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ONZE 

VOORZITTER 

MINISTER 

Op 28 Februari vernamen we, wat we al sedert enige 
dagen verwachtten te zullen horen: mr dr J. in 't 
Veld is benoemd tot ministér van Wederopbouw. 

Het is natuurlijk, dat wij als „Humanitas"-vrienden 
ons over deze benoeming hebben verheugd. Ons ver-
heugd met de man, . wie deze eervolle benoeming te 
beurt viel; ons verheugd, omdat we weten, wat de 
nieuwbenoemde kan presteren. 

In de levensbeschrijvingen, die we in verschillende 
bladen lazen, zagen we de verscheidene functies, die 
de nieuwe minister heeft bekleed, vermeld. Eén functie 
ontbrak er echter aan en dat is de voorzitters-functie 
van ,,Hum.anitas". 

Onze minister noemden we mr In 't Veld, omdat hij 
is onze voorzitter. Wij weten het uit zijn eigen ver-
klaring, we weten het uit ervaringonze voorzitter heeft 
heel grote belangstelling voor het werk van „Humani-
tas" en die belangstelling blijft, ook thans nu hii 
Excellentie is geworden. 

Telefonisch feliciteerden we, dadelijk, nadat de 
radio de benoeming wereldkundig had gemaakt, onze 
vriend In 't Veld. „Als jullie het goedvinden, blijf ik 
voorzitter'', was zijn verklaring, toen we samen praat-
ten over het werk van onze- organisatie en over het 
half millioen, dat we bezig zijn te verkrijgen. 

Het was geen phrase, toen we In 't Veld verzekerden, 
dat we de overtuiging hadden, dat alle „Humanitas"-
vrienden er stellig op rekenden, dat hij zou blijven 
onze voorzitter en voor ons is hij voortaan onze 
minister. 

Minister van de Wederopbouw. We weten, dat onze- 
voorzitter een zware taak wacht, we weten ook, dat hij 
zich zal geven met ai zijn krachten en het stelligtniet 
aan „onze" minister zal liggen, als er niet geboakd 
zal worden. 

Op 15-jarige leeftijd als jongen uit een eenvoudig 
gezin, de M.U.L.0.-school verlaten; een' uitstekende  

aanleg en wilskracht genoeg, om door te zetten, 
man van studie, maar toch ook de man van 
practische werk. 

Voorzitter van „Humanitas", namens al de „Huma-
nitas"-vrienden van harte gelukgewenst met je be-
noeming, veel succes met je nieuwe werk en onder 
jouw voorzitterschap hopen we, dat de op- en uitgroei 
van „Humanitas" even voorspoedig zal mogen zijn als 
jouw loopbaan van eenvoudig ambtenaartje tot minis- 
ter van Wederopbouw. 	 P. C. F. 
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Humanitas 

reikt 

helpende hand 
Ene mens voor de ander 

Als in een notedop staat hiernaast de ware geschie-
denis van een gezin zonder naam. 

Er was eens een tijd, dat socialisten dachten: „De 
wereld, die wij morgen zullen hebben gebouwd, zal 
alleen maar gelukkige mensen kennen; een socialisti-
sche heilstaat avol puur geluk". Totdat eens op een 
internationaal Congres een afgevaardigde vroeg: „Maar 
als nu in onze socialistische maatschappij een man 
onder de tram komt en hij verliest zijn beide benen, 
wat doet het socialisme dan?" Ziedaar het grote 
probleem. De gemeenschap kan nog zulke goede sociale 
maatregelen treffen, zij kan de werklozen naar ver-
mogen steunen, de zieken helpen, de ontspoorden 
bijstaan, zij kan algemene regelen stellen en een massa 
leed opvangen, tussen wal en schip gebeuren altijd 
ongelukken — onder de honderdduizenden zullen er 
altijd zijn, die, door welke oorzaken of omstandigheden 
ook, ondanks alles dreigen onder te gaan. 

Met gerustheid mag worden erkend, dat in. kerkelijke 
kringen voor deze hulpgevallen een goed werkend appa-
raat is opgebouwd. Talrijk zijn de kerkelijke instituten, 
die materiële en geestelijke bijstand verlenen aan de 
tot haar geloofskring behorende gezinnen en afzonder-
lijke mensen. Al heeft men in kerkelijke kring wel eens 
te veel aandacht' en met soms niet goed te praten 
bedoelingen aan de philantropie geschonken en te 
weinig aan de maatschappelijke oorzaken van zoveel 
sociale ellende, er is ongetwijfeld thans veel meer dan 
ooit het begrip, dat hier een stuk werk van menselijk 
dienstbetoon is te verrichten, dat met liefdadigheid 
niets gemeen heeft, maar dat een beroep doet op de 
beste eigenschappen in de mens. 

De noodzakelijkheid van dit werk is ook in socialis-
tische kring al uk:5r de oorlog ingezien. Mr dr J. in 't 
Veld, H. Ploeg Jr en anderen stichtten „Humanitas", 
met het doel individueel hulp te verlenen aan de niet-
kerkelijke groepen van onze bevolking. Daartoe beho-
ren ultra-vrijzinnigen, humanisten, niet-religieuzen, een 
grote categorie, die van kerkelijke hulp verstoken bleef. 

In 1938 reeds werd het initiatief voor deze stichting 
genomen. De oorlog belemmerde de opbouw, maar 
direct na de bevrijding toog men in het gehele land 
aan de slag. Ook in Rotterdam werd een afdeling 
opgericht. In korte tijd heeft zij veel arbeid verricht. 

Zij helpt, waar ze helpen kan en haar hulp heeft 
vooral een morele kant. Waar de wetgeving voor de 
algemene sociale maatregelen zorgt, zoals voor bescher-
ming van de arbeid, voor uitkeringen bij invaliditeit en 
ongevallen, bij werkloosheid en ziekte, voor vacantie 
en voor ouderdomsuitkeringen en waar nodig voor 
financiële hulp aan de noodlijdenden, daar moet het 
maatschappelijk werk verricht worden door de uit de 
volksgemeenschap opgekomen organisaties,  die in 
bijzondere gevallen  hulp verlenen. 

Terecht doen die organisaties bij hun werk van 
morele sanering, die hand in hand gaat met materieel 
herstel voor personen en in gezinnen, een beroep op de 
financiële steun der overheid. Geld, daarvoor uitgetrok-
ken, keert twintigvoudig terug, want instecie van een 

'blijvende last voor de samenleving, worden individu en 
gezin weer sociaal volwaardig gemaakt, al zou dit ook 
maar voor de kleinste helft der behandelde gevallen 
gelden. 

Nog zo'n voorbeeld 

Hier nog een enkel voorbeeld uit de harde practijk. 
De huwelijksverhoudingen waren scheef gegroeid. De 
man liet zijn vrouw en kinderen in de steek. De sociale 
werkster van „Humanitas" sprak met beide partijen, 
bracht na veel pogen het gezin weer bij elkaar, houdt 
nu toezicht en het is wel zeker, dat de breuk hersteld 
kan heten. 

