugdgerecht (kinderrechter), geassisteerd door deskundigen en bevoegd tot het opleggen van bijzondere
kinderstraffen en -maatregelen, het eerste vereiste
zijn. Mr. Hilbingh Prins gaf een uitvoerig exposé van
het in Nederland geldende stelsel aan het congres. Hij
wijst erop, dat geen speciale organisatie is gevormd
voor de heropvoeding van vooroorlogse . criminele kinderen, doch dat dit is overgelaten aan de gewone
organen van kinderbescherming. Evenals dr. Koekebakker verwacht hij het meest van een algemene
beweging tot zedelijke verheffing in de vrije maatschappij.
Tenslotte werden aan het congres nog enkele rapporten uitgebracht over enige speciale inrichtingen van
kinderbescherming, de werkwijze en resultaten daarvan (tehuizen voor „halve vrijheid" e.d.).
•
Het geheel overziende, kan men wellicht zeggen, dat
het congres voor de insider niet zo heel veel nieuuws
bracht, doch een uitstekend beeld gaf van wat in
Europa bestaat aan middelen en methoden tot kinderbescherming en bestrijding der jeugdmisdadigheid en
wat leeft aan wensen tot uitbreiding en verbetering
van dit apparaat, het internationaal contact van
zoveel deskundigen zal daarbij zeker verfrissend en
vruchtdragend gewerkt hebben.
B. VAN DER WAERDEN.
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nationaal bezit te maken, waar Pestalozzi's wens in
vervulling kon gaan. Het jaar 1908 bracht de gehele
opvoedkundige wereld van Zwitserland in beweging
met het resultaat dat in 1909 tot stand kwam de
Neuhof-stichting, tot oprichting en instandhouding
van een „Zwitsers Pestalozzi-tehuis op de Neuhof als
landbouw-kolonie tot opvoeding en beroepsvorming".
Het was de Zwitserse schooljeugd die allereerst deze
nationale daad mogelijk maakte. Fr. 200.000.— werden
door haar bijeengebracht om de aankoop mogelijk te
maken, alsmede de eerste inrichtingskosten. Wie thans
de Neuhof bezoekt en spreekt met de directeur,
dr Otto Baumgartner, groot Pestalozzi-kenner en bijna
35 jaar de bezielde leider van dit nationaal, maar
nochtans door particuliere activiteit opgebouwde
bezit, ervaart dat hier de erfenis materieel en bovenal
geestelijk wordt beheerd, de grote Zwitser waardig.
Tachtig jongens in de leeftijd van 14 tot 1,13, soms
19 jaar, arbeiden hier op het land, in de tuinderij
of de timmerwerkplaatsen, de kleermakerij en de
schoenmakerij. In de school wordt voortgezet en vakonderwijs gegeven, voor het vak waarin de jongens
zich bekwamen. Zij kunnen een diploma behalen, na
het afleggen van een examen ten overstaan van de
gewone commissies hiervoor ingesteld, buiten de
inrichting. De „Lehrbrief" vermeldt niet ede naam
Neuhof, maar de leermeester die hen opleidde.
'Wij gaan er", aldus dr Baumgartner, „van uit, dat
meer dan 90% van onze jongens weer teruggaan naar
de streek waar ze vandaan gekomen zijn: de stad en
industrie-centra".
Hier dus ook (gelukkig) niet meer de opvatting dat
men de stadskinderen zou moeten dwingen op het
land te blijven, waar zij zelden wortel schieten. Hetgeen niet'wil zeggen dat de grote opvoedende kracht
van de werkzaamheid op het land, het kennisnemen
van de schoonheid der natuur ontkend wordt. Integen'deel: alle jongens werken in de aanvang van hun
verblijf in de 'landbouw en in de stallen.
Met de jongens, waarvan de helft strafrechterlijke
de overige 50% voogdij- en armenzorg -pupillen zijn,
wordt gewerkt
een geest van opvoeding tot zelfBij goed gedrag mogen ze na 2 maanv
den verblijf een vrije wandeling met hun groep
maken. Later kunnen•ze op de Zondag alleen of met
vrienden gaan wandelen, eerst een aantal -uren, hetgeen dan opgevoerd wordt tot de gehele dag. Wie te
laat thuis komt verspeelt een tijd lang die vrije uitgang of moet weer in groepsverband.
Er is een conversatiezaal waar gelezen, geschreven
etc. kan worden, maar waar roken „taboe" is. Eohter
is er een ruimte in een der huizen waar „alles" mag,
ook roken. „Hier is het dus druk 's avonds", zegt de
wijze en menselijke directeur, die niet alleen „zijn"
jongens maar ook de mensen buiten inrichtingen
kent. Dus, binnen de nodige grenzen, zijn eisen niet
hoger stelt dan waaraan de jongens (nog) kunnen
voldoen, maar verheugd zal zijn als er weer één meer
de weg náar -de conversatiezaal met de lectuur heeft
gevonden...
Zo leert het ons immers ook .Pestalozzi, dat de mens
,is:nat urlijk wezen, -gemeensohaps- en persoonlijk
geestelijk
u eze
w n.
De hanmonie tussen die drie menselijke eigenschappen tot stand te brengen is het doel der opvoecling.
Daar wordt aan gewerkt op de Neuhof te Birr. Het
komt tot uiting in de gesprekken die iedere avond
de jongens, vrijwillig, mogen hebben met de directeur
en die zij, eenirnanl per maand verplicht zijn met hein
te houden. Oak in het contact tussen directie en
groepsleiders en werkmeesters door de bespreking van
de weekrapporten en de ochtend-kwartieren met de
l eid ers, waar rer de aanvang -der dagtaak met elkaar
ave rl egd word
Nieuwe plannen staan pok hier op stapel. Ziet ge-

