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Op weg naar het half millioeiL, 
Het was de dag vóór Kerstmis. Onze administratieve 

kracht had ik net verblijd met een groot aantal brie-
ven, die ik nog gaarne voor de feestdagen had verzon-
den en ik was nu bezig mijn bezoekers af te werken. 
Eigenaardig, dat op zo'n dag zoveel mensen je moeten 
spreken. Als de ene bezoeker ging en door de andere 
zou worden opgevolgd, keek ik snel even ' op mijn 
horloge, om te zien, of het mij nog mogelijk zou zijn, 
al datgene af te werken, dat ik mij had voorgenomen 
af te doen. 

Om elf • uur zou de heer B. komen. Deze had de 
vorige dag, toen ik af wèzig was, opgebeld en hem was 
medegedeeld, dat ik de dag vóór Kerstmis op kantoor 
zou zijn. 

Klokslag 11 uur kwam de nieuwe bezoeker. Ik ver-
zocht hem, even plaatá ,te nemen, terwijl ik trachtte 
het oude vrouwtje, dat onze hulp had ingeroepen, 
duidelijk te maken, wat in haar geval mogelijk was. 

Ze vertrok en mijn nieuwe bezoeker kwam bij mij 
zitten. 

Weer verwachtte ik een uiteenzetting van moeilijk-
heden en een verzoek om " hulp. Dit gesprek verliep 
echter heel anders, dan ik had verwacht.,  Onze nieuwe 
bezioeker kwam geen hulp vragen, maar... hulp bieden. 

Ik weet niet, of mijn uiterlijk een weerspiegeling 
was van wat er innerlijk in mij omging, maar hoe 
langer Boetje en ik naar onze bezoeker luisterden, hoe 
verbaasder, hoe verheugder wij beiden waren. 

Lezeres •en lezer, had ik de gave, ik zou u, in span-
ning kitten en daarna als de spanning hoog genoeg 
was opgevoerd, u mee laten genieten, niet van de ont-
knoping van een drama, maar van het beeld, dat daar 
voor onze ogen werd getoverd. Echter \  ik besef het, ik 
mis die gave volkomen en dus volsta ik nuchter met 
u mede te delen: 

Humanitas komt in het gelukkige bezit van een half 
millioen gulden! 

Hoe dat mogelijk is? Luistert vrienden, niet naar 
mij, maar naar onze bezoeker van die merkwaardige 
dag, die dag vóór Kerstmis. 

,,Als lezer van uw orgaan „Humanitas" weet ik, dat 
u niet ruim bedeeld bent met geldmiddelen. Ik heb 
waardering voor uw voortdurend pdgen, om geld bijeen 
te brengen, niet met de bedoeling, om het zelf te be-
zitten, maar om de mogelijkheid te hebben, anderen 
• te helpen. Vandaag kom ik bij u, om u mijn hulp aan 
te bieden bij dat werk. Uit, waardering voor uw arbeid 
wil' ik u nu reeds meedelen, dat ik u zal helpen 
na mijn overlijde.n. Bij testamentaire beschikking zal 
ik een som voor u vastleggen. Echter ik ben nog jong 
— jonger dan u — en voorlopig hebt u daaraan niets. 
U hebt hulp nodig. Nu. Daarom wil ik u vandaag 
meedelen, ik zal u straks zeggen waarom, dat ik vanaf 
1948 jaarlijks voor u ter beschikking stel een bedrag 
van duizend gulden. Ik zou het,echt'èr op prijs stellen., 
als u dit bedrag jaarlijks zoudt willen besteden, om er 
meubelen voor te kopen. 

De meubelen kunt u dan beschikbaar stellen als 
drie hoofdprijzen van een te organiseren loterij met 
als eerste prijs een volledig woon- of slaapkamerameu-
belement, hetwelk naar keuze kan worden uitgezocht 
bij de N.V. Woninginr. Br., één der grootste speciaal-
zaken op dit gebied te Amsterdam-C." 

Vrienden, ziehier het aanbod. Waarom de heer B. 
„Humanitas" dit aanbod deed? Uit zeer te waarderen 
gevoelens. 

De heer B. had, evenals u en ik, een moedei• en hij 
was zeer op zijn moeder gesteld. Thans vijf jaar gele-
den kwam zij te overlijden. Zij, die ook de moeilijk-
heden van het leven had gekend, was, een vrouw met 
een sterk meegevoel voor wat leed, en hulp nodig had. 