Met liefdadigheid heeft dit al niets meer te maken. 
Hier zetten zich mensen in, die het een plicht achten 
(en een roeping) anderen hulp te bieden,- als die 
anderen van het recht om hulp te vragen, gebruik 
maken. 

Geen goedbedoelde philantropie is dit: wetenschap-
pelijk gefundeerde arbeid wordt verricht door spycho-
logen, psychiaters, opgeleide sociale werkers en ... door 
veel lekenhelpers, die het hart op de goede plaats 
hebben zitten, zoals bij de getinshuija, bij de hulp van 
buur tot buur, in organisatorisch verband, zoals „Huma-
nitas" doet,• door persoonlijke of/en financiële steun 
van zovelen, die de stichting steunen met hun contri-
buties of andere bijdragen. 
. Het Centraal Bureau is gevestigd bij de heer 
W. Booy, Dr de Visserstraat 145, tel. 80405. Wie helpen 
wil, hoe dan ook, weet dan het adres. Binnenkort 
worden nog bureau's gevestigd aan de R.M. en L.M., 
zullen er behalve avond-, ook dag-spreekuren zijn. Wie 
hulp bij moeilijkheden, van welke aard ook, nodig 
heeft, overwinne zijn schroom, want verstandige men-
sen zullen u te wobrd staan. 

Voor ons ligt een dossier van allerlei gevallen, die 
reeds met succes door de mensen van „Humanitas" zijn 
opgelost. Er zijn, er bij over huwelijksaangelegenheden, 
over woekeraars, huishuren, gezinsschulden, dokters-
hulp, over de werkkring, over belasting en moeilijk-
heden met overheidsinstanties, over t.b.c.-gevallen en 
over kinderuitzendingen, over ziektegevallen met kun 
financiële gevolgen, over opvoeding van en moeilijk-
heden bijkinderen, over e2dra-voeding, over consumen-
tencrediet en kinderbijslagregeling, over samenwoning 
en over zoveel zaken meer. 

En hoe vaak staat er niet bij: In. orde gekomen. 
De verleiding is groot over al die gevallen te vertel-

len. Maar spreekt het niet voor zichzelf? „Humanitas" 
is een stichting, die eindelijk een lege plaats is gaan 
vervullen en die een beroep doet op de beste gevoelens,. 
nl. op die, waarin de mens zich van het dier onder-
scheidt: het betrachten van naastenliefde, niet meer, 
ook niet, minder. Noem dat zo u wilt. 

(Red.) Het bovenstaande stuk stond in-  de Rotter-
damse editie van „Het Vrije Volk" op Zaterdag 
28 Februari j.l. Wij nemen het hier in z'n geheel over. 
Om twee redenen. Ten eerste als antwoord op de vraag 
die nog al eens gesteld wordt: „wat doet „Humanitas" 
nu eigenlijk?" In de tweede plaats ter instructie en 
stimulering van onze andere afdelingen. Niet in iedere 

'plaats zijn dezelfde mogelijkheden, we weten het. Maar 
overal is er een mogelijkheid en vooral de noodzakelijk-

hei' actief te zijn. 
Rotterdam, waar de wijkgedachte sterk leeft en meer 

en meer vorm krijgt, pakt aan bij het maatschappelijk 
werk en „Hymanitas" blijft niet achter. Daarover ver-
heugen we ons buitengewoon. 
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't Was vóár de oorlog. Zij vormden een goed I 
gezin: man, vrouw en twee peuters, een meisje 
en een jongen. Toen werd hij werkloos. Grauw 
grijnsde weldra de armoede in en uit de woning. 
Tweemaal daags ging hij stempelen, liet zijn 
mede-stempelaars in de steek, op zoek naar 
„wat te verdienen". Kwam met lege handen 
thuis, grimmig, een hard woord op de lippen. 
Zag het gezin afglijden, elke week meer, week 
na week, maand na maand. Bleef tenslotte na 
het stempelen te midden van die anderen, die 
het wel geloofden,• ging het zelf ook wel 
geloven ... Toen had de maatschappij hem bij 
de keel ... een verlorene, een moedeloze, een 
mens zonder geluk in een gezin zonder uitzicht. 

Hij was niet bij een diaconie, en niemand keek 
naar hem om. Zijn vrouw verslonsde onder zijn 
ogen en hij zag het niet. Zijn kinderen verwaar-
loosden en hij merkte het niet, was er zich vaag 
van bewust. Hij stempelde, elke dag twee keer 
en eens in de week kreeg hij het stegngeld vr 
de Staat, dat niet te hoog was, toen Colijn 
regeerde. En er kwam een grote leegheid in zijn 
ziel, hij was niet meer dezelfde van voorheen: 
een maatschappelijk' uitgespogene, een over-
bodige, een stempelaar van professie. 

Toen kwam de oorlog en daarna de bevrijding. 
De handen hadden weer werk gevonden. Het 
stempelen was afgelopen, maar drie jaren ledig-
gang had ook een stempel gelegd op zijn ziel. 

En op zijn gezin, op zijn leven. Hij sloeg aan 
de drank, verteerde geld, dacht niet om zijn 
huisgezin, niet om zijn vrouw, noch om zijn 
kinderen. Hij daagde de wereld uit in zijn kroeg-
jolijt. Toen kwam hij op zekere dag thuis met 
een kapotte vlerk: de stansmachine had zijn 
linkerhand gegrepen; hij moest met een stijve 
arm door het leven, een half-invalide, voor de 
gewone arbeid ongeschikt. En toen dreigde op-
nieuw te gebeuren, wat overwonnen leek, waar-
van de vrouw had gehoopt en de nu groter 
geworden kinderen, dat het voorbij zou zijn: de 
armoede, de nutteloze leegheid; haar man, 
ondanks alles bij de, hoop der vergetener...  

Totdat „Humanitas" ingreep, de man een 
andere baan bezorgde en het gezin in de gaten 
hield, aanspoorde, adviseerde, leiding gaf en 
moed insprak. Er is gerede hoop, dat deze vier 
mensen er bovenop zullen blijven. 

10-11 APRIL: NAAR AMSTERDAM! 

Onze afdelingsbesturen zijn reeds in het bezit van 
de circulaire met verschillende mededelingen omtrent 
onze landelijke cónferentie. 

Het huishoudelijk gedeelte bevat o.m. de bespreking 
van het jaarverslag en financieel verslag 1947, alsmede 
de bespreking over omzetting van Stichting in Ver-
eniging. De ontwerp-statuten en h.h. reglement wer-
den ook reeds naar de afdelingen verzonden. 

Instructieve inleidingen over: „Het nieuwe kinder-
recht" door D. Q. R. Mulock Houwer en over wijzigin-
gen der Armenwet staan verder op de agenda. 