bouw staat reeds waarin de opleiding gevestigd wordt
voor metaalbewerking en waarin de betrokken
jongens kunnen wonen met hun leermeesters en
leiders. Het wachten is op de gelden voor 't materiaal,
de werktuigen. „Maar", zo zegt dr Baumgartner met
een vertrouwen dat ik hem haast benijd, dat -krijgen
we wel van de Kantons en uit particuliere bijdragen."
De bouw van een. doorgangs- en observatiehuis staat
ook op stapel. „Want meer dan tot nu toe moeten
we- weten wat er in de jongens aanwezig is en of ze
hier wel horen". Differentiatie dus, als bij.• ons ook,
zo bitter nodig.
Terloops wordt me ook ncw- verteld dat er ook een
leerlinghuis voor . jongens die buiten de inrichting
werken zal worden gebouwd. Ook de 'vele ond-pupillen
die nog steeds 'contact onderhouden met de Neuhof
vanuit de pleeggezinnen waar ze geplaatst zijn, zullen
daar in vacantietijd of bij moeilijkheden een veilig
thuis vinden.
Als ik over de terreinen <wandel, de gebouwen, de
stallen, de tuinderij, de werkplaatsen bezichtig, waar
productieve arbeid geleverd wordt en ook een kijkje
neem in de school, besef ik dat men hier inderdaad
arbeid levert volgens de wens van de grondlegger van
dit alles: in wijze weldadigheid en menslievendheid.