Haar belangstelling ging ook in het bijzonder uit 
naar de buiten-kerkelijken. 

Haar zoon wil haar nagedachtenis eren en daarom 
Wil,  hij nu stichten een fonds, waaraan haar naam 
mede zal' zijn verbonden, en dat fonds — het Oenen:. 
Brands-fonds — zal ter beschikking staan van „Huma-
nitas". 

Met grote belangstelling luisterden Boetje en ik naar 	- 
deze uiteenzettingen en namens „Humanitas" hebben 
wij dit aanbod dadelijk en met grote dankbaarheid 
aanvaard. 	• 

• 
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Op de avond vóór Kerstmis heb ik onze voorzitter 
Mr. J. in 't Veld telefonisch de inhoud van het gesprek 
van die morgen meegedeeld en bij 'onze zo rustige 
voorzitter daar aan de :andere kant van de lijn, con-
stateerde ik eén even grote vreugde -als bij ons. 

Wij hebben dit aanbod aanvaard en het verheugt 
ons, nu reeds te kunnen mèdedeleni dat onze vriend, 
notaris E. Bennink Bolt, spontaan, belangeloos zijn 
volkomen medewèrking toezegde. 

Duizend gulden stelt de heer B. voor deze te' houden 
verloting .ter beschikking en dit gedurende een groot 
aantal jaren. In één gesprek werd hier de' grondslag 
gelegd voor een werk-kapitaal.* 

Leringen wekken, maar voorbeelden trekken en wij 
zijn ervan overtuigd, dat het voorbeeld, dat ons werd 
gegeven, door anderen zal worden gevolgd. 

Is er, zo vragen wij, in onze rijen nog niet een 
enthousiast mens te vinden, die jaarlijks,  een zelfde 
bedrag ter beschikking kan stellen. Of wat ook kan 
en mag, twee personen, die jaarlijks f-500.— fourneren 

• of 10 x f 100.— is ook f 1000.—. 
Het medegevoel met alle schepselen is juist dat, wat 

de mens eert eh werkelijk tot mens maakt. Wie ver-
staat dit woord en kan en wil het omzetten in een 
'daad?? 	 • 

Onze voorzitter, Mr In 't Veld, nam op zich, per-
soonlijk de propaganda voor dit denkbeeld ter hand 
te zullen nemen en we houden er ons van overtuigd, 
hij zal slagen. De heer B. wil deze propaganda mee ter 
hand nemen en ,het spreekt vanzelf, dat wij ook dit  

aanbod met dankbaarheid hebben aanvaard. 
Op Weg naar het half millioen  schreven wij boven 

dit artikel. Is het al te fantastisch, om te durven zeg-
gen, dat die mogelijkheid er thans is. Vijftig jaar zijn 
de buiten-kerkelijken op het gebied der kinderbescher-
ming ten achter. Vijftig jaar, dat is ook de termijn. 
die onze bezoeker zich met zijn hulp heeft ingedacht. 
Wij gaan de achterstand inhalen. Het plan voor het 
half millioen is er. Vijftigduizend gulden werd ons aan-
geboden. Dit is een pracht-daad. 

Wij zijn de heer B. verplicht te zorgen, dat binnen 
de kortst mogelijke, tijd wij de toezegging hebben voor 
prijzen tot een bedrag van f 10.000. 

„Van die duizend gulden kUnt u tien-duizend gulden 
maken", sprak ,onze bezoeker. Van de tienduizend gul-
den, sge we voor prijzen nodig hebben, maken we dus... 
valt u maar in, vrienden! 

Wie helpt onze voorzitter en weet firma's en parti-
culieren te bewegen het voorbdeld van de heer B. te 
volgen? Dit artikel 1 een eerste oproep. De uitwerking 
van het denkbeeld wordt ter hand genomen en nadere 
mededelingen volgen. 

Op Weg naar het half millioen. 1948 wordt voor ons 
het beslissende jaar. 

Veel geluk en voorspoed wensen we ' elkaar, veel 
geluk voorspoed wensen we „Humanitas". Nummer één 
is er, wie mogen we noteren als nummer twee van 
onze ere-lijst? Op Weg naar het half millioen. We zul-
led deze leus herhalen, tot het doel bereikt is. Dit 
doen we in een record-tijd en: dan, en dan 	 dan 
gaan we verder. 	 P. C. F. 