Dringend verzoeken we de afdelingsbesturen te vol-
doen aan ons verzoek, uiterlijk 1 April de opgave der 
afvaardiging in te zenden. 

Geen afdeling ontbreke op 10 en 11' April in gebouw 
A.T.V.A. als daar op Zaterdaginiddag om 3 uur onze 
voorzitter mr dr, in 't Veld onze landelijke conferentie 
opent. 	 B. 

DE 
00S 74NRIJKSE 

KINDEREN 

De actie voor de plaatsing van Oostenrijkse kinde-
ren uit socialistische gezinnen in Nederlandse gezin-
nen, is een groot succes geworden. 

Niet minder dan duizend gelinnen stelden zich be-
schikbaar en dat, terwijl aanvankelijk plaats was 
gevraagd voor vijfhonderd kinderen. En nog dagelijks 
komen nieuwe aanmeldingen binnen. 

Voor zover enigszins mogelijk, werden alle gezinnen, 
die zich beschikbaar stelden, bezocht. In plaatsen, 
waar afdelingen van „Humanita.s" zijn gevestigd, 
geschiedde dit bezoek door de vrijwillige medewerkers 
van onze afdelingen. 

Een groot gedeelte van de verzonden rapportformu-
lieren werden reeds weer ontvangen. Kennisneming van 
de brieven van de as. pleegouders en van de ingevulde 
formulieren, geeft je een groot gevoel van vreugde.- 

Nog is de wereld niet verloren, nog zijn er harten, 
die kloppen en diq hulp willen bieden, waar hulp 
mogelijk is. 

De eerste vijfhonderd kinderen komen 6 April a.s. 
in Nederland aan. Ze worden-ontvangen in het kamp 
America (dit kamp ligt bij Horst-Sevenum in Noord-
Brabant) en na doorgelicht, geregistreerd en van de 
nodige bonnen te zijn voorzien, op 8 en 9 April ge-
bracht naar diverse Nederlandse centra. 

Om dit\vervoer mogelijk te maken, werd via de 
radio de hulp van bezitters van auto's en autobussen 
ingeroepen. 

Voor zover er onder de lezers van „Humanitas" van 
deze gelukkigen voorkomen en ze zijn bereid, zichzelf 
met hun auto ef autobus ter beschikking te stellen, 
laten ze dit dan onmiddellijk mededelen aan ons 
adres: Frederiksplein 46, Amsterdam-C., tel. 36833. 

Of na de eerste groep van vijfhonderd kinderen nog 
een tweede groep zal volgen, is op dit ogenblik Met te 
zeggen. Deze kwestie is thans nog in bespreking en 
pas later kunnen hierover mededelingen worden 
gedaan. 

De eerste vijfhonderd kinderen komen. 
Ze worden ondergebracht in heel veel verschillende . 

plaatsen in Nederland. Het is wenselijk, dat met deze 
kinderen en met de gezinnen, waar zij worden ge-
plaatst, enig contact wordt bewaard. 

De secretaris van onze Leidse afdeling, .de heer 
Zunderman, schreef ons: „We hebben het plan, om, 
wanneer de kinderen hier zijn, ze regelmatig te bezoe-
ken, om daardoor het contact tussen de kinderen en 
de pleegouders te bewaren." 

Wat Leiden van plan is te doen, zal aan al onze 
afdelingen gevraagd worden. We achten dit contact 
heel gewenst en we vertrouwen, dat onze afdelingen 
bereid zijn, hieraan hun medewerking te verlenen. 

Vijfhonderd kinderen komen, onze afdelingen bren-
gen we gaarne dank voor het werk, dat reeds werd 
verricht en we rekenen ook verder op hulp. 	P. C. F. 

DEMOBILISATIEWERK TE AMSTERDAM. 
Men verzoekt ons er de aandacht op te vestigen, dat 

het in ons vorig nummer beschreven werk voor de 
demobiliserenden 'mede mogelijk is gemaakt door 
Volksherstel-Amsterdam. Hier berust ook het secreta-
riaat der demobilisatieraad-Amsterdam. 

Adres: Raamgracht 4C. 	 J. B. 
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GEESTELIJKE ACI 

HET MAATSCFAP  

TERGROX1D VAN 

PE 	WERI(. 

In nummer 12, 2e jaargang (October 1947) van ons 
orgaan, schreven we een artikel onder de titel: ,,De 
toekomstige ontwikkeling van het Maatschappelijk 

Werk". 
Dit artikel heeft in en buiten onze kring nog al de 

aandacht getrokken. Zoveel exemplaren van dit num- 
mer werden bij ons aangevraagd, dat we slechts één 
exemplaar meer tot onze beschikking hebben. Wie 
onzer lezers dit nummer nog bezit en het niet zelf wil 
bewaren, doet ons een groot genoegen, het ons terug 
te zenden. 

In het tijdschrift voor Maatschappelijk Werk van 
5 Februari 1948, publiceert A. A. H. Hoytink een artikel 
onder de titel: „Beginselen en Kinderbescherming" en 
in dit artikel polemiseert hij ook, zij het in indirecte 
zin, tegen onze opvattingen. 

In aansluiting bij hetgeen A. J. Voors schreef in 
,,Sociale Zorg" van 5 October 1947, wijst Hoytink 
er op, dat er wel onderscheidingen zijn in verticale 
richtingen, doch dat er vele horizontale grondslagen 
liggen, die de maatschappelijke werkers onderling 
verbinden. 

Hoytink vervolgt dan met deze opmerking: „Indien 
men de verticale verschillen niet wenst te verdoezelen, 
gaan wij daarmee gaarne accoord, doch dit mag niet 
leiden tot het trekken van een scheidingslijn in 
organisatorische zin. Immers, zou dit tengevolge kun-
nen liebben; dat men levens- en wereld- en mens-
beschouwing zou gaan vereenzelvigen met een kerkelijk 
begrip. Dit lijkt ons niet juist en vandaar, dat wij ons 
principieel kanten tegen de gedachte, om in ons werk 
de pupillen streng te gaan scheiden in R.K., Protes-
tanten, Joden en Humanisten (zie „Humanitas,' van 
October 1947)". 

Hoytink wekt, waarschijnlijk onbedoeld, in zijn artikel 
de suggestie, dat „Humanitas" de door hem bedoelde 
scheiding heeft gewild. Dit is niet juist. Wanneer hij 
ons artikel nog eens wil nalezen, dan zal hij kunnen 
constateren, dat door ons in dit opzicht riet enig 
initiatief is genomen; wij hebben alleen maar vermeld, 
wat de ontwikkelingsgang naar onze mening IS én in 
verband daarmede hebben wij de positie van de 
buitenkerkelijken besproken. 