De vrije, voogdij en regeringspupillen hier opgenomen, zullen bovendien ook voor een deel zich „optrekken" aan dit milieu. Wellicht dat de waarheid ook
hier in het midden ligt en gestreefd moet worden
naar Ren synthese tussen een ál te grote soberheid
en een teveel aan beschutting en verfraaiing van het
milieu. Verheugend en noodzakelijk is in ieder geval,
dat niet meer alleen en uitsluitend een kille, koude
en onmenselijke soberheid wordt gepredikt, die voor
deze pupillen goed genoeg zou zijn. Bij het brengen
van evenwicht, waardoor al te schriele en armzalige
ouderwetse inrichting en behandeling voor \ eens en
voor goed verdwijnen, 'verricht het m.i. wat eenzijdig
op het milieu afgestemde Albisbrunn een baanbrekende taak.
Zowel voor Zwitserland als voor Nederland, waar
ook op dit terrein nog het nodige te doen valt.
Arbeid en opvoedingsinrichting Uitikon. Hier is het
dat ik de uitspraak optekende, welke mijn vorig
blaadje besloot (Sept. no. 11). Hier ook trof ik vooral
een verkwikkende geest aan temidden van veelal strafrechterlijke jongemannen in deze inrichting gebracht
volgens het in 1942 van kracht geworden Strafwetboek.
Dit opent namelijk de mogelijkheid (art. 43) aan de
rechter, de straf op te schorten en de veroordeelde
te plaatsen in een opvoedingsinrichting waar de arbeid
in het- middelpunt der opvoeding staat. Deze arbeid
Albisbrunn. Nadert men, langs de berghelling van
het Albisgebergte, het plaatsje Hausen en wendt men . moet er op gericht zijn de betrokkene, in de vrijheid
teruggekeerd, zelf in zijn levensonderhoud te doen
de blik een ogenblik af van het schone uitzicht op
voorzien.
de berg Pilatus, dan ziet men tegen de zacht glooiende
Het is eigenlijk wat wonderlijk om hier te spreken
hellingen der Albis aangebouwd een fraai huis.- Feesover het in de vrijheid terugkeren. Want hier in
telijk de kleuren van muren, vensters en luiken, bloeUitikon staat men in -de vrijheid, ook als gestrafte.
men alom voor de geopende ramen waardoor het zonDeze oude gevangenis van het Kanton Zurich is m
licht en de vrije Zwitserse lucht weldadig binnen stro1926 omgebouwd tot een waarlijke opvoedingsinrichmen.
ting, waar de cellen zijn gemaakt tot gezellige kamers
Zou men u zeggen, dat hier een groot modern zievoor 1 of 2 jongemannen, waar geen slot of sleutel
kenhuis of sanatorium staat, ge zoudt het niet in
meer rammelt, geen hoge hekken of prikkeldraad de
twijfel trekken. Want die indruk maakt dit opvoeuitgang• verspert. Op de vraag aan de directeur,
dingstehuis met zijn rijkelijk beplante gazons rondom.
de heer Gerber, of het hier nu een gesloten inrichting
Van buiten, maar niet minder bij het binnentreden.
betreft, antwoordt hij met grote nadrukkelijkheid:
be hal, de gangen in lichte kleuren, fraai betegeld,
neen. Er is hier maar één grondslag voor de arbeid:
afgewerkt met de mooiste houtsoorten, doen de vraag
vertrouwen en geloof.
opkomen of men hier werkelijk in een opvoedingsinVertrouwen op de menselijke mogelijkheid tot waarrichting is voor moeilijk opvoedbare jongens tussen
heid, geloof in de wil tot het goede.
6 en 20 jaar.
Is deze directeur dan een zweverige, wat sentimenMaar als men weet, dat aan de opzet van deze intele
en onpractisdhe man, zoals misschien de aanhanrichting vooral de naam verbonden is van haar eerste
gers van een „flink" straf- en gezagssysteem zouden
directeur, prof. Hanselman, dan begrijpt men, waarom
menen?
aan dit milieu zo zorgzame en weloverwogen aandacht
Integendeel, uit alles spreekt hier een ,zakelijke
is besteed. Deze Zwitser is het immers, die aan de
opzet van het werk. Maar dit alles wordt geschraagd
invloed van het milieu een grote rol bij de opvoeding
toekent.
door een gezond idealisme, waarvan de waarde in een
ruim twintigjarige arbeid is beproefd en die niet geDe ruim 100 jongens, die hier momenteel verblijven,
remd werd door ongelovige en beknibbelende regenten.
keren Juist van school en arbeid terug. De werkleding
Hoort hoe die schuwe, zich van hun vrijheid beroofd
gaat uit, er wordt gewassen in de fraai en practisch
achtende jonge kerels tussen 18 en 25 jaar worden
ingerichte waslokalen, nadat de werkschoenen in de
toegesproken als zij komen, voor 2-3 jaar:
speciale ruimten zijn verwisseld voor de huisschoenen.
„Van nu af gaat het een andere weg. Wij willen je
Rustig is de grote groep gezeten aan de tafels voor 6:
deie weg wijzen, je leiden. Als wij dat goed willen
bij één leidster 5 jongens. „Zijn ze niet wat al te
doen en jij succes hebben wilt, dan moet je aan één
rustig?" is een gedachte die bij me opkomt. Is het
voorwaarde voldoen: dat we tegenover elkaar geheel
milieu hier niet ál te beschuttend? Ik waag het dit te
open staan. Kun je dat? Je kunt op mij en mijn
vragen aan een leidster, die hier al vele jaren werkt.
woord vertrouwen en kunt Xpmen als je iets drukt en
En merkwaardig genoeg: ook zij zegt wel eens te
je zelf niet uit de moeilijkheden komt. Als je het getwijfelen,of deze knapen niet een te grote terugslag
voel hebt, dat jcionrechtvaardig behandeld of achterkrijgen bij hun terugkeer in het gewone leven.
uitgezet wordt, kom en spreek je uit. Ik zie in jou een
Veelopgeworpen vraag in al dit werk, die hier sterk
vlotte, jonge kerel. Ik behandel je zo als men vlotte
naar voren dringt en ik helaas niet ken bespreken met de directeur, welke afwezig was. Als ik later
jonge mensen behandelt.
de jongens aan de arbeid zie in de Werkstátte waar
Jij moet in hoofdzaak je verdere ontwikkeling zelf
speelgoed naar speciale modellen word*" vervaardigd,
aanpakken, wij kunnen je alleen de weg daartoe opein de werkplaats motorfietsen, boormachines enz. zie
nen en wijzen.
monteren, de resultaten van tuin en landarbeid beDeze inrichting is geen gevangenis! Ze wil een
schouw, weet ik adat dwars door alle vragen heen ook
school zijn, die jonge mensen, welke de weg niet gehier positief wordt gewerkt aan levensvervulling
vonden hebben, voorbereidt op een nieuw leven. Weglevensvorming.
/lopen mag je niet; we hebben geen bewakers, geen
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oppassers, geen politie, wij 'sluiten je niet op. Wij
willen niet voor 6, 8, 10 zwakkelingen, die per jaar
weglopen, 80 kameraden opsluiten. Wij vertrouwen
je!"
Dan gaan de jongens aan de arbeid, waarin zij door
een kameraad, die langer daar is, worden ingewijd.
Eerst landarbeid voor allen. Differentiatie naar beroep
volgt later. Practische en theoretische vakopleiding.
De jongens werken aan alle onderdelen tvan de arbeid
in. en buitenshuis mee en dragen daarvoor de verantwoordelijkheid. Zo werden de paarden in de stal gedurende de twintig jaren nog -nimmer door een der
beambten opgetuigd of verpleegd, noch gereden. Dat
deden en doen alleen de „gevangenen" als ze door het
bedrijf rijden of... naar dorp of stad.
In de eetzaal is een der jongens „tafelhoofd", één
leider is aanwezig om op de technische kant der maaltijden toe te zien, maar met de gang van zaken aan
de tafels bemoeit hij zich niet, die regelen de jongens
zelf.
In het eerste rapport, dat over hen wordt uitgebracht, komt ook het oordeel voor van de kameraad,
die hen leidt bij het werk. Dit en volgende rapporten
worden met de betrokken jongen besproken, voor het
naar de instanties, waar het voor bestemd is, verzonden wordt. „Dit is", .,aldus de heer Gerber, „volgens
onze belofte, dat wij open zouden staan. Die openheid
' wordt in het bijzonder van ons gevraagd als de pupil
zich afsluit, ja dan eerst reoht."
•