DR G. TH. KEMPE Uitbouw en hervorming  
van ons gevangeniswezen,' 

. Wanneer in een tijd, waarin de criminaliteit een 
ongekende hoogte bereikt en dientengevolge het aan-
tal personen, dat voor korter of langer tijd moet wor-
den ingesloten, eveneens belangrijk stijgt, een com-
missie in het leven wordt geroepen „voor de verdere 
uitbouw van het gevangeniswezen", dan kan. een 
dergelijke omschrijving aanleiding geven tot gevaarlijk 
misverstand. Men zou zich immers kunnen afvragen, 
waarvoor het nodig is voor een dergelijke vanzelf-
sprekende uitbouw een commissie aan het werk te 
zetten. Er moeten meer mensen worden ondërgebracht 
en dus moet er meer ruimte zijn. Dat lijkt even een-
voudig als bureaucratisch. 

Wij kunnen het er dan ook over eens zijn, dat deze 
officiële aanduiding niet zeer' geslaagd is en dat de 
Commissie beter had kudnen heten: Commissie tot 
het doen van voorstellen betreffende reorganisatie 
van het Gevangeniswezen. Uit de opdracht, die zij 
kreeg, n.l. om „na te gaan, welke organisatorische 
maatregelen op het terrein van het gevangeniswezèn 
en de reclassering, voor zover deze laatste in de straf- 
gestichten kan plaats hebben, 	 voor een goede en 
doelmatige ten uitvoerlegging van vrijheidsstraffen ge-
wenst zijn, enz." blijkt duidelijk, welk doel hier de 
toenmalige Minister van Justitie, die per 1 Maart 1946 
deze commissie installeerde, voor ogen stond, en dat 
was heel wat meer dan het simafle woord uitbouw 
eigenlijk zou doen- vermoeden. 

Toen het Departement van Justitie dit initiatief nam, 
coordineerde het daarmede met een juist voor dit 
departement zeer prijzenswaardige spoed een aantal 
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plannen van diverse zijden, die alle betrekking hadden,  
op het doen van onderzoek naar de mogelijkheden' om 
tot een meer verantwoorde voltrekking van vrijheids-
straffen te geraken. Al deze verschillende groepen 
kregen een stem in de Commissie, terwijl daaren-
bdven nog verschillende andere deskundigen hieraan 
werden toegevoegd en het Departement officieel ver-
tegenwoordigd werd door verschillende hogere ambte-
naren. 

Bekwame spoed. 
Het is bijkans een spreekwoord geWorden, dat men 

nauwelijks een zaak met meer kracht op de beroemde 
lange baan kan schuiven dan door haar commissoriaal 
te maken. En staatscommissies in het bijzonder heb-
ben altijd de naam gehad om even degelijk als lang-
zaam te werken. De Commissie Uitbouw Gevangenis-
wezen maakt op deze traditie bepaald een uitzdndering• 
Zij is precies 11 jaar bezig geweest en per 1 September 
kon een uitgebreid en diepgaand rapport aan de Mi-
nister worden overhandigd. Wanneer men daarbij rin 
aanmerking neemt, dat uiteraard geen der leden van 
de commissie meer dan een beperkte tijd aan de ver-
gaderingen ten koste kon, leggen en wanneer men zich 
realiseert hoe uitgebreid het terrein was waarop ge-
werkt moest worden, kan deze termijn inderdaad -  als 
een minimum beschouwd worden. Dat .het werk in een 
zo korte periode volledig zijn beslag kon krijgen, is in 
niet geringe mate te danken aan nu* N. Smits, de 
secretaris. 

Een volledige bespreking van de inhoud van het 



127 pagina's tellende verslag zou een afzonderlijk 
nummer van Humanitas kunnen vullen. Wij willen 

`daarom enkele hoofdpunten aanstippen, teneinde 
althans een globale indruk te geven van de richting, 
waarin de Commissie zich bij haar reorganisatieplan-
nen bewogen heeft. 