Om eventueel misverstand te voorkomen, wil ik 
trachten, nog eens duidelijk te herhalen, wat ik ge-
schreven en bedoeld heb. Het is onjuist er van uit te 
gaan, dat er in Nederland alleen zouden zijn het 
Rooms-Katholiek en het Protestants-Christelijk volks-
reel. Er is ook nog het buiten-ikerkelijk volksdeel. We 
hebben in Nederland niet alleen de bijzondere school 
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(o.a. de Rooms-Katholieke en de Protestants-Christe-
dat wij bezig zijn te verzamelen, ter beschikking kon 
lijke school), maar ook nog de openbare school. 

Grote eerbied heb ik voor de ouders, die op princi-
piële gronden wensen, dat hun kinderen geplaatst 
worden op de bijzondère-confessionele school. Ik laat 
deze ouders gaarne hun volkomen vrijheid. Aan de 
andere kant eis ik echter, ook hetzelfde recht voor de 
ouders, die de openbare school als de gewenste voor 
hun kinderen kiezen en ook voor deze keuze dient men 
dezelfde eerbied te hebben. Er is hier nodig een dubbel-
zijdige verhouding. 

Op kinderbeschermingsgebied dient men te aanvaar-
den, • dat dezelfde verhouding bezig is zich te ontwik-
kelen. AI zijn de buitenkerkelijken op dit gebied vijftig 
jaar ten achter — ik herhaal dit voortdurend — er 
komt wijziging. 

Er zijn Protestants-Christelijke en Rooms-Katholieke 
inrichtingen en verenigingen. Daarnaast zullen ont-
staan inrichtingen en verenigingen, die zich ten doel 
stellen, hulp te bieden aan de buiten-kerkelijken en 
aan de kinderen van buiten-kerkelijken. 
Voorts heb ik betoogd, dat er zijn algemene, vereni-
gingen, maar dat die, als ik de ontwikkelingsgang ten-
minste goed zie, op den duur zullen worden gesteld 
voor een keuze. Ik verwacht n.l. en ik meen, dat de 
algemene tendenz er is en ik wees op enkele verschijn-
selen, dat speciaal de Rooms- Katholieken zich hoe 
langer hoe meer uit de algemene verenigingen zullen 
terugtrekken. Van de Gereformeerden en van een deel 
der Orthodoxe Protestanten verwacht' ik hetzelfde. 

In de algemene verenigingen zullen dan alleen samen 
overblijven een deel der Orthodox-Protestanten, vrij-
zinnigen en buiten-kerkelijken. Het gevolg zal dan 
natuurlijk zijn een verzwakking der algemene vereni-
gingen en het zal nog de vraag zijn, of de buiten-
kerkelijken en de vrijzinnigen zich thuis zullen gevoelen 
bij de overgebleven Orthodoxen. 

Vooral dan zal die vraag gesteld worden, als men 
kennis neemt van de opvattingen van de heer Hoytink. 
Wanneer hij spreekt over de godsdienstige verzorging 
van pupillen in inrichtingen, komt hij tot de volgende 
redenering: „Ten aanzien van het standpunt van de 
ouders der toevertrouwde pupillen, is het onze e4aring 
(in een algemene instelling), dat een belangrijk per-
centage desgevraagd ons uitdrukkelijk verzekert, dat 
zij niet wensen, dat hun kind enige godsdienstige 
vorming ontvangt. Blijft het ouderlijk gezag over de 
minderjarigen onaangetast, dan zal de directie der 
instelling in zulk een geval bezwaarlijk de kinderen 



kunnen dwingen tot het deelnemen aan godsdienstige 
vorming. Is de voogdij echter eenmaal in andere 
handen overgegaan, dan is het standpunt van de 
voogd(es) beslissend". 

Men leze dit citaat met aandacht en men lette voor-
al op de laatste zin. De betekenis is deze: Wanneer 
er zijn buiten-kerkelijke ouders, die ontzet zijn uit, of 
ontheven van de ouderlijke macht en de voogdij is 
opgedragen aan een vereniging, dan kan die vexteni-
ging bepalen, dat is de kennelijke bedoeling van de 
schrijver, dat deze kinderen toch worden opgevoed in 
een bepaalde godsdienstige richting. Tegen deze bedoe-
ling teken ik ernstig protest aan. 

Als het betreft kinderen, die oorspronkelijk Rooms-
Katholiek gedoopt zijn, dan wordt — al kwamen de 
ouders hun plichten in hun jaren niet na — een R.K. 
Voogdijvereniging niet de voogdij belast en het kind 
wordt opgevoed in de R.K. godsdienst. 

Komt het kind uit Protestants-Christelijke kring, 
dan wordt met zorg gewaakt, dat dit kind in de rich-
ting der ouders wordt opgevoed. We hebben dit kunnen 
billijken, al aanvaarden we de stelling: eenmaal dit, 
blijft dit, niet volkomen en is onze mening, dat altijd 
rekening moet worden gehouden met de opvattingen 
der ouders en dit klemt; vooral,, wanneer er niet sprake 
is van ontzetting, maar van ontheffing. 

Voor kinderen van 'buiten-kerkelijke ouders — de 
voogdij wordt dikwijls aanvaard dooi de z.g. algemene 
verenigingen — dan — zegt Hoytink = beslist de 
voogdij-voerende vereniging en uit het nu volgende 
citaat zal voldoende blijken, in welke geegt, naar de 
opvatting van de schrijver, de beslissing zal moeten 
uitvallen: „Indien de voogd dan echter een overheids-
instantie is, is de mogelijkheid niet denkbeeldig, dat 
de godsdienstige vorming aan de stemming van de 
Pppil wordt overgelaten. Dit komt ons ontoereikend en ' 
zelfs bepaaldelijk onjuist voor. Er zal hier met grote 
tact en met inschakeling 'van zeer persoonlijk contact 
moeten worden gehandeld. En dit tere vraagstuk wordt 
niet opgelost voor vrij grove „verticale" groeperingen. 
Zij, die werk onder buiten- en onkerkelijken hebben 
verricht, zullen hier een prachtige taak vinden." 

We weten, dat voorspellen een gevaarlijk werk is, 
maar toch, we wagen het er op: we voorspellen, dat in 
deze algemene verenigingen — als men gezorgd heeft, 
dat in de besturen dezer verenigingen ook personen 
zitten, die van deze eeuw zijn — ,(ik bedoel niet naar 
de leeftijd, maar naar de geest) op dit punt nog al eens 
botsingen zullen ontstaan en dat voortdurend de vraag 
zal rijzen, gaan in de ene richting of in de andere. 

In zijn artikel betoogt Hoytink ook nog, dat niet 
alle en- of buitenkerkelijken als humanisten mogen 
worden beschouwd en mogen worden gerangschikt 
onder de „cliesseitigen". 