Van deze gedachte is het hele werk hier doordrongen. Ook in het zelfbestuur, dat sinds 1929 hier bestaat op de grondslag van groepen! Bevordering is
hierbij mogelijk, hetgeen door de jongens zelf plaats
heeft. Zo ook het straffen.
Werd nu de grondslag van deze arbeid: vertrouwen
en geloof nimmer beschaamd? Natuurlijk, want men
deed en doet mensenwerk. „Maar", zo zegt directeur
Gerber, „wij werken -met het vertrouwen, dat in ieder
iets goeds is en dat ieder beter worden kan. In dit
vertrouwen heb ik mij in 20 jaar niet vergist. Allen
willen beter worden, velen waren vaak te zwak."
Als ons bezoek hier is beëindigd, kunnen we meerijden in de auto van een andere bezoeker en op de
weg naar het station halen we een jonge kerel in, die
we vanmiddag reeds eerder zagen: één der gestraften
uit het oord van gebondenheid-, in vrijheid. Er is ook
voor hem nog een plaatsje in de auto. De grote bos
bloemen uit de tuin van de inrichting, hij hielp ze
zelf mee kweken, kan er juist ook nog bij. Ja hij gaat
een paar dagen naar huis, met verlof. Hij zegt,,,er blij
om te zijn, want het is bijna een jaar geleden, dat hij
thuis was. Natuurlijk, hij is onvrij in dit opzicht. Over
twee dagen keert hij weer. Maar welk een zegen, zo
denk ik, biedt een strafstelsel, dat een gestrafte met
zelfgekWeekte bloemen .naar huis doet gaan en hem
de weg opent naar de zege van de arbeid, waarin
slechts de ware vrijheid gewonnen wordt!
JOB.