Vóór alles diende een principiële beslissing genomen 
te worden t.a.v. het kernprobleem van iedere gevange-
nisorganisatie: 

Cel of gemeenkchap. 
Aan het principiële van deze beslissing werd overigens 

heel wat afgedaan door het feit, dat de ontwikkeling 
der detentie gedurende de oorlogsjaren reeds geleid had 
tot een opheffing in de practijk van het beginsel, 
waarop ons celsysteem berustte, n.l. één man in één. 
cel. Op het ogenblik is tengevolge van de overbezetting 
zowel van de gevangenissen als van de huizen van 
bewaring de practijk deze, dat vrijwel overal twee, 
soms zelfs drie gevangenen een oorspronkelijk voor één 
bestemde ruimte met elkander moeten delen. Dit op 
zichzelf zeer bedenkelijke en ongewenste verschijnsel 
had voor het werk van de Commissie het gunstige 
gevolg, dat Van tevoren de onmogelijkheid vaststond 
om binnen afzienbare tijd tot het celsysteem. in strikte 
zin terug te keren zelfs al zou men dat gewild hebben, 
wat niet het geval was. 	 • 

Uit de discussies, waaraan veel deskundigen hun 
steentje bijdroegen, bleek overigens duidelijk de nood-
zaak, om op enigerlei wijze te komen tot een systeem, 
waarbij cel en gemeenschap in een verantwoorde, 
evenwichtige combinatie tezamen zouden kunnen 
worden aangewend. De voorstanders van volledige ge-
meenschap (waartoe schrijver dezes aanvankelijk ook 
behoorde) hebben zich o.m. gespiegeld aan de hoogst 
ongunstige psychische gevolgen, die de gedvongen dag-
en nachtgemeenschap in ,Duitse en Nederlandse con-
centratiekampen gedurende de bezetting voor velen 
blijkt te. hebben meegebracht. Een strafgesticht, waar 
geen enkele gelegenheid bestaat voor de betrokkenen 
om zich gedurende een gedeelte van het etmaal alleen 
te bevinden, moet zonder meer worden afgekeurd. De 
bijzondere bezwaren, gelegen in gemeenschap des 
nachts, blijven hierbij dan nog buiten beschouwing. 
Ofschoon deze bezwaren wel eens overdreven zijn, 
neemt dit niet weg, dat er toch steeds ter dege reke-
ning mee gehouden dient te worden. De commissie 
kwam derhalve tot de ,slotsom, dat in vele opzichten 
de. gemeenschap als beginsel aanvaard diende te wor-
den (arbeidsgemeenschap, ontspanningsgemeenschap, 
gezamenlijk eten e.d.), doch dat hierbij de beschik-
king over gelegenheid tot afzonderlijke bewaring 
waarbij men niet altijd hoeft te denken aan de lelijke 
kale cellen zoals wij die thans nog kennen — als on-
ontbeerlijk moet worden beschouwd. 

Selectie. 
Wanneer in de gevangenis van de toekomst de na-
druk zo sterk komt te vallen op de betekenis van de,  
gemeenschap vloeit hieruit vanzelf voort, dat een 
scherpe selectie zal moeten plaats hebben van de 
gevangenen, die worden opgenomen. Met name is de 
medewerking van een in deze goed onderlegden psy-
chiater' hierbij onmisbaar. De commissie heeft der-
halve gedacht aan een selectiecommisie, bestaandeluit 
een gevangenisambterraar, een reclasseringsambtenaar, 
en een psychiater. Deze commissie zou dan verbonden 
moeten zijn aan de vijf gerechtshoven, en dus' ieder 
een vrij groot ressort onder zic„b. krijgen. Hun werk 
is vooral van belang, omdat wij in de toekomst waar-
schijnlijk zullen beschikken over een veel aanzienlijker 
gedifferentieerd stelsel van strafgestichten dan thans 
het geval is. De taak der commissies wordt de ver-
deling der veroordeelden over de verschillende straf- 

gestichten. Voor wat betreft de psychiatér, wordt 
hierbij tevens gedacht aan de mogelijkheid, om deze 
ook te belasten met het uitbrengen der door de 
Rechtbanken in zijn ressort gevraagde psychiatrische 
rapporten, waarmede een oud denkbeeld, n.l. dat van 
de zg. districts-psychiater, destijds met vuur door dr 
Muller in het Maandblad B. en. R. verdedigd, opnieuw 
actueel geworden is. 
Ook tijdens de detentie zal voortdurend selectie die-
nen plaats te vinden binnen de diverse groepen, 
waaruit de gevalgenisbevolking zal gaan bestaan. Deze 
zal dienen te geschieden door de leiding der gestich-
ten, terwijl tevens overplaatsing van het ene naar 
het andere zonder moeilijkheden mogelijk dient te 
zijn. 