In dit opzicht zijn we het met de schrijver eens, 
buiten-kerkelijk is een wat ruim begrip. Op aardige 
Ivijze bleek me dat dezer dagen, toen een officier van 
het Leger des Heils me opbelde en me vroeg, of het 
niet mogelijk was, dat een deel van het half-millioen, 

worden gesteld van de arbeid van het Leger des Heils. 
Deze officier motiveerde zijn verzoek met de mede-
deling, dat ook het Leger des Heils buiten-kerkelijk 
was; voor zover het me nog niet bekend was, kon ik 
toen ervaren, dat buiten- kerkelijk en buiten-kerkelijk 
nog niet hetzelfde is. 

Hoytink voert het woord de „agnostische" humanis-
ten in. Misschien mag ik hem duidelijksheidshalve 
zeggen, dat in Humanitas op prettige wijze samen-
werken de „agnostische" — en laat ik maar zeggen, 
de niet-agnostische humanisten. 

Hoe dit mogelijk is? Wel, omdat zij allen omschrijven 
het begrip humanistisch, zoals dat in artikel 2 van 
onze stichtingsacte — op voorstel van onze voorzitter 
— is omschreVen, 'en waarin we lezen: „Zij (onze 
stichting) stelt zich voorts ten doel, dit werk te door-
dringen van een humanistisChe geest, in die zin, dat 
het gedragen wordt door een in gemeenschapsgevoel 
wortelend besef van verantwoordelijkheid, zowel voor 
het lot van de naaste, als voor het welzijn der volks-
gemeenschap en bewust gericht wordt op een in alle 
opzichten gezond maatschappelijk leven." 

Tot besluit nog één citaat, als de schrijver heeft 
betoogd, dat niet alle onkerkelijken of buiten-kerke-
lijken als humanisten zijn te' beschouwen, vervolgt hij: 

„Anderzijds zouden de agnostische humanisten geen 
poging moeten doen om. deze mensen, die duidelijk een 
christelijke levens-. en wereldbeschouwing huldigen, 
onder hun „zuil" te willen rangschikken. Daarin zou 
een ongemotiveerd en ook innerlijk onwaar streven 
steken, dat in machtsformatie zou kunnen ontaarden." 

We zijn Hoytink dankbaar voor deze waarschuwing. 
Echter, we willen hem gaarne verzekeren, dat deze 
waarschuwing volkomen overbodig is en dat er geen 
enkele aanwijzing is, dat de agnostische humanisten 
deze waarschuwing van node zouden hebben. Ook de 
„Humanitas"-mensen hebben deze waarschuwing niet 
van node. Er is bij ons geen enkel ongemotiveerd en 
ook innerlijk onwaar streven, dat in machtsformatie 
zou kunnen ontaarden, te onderkennen. Alleen wij 
komen op voor de hulp aan buiten-kerkelijken, ook 
door buiten-kerkelijken en we zijn zo „reckelijk", dat 
we het anderen nimmer euvel zullen duiden, dat zij 
ook hulp willen verlenen aan buiten-kerkelijken, mits 
en onder voorwaarde, dat zij evenveel eerbied tonen 
ten opzichte van de opvattingen van de buiten-kerke-
lijken, als wij horen te hebben ten opzichte van de 
opvattingen van de niet-buiten-kerkelijken. 

Om te herhalen, in October 1947 schreven we: „Intus-
sen het „algemene" werk is er nog. 

Onzerzijds zullen geen pogingen in het werk gesteld 
worden 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". 

Wij dachten toen aan de Rijkskampen voor Sociale 
Jeugdzorg, we denken er thans weer aan, en zijn we 
wel ingelicht, dan zal op dit gebied de splitsing zich 
over niet te lange tijd voltrekken. 	 P. C. F. 



Geestelijke zorg.... ook voor buitenkerkelijken? 
Vandaag een vooroorlogse bekende gesproken die 

bleek een jaartje „Opgeknapt" te hebben. Typisch 
geval van een der velen, die door oorlog en bezetting 
van het normale pad zijn afgedwaald en „mijn en 
dein" slecht zijn gaan onderscheiden. Geen misdadiger 
van professie. 

In het gesprek dat zich ontspon stelde ik de vraag 
of hij niet vervroegd ontslagen was en ook of hij 
regelmatig celbezoek had gehad. Noch het een, noch 
het ander was het geval, want zo zei hij me cynisch: 
„Ik ben niet katholiek of christelijk en er is één keer 
iemand van de kerk bij me geweest, maar toen ik heb 
gezegd dat ik daar niet bij hoorde, is hij nooit meer 
terug geweest". 
meer terug geweest". 

Vanzelfsprekend neem ik die mededeling met een 
korreltje zout, want dat de V.I. regeling niet op hem 
is toegepast zal, zo moet ik aannemen, zeker niet aan 
zijn onkerkelijkheid gelegen hebben. 

Maar toch, deze man ontmoet ik op een bijeenkomst 
van het Humanistisch Verbond en ook van vroeger 
ken ik zijn geestelijke belangstelling. Zou er uit de 
kring waarin die belangstelling is gewekt, gelegenheid 
zijn geweest contact met hem te houden, voor zijn 
belangen op te komen, dan ware in dit en in vele 
andere gevallen het gevoel achterwege gebleven, dat er 
bevoordeling van bepaalde groepen plaats heeft. 

Dit gesprek is in ieder geval aanleiding in mijn 
dagboek bij de opmerkingen in het rapport over de uit-
bouw van ons gevangeniswezen de kanttekening te 
plaatsen: „achteruitstelling der buit'enkerkelijke be-
volkingsgroep dient ook hier voorkomen te worden. 
en uit de kring der buitenkerkelijke-humanisten, moe-
ten geschikte celbezoekers(sters) de gelegenheid krij-
gen contact te onderhouden met onkerkelijke gevan-
genen die daartoe de wens te kennen geven". 

Hier ligt in de toekomst stellig ook een taak- voor 
„Hum.anitas" in samenwerking met organisaties en 
instellingen welke reeds op dit terrein werkzaam zijn. 

Sociaal werk of puntenjacht? 
Vanmiddag op weg zijnde voor een bezoek aan een 

bejaard echtpaar dat in moeilijkheden zit en onze 
hulp heeft ingeroepen, kom ik een goede bekende 
tegen. Hij is, zo weet ik, ambtenaar bij de dienst voor 
Sociale Zaken in ons beider woonstad. Ik wil hem 
even iets vragen en mijn groet gaat gepaard met een 
poging hem even staande te houden. Maar het blijft 
bij die poging, want hij loopt snel door, bij liet om-
kijken mij toeroepende: „Geen tijd — moet nog tien 
Punten halen". Ik veronderstel dus aanvankelijk dat 
hij misschien een vrije dag heeft en aan een of andere 
sportprestatie deelneemt. 