•

De bestrijding van
•

de Politieke misdaad in België
Het Juli-nummer van de Revue de Droit Pénal bevat een uitvoerige en interessante studie over het
„incivisme" uit een oogpunt van berechting, straf en
reclassering, Het artikel vangt aan met enige beschouwingen over de politieke misdadigheid in het
algemeen, waarbij wordt aangetoond, dat de bestrijding mild of hard is, naar gelang een Staat hechtgevestigd en rustig is dan wel bedreigd en politiek
woelig.,Zo zien wij in België na de Franse tijd sedert
1814 een voortdurende verzachting der bepalingen rot
aan de eerste wereldoorlog, doch in de jaren 19141919 en opnieuw na 1940 een terugkeer tot harde wetten en strenge straffen. Anders dan bij ons werd in
1945 de berechting geheel in handen der Krijgsraden
gelegd. Van het in naam nog bestaande voorkeurrégirne voor politieke misdadigers in de strafgestichten kon alleen door het grote aantal reeds in de practijk niets terecht komen. De penitentiaire administratie immers, berekend op nog geen 5000 gedetineerden,
moest in 1945 het hoofd bieden aan ongeveer 50.000
gedetineerden (verdachten en veroordeelden) en 30.000
geïnterneerden (onze „Tribunaal-gevallen) en op
l• Januari 1947 waren er nog steeds ruim 32.000 gedetineerden, waarvan 26.000 politieke delinquenten
(de geïnterneerden waren toen allen vrijgelaten).
Niettegenstaande het grote aantal, bracht de administratie een grove scheiding in categorieën tot stand,
welke in afzonderlijke gestichten en kampen werden
ondergebracht, n.l.: 1. wapendragers; 2 politieke collaborateurs; 3. economische collaborateurs en profiteurs; 4. verraders en spionnen.
Speciaal van de eerrite categorie werden vele dui-
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zenden nuttig tewerkgesteld, in het bijzonder in de
mijnen. Het moreel van de tewerkgestelden blijkt ver
te liggen boven dat van hen, die de dag in gedwongen
lediggang doorbrengen. Daarnaast is in de kampen
een begin gemaakt met georganiseerde geestelijke en
culturele verzorging.
De Krijgsraden waren op 31 December 1946 zover
gevorderd, dat ongeveer 45.000 vonnissen waren geveld, waarvan 2000 tot doodstraf of levenslang, 4000
tot straffen van 15 tot 20 jaar, 9500 van 5 tot 15 jaar,
19.000 van 1 jaar tot 5 jaar en 9500 minder dan één
jaar. Van de doodstraffen werden er ruim 100 tenuitvoergelegd, de overige gewijzigd in levenslang.
Verreweg de grootste groep, der „inciviques", n.l. ongeveer drie vierde, bestaat uit „wapendragers", waaronder de Belgische wet b.v. ook de Todt-arbeiders en
N.S.K.K.-ers vat. Aan dit misdrijf maakt zich één
Belg op elke 200 schuldig. Een summier onderzoek
leerde, dat de wapendragers hoofdzakelijk voortkwamen uit de geestelijk en economisch laagste groepen
van de maatschappij en relatief veel meer Vlamingen
dan Walen omvatte. Slechts 6 % handelde uit idealistische motieven, 26 % uit lust tot avontuur en niet
minder dan 68 % uit materiële overwegingen. In het
algemeen word deze groep vatbaar geacht voor reclasseringsmaatregelen.
Een tweede groep — geschat op ongeveer 15.000 personen, van wie wellicht de helft nog in hechtenis is —
wordt gevormd door hen, die op enigerlei wijze een
functie bekleedden in de ontelbare nationaal-socialistische en semi-fascistische organisaties, die ook België
tijdens de bezetting kende, Hier handelde een groter