Maar doorlopende naar het adres dat ik moet bezoe-
ken bedenk ik dat hij het tegendeel van een vrije dag 
zal hebben, maar als bezoeker van de dienst voor 
Sociale Zaken op deze Vrijdagmiddag, bijna aan het 
einde van de week, nog wel met spoed een aantal 
„klanten" die hij in het begin van de week niet thuis 
trof, wil afwerken om zijn benodigde aantal punten te 
halen. Want als de week om is moet hij immers, vol-
gens de bestaande regeling bij zijn dienst, zoveel 
rapporten inleveren dat een vastgesteld aantal punten 
per rapport gehaald wordt. Met sport heeft dit niets 
te maken, inderdaad. Maar met sociaal werk natuur-
lijk ook niet, althans niet met de meer moderne opvat.. 
tingen die  we er van hebben.  

Het werk „van mens tot mens"' kan niet gedaan 
worden in de jachtende sfeer van een puntenrace, 
men wordt eenvoudig gedwongen de mensen bij wie 
men een onderzoek instelt in tempo, dus zonder het 
nodige menselijke contact „af te handelen". 

Natuurlijk, er moet contróle op de ambtenaren zijn 
(ja, zou dit werkelijk nodig zijn, indien men er in 
slaagde een vertrouwensverhouding tussen leiding en 
uitvoerders te scheppen?), dus is er wel een systeem 
nodig waaruit een zekere werkprestatie blijkt. Laten 
we hier voorlopig vanuit gaan. 

Maar in dit technische puntenstelsel dreigen de 
mensen die hulp inroepen, mèt de ambtenaar een 
nummer te worden, het goede dat een Dienst voor 
Sociale Zaken doet (en dat doet de betreffende zeer 
stellig!) dreigt verloren te gaan in een, ondanks alle 
goede bedoelingen, té ambtelijk-mechanisch systeem. 

In een vorig dagboekblaadje noteerden we met in-
stemming de naamsveranderingen, ook die waarbij 
Dienst voor Sociale Zaken in de plaats kwam voor 
namen welke al te zeer aan ouderwets liefdadigheids-
werk herinnerden. 

Welnu, . behalve de naam speelt ook de werkwijze 
een grote rol. Bij sociaal werk past geen puntenjacht 
voor rapporten die over mensen handelen. 

Ongrijpbaar? 
Merkwaardig hoe je soms onverwacht voor een 

vraag gesteld kan worden in direct verband met een 
stuk werk waarmee je bezig bent. Zo ging het mij 
vandaag tenminste. Op weg naar een vergadering om 
te beraadslagen over werk voor de nog-niet-gegrepen-
jeugd. De tram voert me naak het centrum van de 
stad. Ik sta midden tussen een aantal ateliermeisjes,  
16-17 jaar oud. Het gesprek tussen hen gaat over het 
werk dat ze blijkbaar — het is even vijf uur — 
verlaten hebben. Kennelijk wat we dan noemen: niet 
gegrepen jeugd, naar uiterlijk en gesprekken te oor-
delen. 

Eén is er pas enkele dagen op het atelier. „Hoe of  
het gegaan is", vraagt er een, „beviel het je?" juist „Och 
ja, het werk ging wel, maar die juf, je weet wei...... 
(zeker de cheffin denk ik) was zo'n dooie, zei de hele 
dag niks". „Maar vanmiddag zeg, ze had 'er mond nog 
nietm opengedaan, gooit ze ineens een toffie op Ine 
tafel". Zegt een ander: „dat is toch mieters aardig 
hè?" En dan het merkwaardige en voor mij treffende 
antwoord, dat me midden in de vragen stelt van 
die „ongrijpbare"? jeugd. 

Het meisje van de toffee zegt met duidelijke teleur-
stelling in haar stem: „Och ja, wel aardig die toffie,  
maar ik had toch maar liever dat ze wat zei". 

En ik bepeins: zeker, we vertellen elkaar vandaag 
zo grif en graag dat „de jeugd" zo onverschillig, zo 
materialistisch is (in tegenstelling met ons ouderen 
die overlopen van belangstelling en idealisme, niet. 
waar?). En ongetwijfeld: dit' ateliermeisje vroeg Met 
naar hoge geestelijke zaken, maar ze had dan toch 
maar liever een menselijke -stem gehoord, menselijk 
contact gehad inplaats van die toffie. Is het, zo vraag 
ik me af, niet zo met heel die z.g. ongrijpbare jeugd? 
Staan de dossiers over onze jeugdige boefjes ook niet 
heel vaak vol van mededelingen over gebrek aan dood-
gewoon, maar o Zo noodzakelijk en belangrijk, men-
se:ijk contact? 

Liever een woord, een gesprek, hoe eenvoudig ook,  
dan een toffie. 

Och het is. eigenlijk wel bekend en in het maat-
schappelijk werk der laatste jaren dringt het besef 
van de volstrekte onvoldoendheid der alleen-maar 
materiële hulp gelukkig meer en meer door (al moeten 
we vooral de „toffies" niet versmaden!). 

Maar tussen die ateliermeisjes, op die tram, gaande 
naar m'n beraadslaging over de niet-gegrepen jeugd, 
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Voordurend en voortdurend maak •ik bezwaar tegen 
het woord „ongrijpbare" jeugd. Ik vertaal het altijd 
weer aan door de omschrijving „nog-niet-gegrepen" 
jeugd. 

„Ongrijpbaar" is naar mijn gevoel een defaitistische 
uitdrukking. Het drukt, bedoeld of niet bedoeld, uit, 
dat deze jeugd niet-te-grijpen zou zijn. 

Naar mijn innige overtuiging is dit onjuist en we 
mogen pas spreken van „ongrijpbare" jeugd, als we 
alles, maar dan ook alles, hebben geprobeerd, om deze 
jeugd te grijpen. Eigenlijk mogen we dan die uit-
drukking nog niet gebruiken. Ook dan nog, als we 
alles, maar dan ook alles, hebben geprobeerd, moeten 
we tot de conclusie komen, dat we met de tot dusverre 
toegepaste methodes niet zijn geslaagd, maar dat met 
een verfijnder methode de mogelijkheid tot succes nog 
lang niet is uitgesloten. En dus gaan we verder en ja, 
dan eindelijk zullen we toch misschien moeten con-
stateren, dat er helaas een deel der jeugd is, dat wij 
niet kunnen „grijpen". 

Wat, zal misschien menige lezer zich afvragen, heeft 
dit nu te maken met de actie „voor het Half-Millioen"? 

Wat het er mee te maken heeft? Bij onze actie „voor 
hetlHalf-Millioen" wenden we ons ook tot de nog-niet- 
gegrepenen. 	 b 

Ook deze actie is moeilijk ; maar hoe moeilijk deze 
arbeid ook moge zijn, we komen toch niet tot de con-
clusie, dat het volksdeel, dat wij met onze propaganda 
willen bereiken, „ongrijpbaar" zou zijn. 

stelde ik me de vraag of die ongrijpbaarheid toch niet 
vóór alles een kwestie is van grootscheepse middelen, 
van organisatie, kortom van een concurrentiestrijd 
met alles en allen, die deze jeugd ongrijpbaar maken 
en houden. Een jeugd die innerlijk bereid is de „tof-
fie" in te ruilen voor de menselijke en innerlijke stem 
die hen voert naar verheffing uit een eentonig be-
staan, naar organisaties waar zij gegrepen worden 
door levenwekkende.  idealen. Er is dan echter meer, 
veel meer nodig, dan de al te bescheiden middelen 
waarover deze organisaties thans beschikken. Ook dat 
besefte ik die middag, in de bespreking die na m'n 
beschouwende tramrit volgde, en waar de „dubbeltjes" 
geteld moesten worden om te zien wat mogelijk was 
om een bescheiden begin te maken tot het grijpen der 
„ongrijpbare" jeugd. 

Maar ondanks dat alles: we beginnen toch en hope-
lijk zal mijn dagboek menig blaadje gaan bevatten 
dat vertelt van een stuk werk dat in deze tijd ons 
aller aandacht waard is in het raam van het gehele 
maatschappelijk werk. En vooral: waarbij toegewijde 
hulpkrachten niet gemist kunnen worden. Ik teken 
dan ook in mijn dagboek op Oit blaadje tenslotte aan: 
jeugdbewegers en vooral oud-jeugdbewegers, kent in 
deze je plicht en meld je aan ais je medewerking 
wordt gevraagd voor het werk onder de nog-niet-
gegrepenJjeugd. 	 JOB. • 

Ook hier hebben we te doen met de nog-niet-gegre-
penen. • Vootdurend en voortdurend blijven we een 
beroep doen op ieders medewerking en dat zeggen we 
erbij,' lukt het niet op de ene manier, dan volgen we 
weer een andere weg. We komen terug, telkens en 
telkens weer, tot dat het doel is bereikt. 

Het Half-Millioen moet er komen! Wil men af van 
dit voortdurende gepor, wil men een eind' maken aan 
deze serie artikelen — er staan, dat beken ik, nog vele 
op stapel— bést, dat kan, mits de nog-niet-gegrepenen... 
zich laten grijpen en hun steen of steentje bijdragen! 

Mag ik u'een nieuwe „gegrepene" voorstellen? Het 
is onze vriend Albert Haten Jr., de bekende tekenaar. 
Hahn stelde zijn tekenstift ter beschikking van onze 
actie en verleent, natuurlijk belangeloos, zijn mede-
werking. Hahn, ik mag dit wel verklappen, gaat meer 
doen. Hij heeft internationale verbinding en we weten, 
dat hij als „gegrepene" strak, zelfs over de eigen lands-
grenzen heen, de gedachte van een Half-Millioen voor 
„Hurnanitas" zal uitdragen. In dit nummer spreekt de 
tekenaar tot u. Wie weet, volgen straks de dichter en 
de componist en zingen we nog op onze jaar-vergade-
ring het „Half-Millioen"-lied. 

Nog een „gegrepene". Onze voorzitter deelde ons 
mee, dat jaarlijks te• onzer beschikking wordt gesteld 

-een costuum. De schenker een hartelijk woord van 
dank en voor ons geldt: van succes tot succes! We zijn 
ervan overtuigd, nieuwe aanbiedingen volgen. 

Mag ik het resultaat, dat tot dusver werd bereikt, 
nog eens vermelden? 

Ten behoeve van het „Half-Millioen-plan" onder de 
naam van het Oenen-Brands-fonds, werd verkregen : 

1. van de heer Br.: 50 achtereenvolgende jaren 
f 1000.—. 

2. van een Rotterdamse firma f 
3. toegezegd: twee schilderstukken. 
4. Jaarlijks: één costuum. 	b 
5. dat is nog in de schoot der toekomst verborgen, 

maar wordt spoedig medegedeeld. 

Op weg naar het „Half-Millioen". Over enige tijd 
verschijnt een artikel onder te titel „Hoe het groeide" 
en dan is de fantasie werkelijkheid geworden. 

„Nog-niet-gegrepene" — laat u grijpen!! 
„Gegrepenen" — voert mede de actie! Nu is het tijd, 

nu is er iets te bereiken. 
Ten derde male: Op naar het Half-Millioenll 

P. C. F. 
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UIT ONZE AFDELINGEN 

• AALSMEER 
Hier zijn verschillende nieuwe 
werkzaamheden in voorbereiding, 
o.a. die voor de zgn. vrijwillige ver- 
zorging. De afdeling verklaarde 
zich bereid tot medewerking aan 
reclassering en gezin-'voogdij bij de 
betrokken instanties. Binnenkort 
zal een collecte worden gehouden, 
indien toestemming wordt verkre-
gen. 

AMERSFOORT 
In tegenwoordigheid van J. Boetje, 
werd op 10 Febr. een bespreking 
gehouden met vertegenwoordigers 
van verschillende organisaties. 
Nieuwe activiteiten werden op sta-
pel gezet; op een ruimere plaats 
van onze afdeling in verschillende 
onderdelen van het maatschappe-
lijk werk zal worden aangedrongen. 

AMSTERDAM 
In verschillende districten en op 
het afdelingsbureau wordt weer 
hard gewerkt aan een kleding- en 
dekkinguitreiking van goederen uit 
Amerika, verkregen via het Rode 
Kruis. De oude aanvragen van 
vorig jaar worden allereerst ge-
controleerd en z.m. en nodig ge-
holpen. 
Het aantal -medewerkers aan reclás-
sering en gezinsvoogdij wordt regel-
matig uitgebreid. 
Onze afdeling zal als gastvrouwe 
optreden voor de landelijke con-
ferentie van „Humanitas" op 10 en 
11 April a.s. Willen onze medewer-
kers(sterS) en lezerslessen) in ver-
band daarmee goede nota nemen 
van de bij dit nummer ingesloten 
circulaire? Een uitstapje met ver- 
zorgden van onze sectie Vrijw. Ver-
zorging in Mei, wordt voorbereid. 
HAARLEM 
De secretaresse van de commissie 
van Maatsch. Werk in deze afde-
ling bericht ons o.m.: „Ik kan u 
meedelen dat afd. Haarlem ook dit 
jaar weer van 13 tot 19 Sept. een 
vacantieweek voor huismoeders 
organiseert op „De Vonk" in Noord- 
wijk, speciaal voor die vrouwen, die 
lichamelijk of geestelijk hun taak 
als huisvrouw of in werkkring niet 
meer aan kunnen. Zij betalen zelf 
de helft (door eventueel spaar-
systeem) terwijl „Humanitas" cie 
andere helft voor haar rekening 
neemt. 
Van Sociale Zaken ontvingen we 
adressen van ouden van dagen, zo-
dat ook in Haarlem met de zorg, 
van hen een aanvang is gemaakt. 
Geleidelijk aan dringt het werken 
van „Humanitas" tot de verschil-
lende instanties door. We houden 
vol, alle begin is moeilijk! 
ROTTERDAM 
Elders in dit nummer kan men 
lezen hoe in het algemeen thans 
het werk in deze afdeling wordt 
aangepakt en welke resultaten wer-
den bereikt. 
Hier willen we nog vermelden, dat 
in een bijeenkomst op 3 Maart de 
grondslag werd gelegd voor het 
vormen van een nieuwe wijk, name--
lijk in de Stadionbuurt. Voorbereid  