deel uit idealistische motieven, doch daarnaast speel-.
den eerzucht en geldingsdrang een grote rol.
Het aantal verra,ad7Aken, dat tot een veroordeling
zal leiden, wordt op 10.000 geschat. Hier. doet het
merkwaardige feit zich voor, dat meer vrouwen dan
mannen voor dit misdrijf terecht staan.
De economische collaborateurs (profiteurs) vormen
een geheel op zichzelf staande groep: allen volwassen,
zelfs meest van middelbare leeftijd, mannen, gerecruteerd uit de leidende klasse van de maatschappij. Zelden zien zij het verkeerde van hun handelwijze in en
hun reclassering wordt moeilijk, zo niet • hopeloos genoemd. Van de ruim 60.000 aanklachten op dit gebied, leidden slechts /2000 tot vervolging, doch de opgelegde straffen in de afgehandelde zaken waren in
het algemeen zeer zwaar (5 tot 15 jaar in de helft der
gevallen).
De algemene psychologie der „inciviques" blijkt weinig te verschillen van die der gewone delinquenten,
doch psychopathie en krankzinnigheid minder frequent ,te zijn.
Het hoofdstuk over het „milieu familial'; der veroordeelde politieke delinquenten, gebaseerd op de bestudering van slechts 374 gevallen, leverde niets op,
wat in dit bestek commentaar verdient. Belangrijker
is het slothoofdstuk van de Inspecteur-generaal van
het gevangeniswezen P. Cornil over het strafstelsel
voor de „politieken". Schrijver constateert, dat de
publieke opinie, die aanvankelijk om wraak en vergeding schreeuwde, na twee jaar onverschillig staat
tegenover de berechting en bestraffing der „inciviques", zodat de Justitie thans ongehinderd de meest
rechtvaardig en doelmatig geachte wegen kan inslaan. Schrijver ziet deze niet zozeer in lange straffen
als wel in arbeid ten behoeve van de gemeenschap,
welke de veroordeelde • het gevoel geeft iets goed te
maken van zijn schuld jegens de maatschappij en
hem •tevens geestelijk en lichamelijk voor verdere
demoralisering behoedt. Het Ministerie heeft dan ook
een systeem goedgekeurd, waarbij arbeid in de mijnen
(verricht door 3500 gestraften) of aan de opruiming
van fortificaties (ruim 1000) en dergelijke dubbel telt
voor de straftijd, terwijl daarnaast nog bijna ongelimiteerd voorwaardelijke en voorlopige invrijheidstellingen mogelijk zijn, in het bijzonder als de gedetineerde vrijwillig een langdurig arbeidscontract tekent.
Alle verrichte arbeid wordt normaal betaald, doch de
Staat houdt de kosten voor verzorging en bewaking
in. Premiën voor sociale verzékeringen worden gewoon betaald. Het restant kan aan de familie-van de
gestrafte worden overgemaakt
Een •strafregiem, dat sober is, doch geen onnodige
kwellingen kent en waarvan productieve arbeid de
hoeksteen is, vormt de grondslag, waarop de wederaanpassing van de -politieke delinquent moet worden
opgetrokken.
De verdere reclassering zelf, zo zegt de heer Cornil
terecht, hangt goeddeels af van de publieke opinie,
van de wijze waarop de ontslagen „incivique" in de
maatschappij ontvangen en opgenomen wordt. Daarnaast moet echter het kwaad, waaruit de politieke
misdaad is voortgekomen, in de wortel worden aangetast. Dit kwaad is: gebrek aan burgerzin (gevolg:
wapendragers), aan gemeenschapsgevoel (gevolg: verraad), aan politiek bewustzijn (gevolg: fascistische
activiteit) enz. enz. Slechts een grootscheepse campagne tot heropvoeding van de jeugd, politieke hervormingen, culturele verheffing en stimulering van
het verenigingsleven kunnen hier baat•brengen. Daarnaast staat de meer beperkte, doch gezien het aantal,
eveneens enorme, taak van geestelijke en morele verheffing der politieke delinquenten zelf. Hier kunnen
de normale organen als_gevangenisadmiiiistratie, reclasseringsbureaux e.d. niet anders dan tekortschie-

ten. Het gehele georganiseerde leven van België zal
moeten meehelpen: jeugdbeweging, vakverenigingen,
kerken, politieke partijen enz. enz. De -.schrijver herinnert eraan, dat naast 26.000 gedetineerden op 1 Jan.
1947 een veel groter aantal stond, dat reeds in vrijheid was gesteld of slechts van sommige rechten beroofd (de gewone leden van de nationaal-socialistische beweging b.v.). De reëducatie binnen de strafgestichten kan eerst vruchten gaan afwerpen, als het
aantal nog veel kleiner is geworden_ en dus alleen de
zware en zwaarste gevallen omvat; de massa moet in
en door de maatschappij gereclasseerd worden.
Na deze algenfene opmerkingen• beperkt de heer
Cornil zich verder tot hetgeen binnen de gestichten
en kampen gedaan kan worden als onderbouw voor de
reclassering. Allereerst is een veel verdergaande classificatie en selectie nodig dan de simpele verdeling in
vier grote groepen. De schifting dient te geschieden
naar persoonlijkheid en vereiste regiem en behandeling. Voor een klein gedeelte (de idealisten) is een
grondige politieke heroriëntering geboden. Bij anderen, waar het economische motief voorop stond of
een persoonlijk conflict oorzaak der misdadigheid was.
zijn -Sociale maatregelen in de eerste plaats aangewezen. Zo snel mogelijk dienen de gevaarlijke elementen afgezonderd te worden. Tenslotte zijn er de maatregelen van scholing, vakonderricht e.d. om de terugkeer in de maatschappij voor"te bereiden.
Bij het ontslag dient in ruime mate toezicht en
leiding te worden ingesteld, niet slechts terwille van
de controle op het gedrag der delinquenten, doch ook
om „de weg terug" zoveel mogelijk te effenen.
Hoewel lang niet alles in deie Belgische studie \
„nieuw" is voor ons — wij worstelen immers met precies hetzelfde probleem! — is het toch nuttig, eens
kennis te nemen van de ervaringen en denkbeelden
onzer zuiderburen. Zo leren wij daaruit b.v., dat productieve tewerkstelling van politieke delinquenten op
veel groter schaal mogelijk is, dan in ons land totnogtoe geschiedde en het denkbeeld om een dag in de
mijnen dubbel te laten tellen voor de straf, verdient
zeker ook hier overweging. Eindelijk schijnt meer en
betere schifting en classificatie eveneens de overweging waard.
B. VAN DER WAERDEN.