door de actieve wijk „Vreewijk" 
kwam een klein, maar aandachtig 
gehoor bijeen en besloot na een in-
leiding van J. Boetje, met kracht 
aan het werk te gaan om ook in 
deze afgelegen buurt het werk van 
„Humanitas" ter hand te nemen. 
WOERDEN 
Uit deze jonge afdeling liet men 
ons weten, dat uit het feit, dat 
men de laatste tijd geen berichten 
zond, zeker niet mag worden opge-
maakt, dat men „slapende" is. 
„Integendeel", zo schrijft ons het 
bestuur, „veel plaatselijke hulp 
hebben wij reeds kunnen bieden. 
Bij de omvorming van het Bur-
gerlijk Armbestuur houdt men 
-ernstig rekening met ons en wij 
nemen aan, ook een of twee ver-
tegenwoordigers in het bestuur van 
de nieuwe Sociale Dienst te krij-
gen. Een ledenwerf-actie, welke wij 
enige tijd geleden op touw zetten, 
verloopt niet onbevredigend". 
ZAANSTREEK 
Aangezien het werk in de Zaan-
streek niet naar wens liep, werd 
door het bestuur een vergadering 
belegd om nieuwe vormen voor de 
actie te bespreken. Voor deze ver-
gadering waren enkele personen, 
die belangstellen in het werk, uit-
genodigd, terwijl ook de heer Lop-
persum, lid van Humanitas te 
Haarlem, die thans tot reclasse-
ringsambtenaar voor dé Zaanstreek 
is benoemd, aanwezig was. 
In de eerste plaats werd besproken, 
op welke wijze •het werk meer tot 
zijn recht kan komen en een hech-' 
te samenwerking kan ontstaan 
tnasen de verschillende Zaange-
meenten. 
Na een uitvoerige bespreking werd 
als volgt besloten: 
In elke gemeente wordt een com-
missie van 3 personén benoemd, 
welke het plaatselijke werk regelt 
en zorgt voor de vorming van de 
diverse secties ter plaatse. 
Behalve een plaatselijke commissie 
wordt te Zaandam, als grootste ge-
meente van de Zaanstreek, een 
centrale commissie gevormd, be-
staande uit een voorzitter, secreta-
ris ,.en penningmeester, terwijl in 
deze commissie één afgevaardigde 
uit iedere Zaangemeente krijgt, zo-
dat men regelmatig contact heeft 
en een overzicht houdt van het 
wel en wee der plaatselijke com-
missies. 
Het 'bestuur der centrale commissie 
is als volgt samengesteld: J. Kok, 
voorzitter; G. W. Fransen jr, secre-
taris, Kramerstraat no. 8 h., te 
Zaandam; mevr. Monderen—Woud, 
penningmeesteresse. 
In deze vergadering werd verder• 
besloten op 5 Maart een vergade-
ring, te beleggen, teneinde de mede-
werkers met de gewijzigde organi-
satie in kennis te stellen, de heer 
Loppersum verklaarde zich bereid 
een en ander uiteen te zetten, 
Op deze inmiddels gehouden verga-
dering, waar 25 medewerkers van 
hun belangstellin blijk gaven, werd 
door de heer Loppersum het werk 
van Humanitas uiteengezet, terwijl 
hij bovendien nog een propagan4 
distisch woord ten beste gaf. Ver-
der werd gelegenheid, gegeven tot  

het  %stellen van' vragen, waarvan 
door een vijftal der aanwezigen 
gebruik werd gemaakt. 
Na een woord van dank aan de 
heer Loppersum te hebben gebracht 
sprak de voorzitter nog een opwek-
kend woord tot de aanwezigen. 
Door de secretaris werd medege-
deeld, dat te Zaandam thans de 
secties: Maatschappelijk Werk 
(Vrijwillige- Verzorging), Reclasse-
ring en Kinderbescherming op de 
juiste wijze zouden worden samen-
gesteld, terwijl door hem verder 
enkele wenkeit betreffende de vrij-
willige verzorging werden gegeven. 
Na nog een beroep op de aanwezi-
gen, die toch zeker als de steun-
pilaren van Humanitas worden ge-
rekend, te hebben gedaan en hen 
allen, te hebben verzocht zoveel 
mogelijk in hun eigen kring te 
trachten medewerkers te werven, 
werd deze vergadéring gesloten en 
konden wij op een prettige contact-
avond terugzien. 

Onze Zuid-Hollandse afdelingen zijn 
allen uitgenodigd tot medewerking 
aan het Provinciale Opbouworgaan 
voor het Maatschappelijk 'Werk. In 
overleg met het centraal bureau is 
de vertegenwoordiging hiervoor ge-
regeld. Weer een belangrijke bij-
drage tot het aandeel dat „Huma-
nitas" in de toekomst zal hebben 
te leveren bij de uitbouw van het 
Maatschappelijk Werk. 
Nieuwe afdeling: RHENEN. 
In de rij onzer afdelingen heten 
we de jongste welkom! Na een in-
leiding van J. Boetje op 5 Maart 
opgericht met 15 begunstigers (sters), 
zijn we vol vertrouwen dat hier ons 
werk ingang zal vinden. Secretaris 
der afdeling is: de heer E. Kloot-
wijk, Bruine Ingseweg 52, onder-
wijzer bij het B.L.O. 
OOSTERBEEK. Op 10 Maart werd 
hiér een voorbereidende bespreking 
gehouden met J. Boetje; oprichting 
van een afdeling volgt spoedig. 
In EDE wordt binnenkort een bij-
eenkomst belegd met 'J. Boetje, ter 
oprichting van een nieuwe afde-
ling. , 
DEVENTER zal nu ook niet lang 
meer op zich laten wachten. 
In NIJMEGEN maakt men • ook 
aanstalten, in overleg met Arnhem, 
onze actieve afdeling in Gelre's 
hoofdstad. 
ENKHUIZEN in de kop van Noord-
Holland en MAASTRICHT en 
HEERLEN (mijnstreek) in het Zui-
delijk puntje van ons land zullen 
ook niet lang meer op zich laten 
wachten. 	 J. B. 

Wie wil een goede daad ver-
richten? Gadiplomeerde kraam-
verzorgster, 'verbonden aan de 
kraaminrichting ,,Camperstraat" 
te A'dam, zoekt een gezellige 

ZIT-SLAAPKAMER 
met vaste wastafel en stookge-
legenheid, liefst in Zuid of om-
geving. Aanbiedingen met ver-
melding van huurprijs aan: Jo 
Blik, Lanseloetstraat 33 I, Am- 
sterdam, West II. 	(adv.) 
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