Vacantiebesteding
In het artikel ander deze titel in het vorige nummer
opgenomen, van de hand van mr. H. Boasson, is cen
storende drukfout geslopen die bovendien tot misverstand • aanleiding zou kinnen geven.
Daarom verzoeken wij er nota van te nemen, dat in
de vierde zin van onder op pagina 6 het woordje niet
moet worden ingelast zodat deze zin luidt:
• „Het Centraal Werkcomité (het zij nadrukkelijk
gezeg(l) houdt zich niet bezig met de vacantiebesteding • zèlve."

Boekaankondiging
Bij het 50-jarig bestaan van. de Ver. „Pro-Juventute" te Amsterdam, deed mr. W. P. C. Knuttel,
kinderrechter aldaar, een boekje verschijnen getiteld:
„Kinderrecht voor de Maatschappelijke Werker".
Het is ons aangenaam te kunnen. mededelen, dat in
verband met de jongste wijziging in de Kinderwetten
dit boekje wordt bijgewerkt en binnenkort weer bij
de uitgeverij ,,De Driehoek" te 's-Graveland zat verschijnen.
Zodra die verschijning heeft plaats gehad, zullen
we het in ons orgaan bespreken.
F.
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Alkmaar. Hier stonden onze vrienden gereed om op 4 October te gaan
collecteren. Echter was er nog geen
officiële toestemming ontvangen.
Dit bracht wel teleurstelling, maar
geen ontmoediging. „Maar we doen
ons best, zij het op een latere datum, de collecte toch te doen doorgaan. Dan een belangrijk bericht
uit het verslag van de ledenvergadering: „Dr, Ketner bracht verslag
uit over de actie, door „Humanitas"
ingezet, teneinde te komen tot oprichting van een „tehuis voor bejaarden", niet behorend tot een
N.H. of R.K. kerkgenootschap. Er is
een adres aan de' Gemeenteraad gericht, vergezeld van adhaesie-betuigingen van verschillende kleine
kerkgenootschappen." Dit bericht
evenals het volgende, bevelen wij in
de bijzondere aandacht van onze
andere afdelingsbesturen aan.
„Verslag wordt uitgebracht over
het aandeel, dat „Humanitas" heeft
gehad in de actie om te komen tot
oprichting van een vereniging voor
„Gezinszorg" voor geheel Alkmaar,
waar dus alle bestaande verenigingen zich in zullen oplossen of er
tenminste deel aan zullen normen.
Het resultaat is tot nu toe dat er is
opgericht een „Centrale voor Gezinszorg voor Alkmaar". Alle bestaande verenigingen (behalve de
Gereformeerden) hebben zich hierbij aangesloten."

Almelo. Groeiende activiteit. Zie
slechts de agenda voor de ledenvergadering van 12 September: bespreking actie „Tehuis voor bejaarden" (ook daar wordt de betekenis
van de Wet-Drees in dit opzicht
verstaan), bespreking actie „Gezinszorg". Succes vrienden!
Amsterdatn, De eerste berichten
over „Makkerdag" houden een belofte in: lijsten met f 30.—,f 50.—,
ja enkelen met meer dan ƒ 100.—..
Levert u allen het resultaat op de
afgesproken tijd in?
De commissie, op ons initiatief
tot stand gekomen, voor de stichting van een tehuis voor bejaarden,
is aan het werk gegaan. Zo kon
„Het Vrije Volk" aan de vooravond
van 1 October boven een bericht
hierover de vraag stellen: „Komt er
een W. Drees-huis in Amsterdam"?
Wat betreft de naam, dat is in orde,
de Minister gaf in. principe toestemming het huis zo te noemen. Maar
nu straks de daad, die alleen mogelijk wordt als de financiële grondslag goed is.
Het verslag over de eerste 14 jaar
werkzaamheid is verschenen.
We vestigen i.h.b. de aandacht op
de aankondiging voor onze Amster-
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kerhulp"-actie krachtig aan te pakken. Door medewerking van de vakbeweging hoopt men vele vrienden
:te winnen als vaste begunstigers.
J. Boetje zette de betekenis van het
werk uiteen.

Rotterdam. Hier komen de werk. zaamheden weer op gang. De secretaris deelt Ons mee, dat in verschillende wijken onderafdelingen zijn
of worden opgericht, waardoor niet
damse medewerkers(sters) op deze
name ook de financiële propaganda
pagina.
krachtiger kan worden aangepakt.
Een nieuwe propaganda-actie, die
geleidelijk
in omvang zal toenemen,
Arnhem. Moest de collecte voor
is in voorbereiding.
-„Makkerdag" verschuiven, waarschijnlijk naar 15 November. De bijeenkomst op 24 September is goed
Zaanstreek. De „Makkerdag"-colgeslaagd.
lecte wordt hier gehouden op 25 October in Zaandam. „We zullen",
schrijft de secretaresse, „alle aanBeverwijk. Een kleine, maar tot
dacht rond Zaandam. concentreren •
activiteit bereide groep luisterde
en ons best doen opdat het daar
hier op 23' Sept. naar de uiteenzetting van J. Boetje over doel en
een succes wordt.
streven van „Humanitas".
Enschede. Nieuw leven, groeiende
activiteit. 5 toezichthouders ingeschakeld voor de reclassering. Medewerking aan de actie: Enschede
helpt Enschede (enige karrevrachten kleding ingezameld), 6 enquêtrices voor huisbezoek. Bij autotocht
ouden van dagen 10 helpers(sters).
Noodwet Drees: wij gaven 60 adressen voor vrijwillig huisbezoek.
Op 25 September drukbezochte
propagandavergadering voor „Makkerdag" met als spreker P. C. Faber.
Groningen. Een goed geslaagde
propaganda-avond had plaats op
23 September met als spreker de
heer P. A. Pols. De secretaris
schrijft: „Ik geloof wel, dat we zo
langzamerhand de „kinderziekten"
wat te boven komen. Wij hebben de
nodige voorbereiding getroffen om
ingeschakeld te worden bij gezins.
voogdij en toezicht politieke delinquenten. De eerste gevallen zijn bereids in behandeling genomen."
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Leeuwarden. Den sprekende propagandafolder over „Makkerdag" en
„Makkerhulp". De voorzitster
schrijft:. „Bijeenkomst uitstekend
geslaagd. We hadden ruim 300 mensen. Uitstekende speech van mr. In
't Veld. Onze loldertjesactie belooft
een succes te worden. Nu een flinke
aanval voor medewerkers(sters) en
„Humanitás" staat hier als een
levend en fris element in het Leeuwarder gemeenschapsleven. We zijn
vol góede moed".
Leiden. Voor de „Makkerhulp"gedachte is een propaganda-actie
ingezet, waarvan het eerste deel is:
in vergaderingen van diverse organisaties over doel en streven van
„Humanitas" te spreken.
Velp-Rheden. De" schitterend geslaagde „Makkerdag"-bijeenkomst
op 30 September wordt geprolongeerd. in Rheden op Zaterdagavond
18 October.
Uftecht. Op 30 Sept. besloot men
op de ledenvergadering de "M a k -

Voor onze lezers in Amsterdam
vestigen we op verzoek de aandacht
op het volgende:
Een belangrijk nieuw toneelstuk
voor medewerkers van „Humanitas":
„DE ZAAK A.D.", een toneelstuk
van H. Tiemeijer, met medewerking van Aaf- en Herman Bouber.
In dit stuk staat op de voorgrond
het vraagstuk van de verwaarloosde
jeugd en dat van de collaborateur,
die, geen lid van de N.S.B., gevaarlijker was dan een dozijn N.S.B.leden en die na de oorlog prat er
op ging, zoveel voor het Vaderland
te hebben gedaan. Het stuk speelt
voor een rechtbank, dat een meisje,
dat een collaborateur heeft neergeschoten, moet be- en veroordelen.
Op een gegeven ogenblik weet de
jury zich geen raad en het publiek
moet ingrijpen. Het ~hek moet
dan actief deelnemen. Het wordt
acteur, terwijl de acteurs publiek
worden en zij allemaal een groep
vormen, die zich meteen met de
meest dringende vragen van onze
tijd bezighouden.
Dit toneelstuk wordt gegeven in
„Vrij Nederland", Keizersgracht
604, Amsterdam, op 14 November,
20 uur.

„ARBEIDER
EN INTELLECTUEEL"
Een cursus van vier avonden, te
houden in gebouw „Vrij Nederland", Keizersgracht 604, 20 uur:
12 Nov.: „De verhouding tussen
intellectueel en arbeider", door
S. Tas;
19 Nov.: „De intellectueel te midden van de Arbeidersbeweging",
door S. de Wolff";
26 Nov.: „De arbeider in literatuur en beeldende kunst", door Jéf
Last;
3, Dec.: „De klein-burger in ons",
door dr. Hilde Verwey—Jonker.
Kosten: ƒ 3.— per hele cursus, of
f 1.— per avond; verslagen 2.—.
KV. DE

ARBEIDERSPERS • AMSTERDAM