Regime; geestelijke en sociale zorg. 
.Grote aandacht hadden allé problemen, samenhan-

gend met het regime in de strafgestichten. Deze ma-
terie heeft op zichzelf zoveel kanten, dat wij hier in het 
bijzonder slechts de aandacht willen vestigen op het 
punt der godsdienstigë verzorging. Tijdens de discus-
sies bleek dat deze, goeddeels ten gevolge van om-
standigheden waartegenover de geestelijke verzorgers 
zelf machteloos staan (veel • te volle gestichten) niet 
in alle opzichten de toets der critiek kanidoorstaan. 
De hieromtrent ingediende reorganisatievoorstellen 
zijn vooral bedoeld om te geraken tot aanstelling van 
de voor dit- zeer bijzondere werk meest geschikte figu-
ren. Omtrent de befaamde kwestie van het verplichte 
kerkbezoek is. de Commisie niet tot een eenstemmig 
oordeel kunnen geraken. Zowel in de sub-commissie, 
die zich speciaal met het regime bezighi,eld, als in de 
plenaire commissie staakten- de stemmen over de vraag, 
of deze verplichte kerkgang al dan niet moest worden 
afgeschaft. Van belde zijden werden zowel practisch 
als principieel krachtige argumenten voor en tegen 
aangevoerd. Een bijzonder vraagstuk 7n1  in de toe-
komst zeker de geestelijke verzorging vormen van hen, 
die niet geacht willen worden tot een der kerkgenoot-
schappen te behoren. Het zal wel bezwaren opleveren 
om te hunnen behoeve een speciale - niet kerkelijke 
verzorger aan te stellen. Daarom is het zeer gewenst, 
dat in deze lacune voorzien wordt door krachtige deel-
neming aan het celbezoek van de zijde der humanis-
tisch georiënteerden, voor ;wier medewerking .bijva bin-
nen het. kader van verenigingen als het Nederlands 
Genootschap tot Reclassering en de Nederlandse ver-
eniging tot Afschaffing van Alcoholhoudende dranken 
alle ruimte bestaat. 
Belangrijk zijn ook de voorstellen van de Commissie - 
met betrekking tot het organiseren van een zg. sociale 
dienst • in de strafgestichten. Zij is van mening, dat 
ieder gesticht (dan wel een combinatie van bij elkaar 
gelegen gestichten) een bijzondere sociale ambtenaar 
behoort te hebben, wiens, taak zal zijn het waarnemen 
dér maatschappelijke belangen der gedetineerden. 
Vooral het onderhouden van contact met de familie, 
en in het bijzonder het pogen om een eventueel ver-
stoord gezinsleven weer te herstellen, is hierbij van 
de grootste betekenis. De sociale ambtenaar zal tot 
de staf van 'het strafgesticht behoren *en natuurlijk 
in nauw overleg met de leiding daarvan zijn werk 
verrichten. 

• 
Gistichtstypen. 
Dat het gevangeniswezen van de toeko t een grote 
variëteit aan gestichtstypen zal dienen 	vertonen, 
spreekt wel bijna vanzelf. Een strafexecutie, gevari-
eerd naar de zeer uiteenlopende typen van delinquen-
ten, moet beschikken over een groot aantal verschil-
lend georganiseerde inrichtingen. Z6 valt bijv. direct 
te denken, zeker waar alle voorstellen thans in de 
richting van een aanzienlijke uitbreiding der gemeen- 
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schap gaan, aan  de groep van hen, die zullen blijken. 
ongeschikt te zijn voor verpleging in gemeenschap. 
Verder verdient afzonderlijke verpleging van beroeps-
en gewoontemisdadigers alle aandacht, vooral in ver-
band met de vraag, welke van deze vaak, doch niet 
steeds, zware criminele-n, wellicht in aanmerking komen 

" om in de zg. bewaring te worden geplaatst. De wet, 
die deze bewaring regelt, werd reeds jaren geleden, in 
1929, aangenOmen, doch is och verschillende redenen 
nooit, ingevoerd. Er is terecht veel •ernstige critiek op 
uitgeoefend en wanneer wij tot invoering der bewaring 
overgaan, zal deze wettelijke regeling stellig op de hel-
ling moeten. Door alle deskundigen werd invoering der 
bewaring unaniem als noodzakelijk bestempeld. Er zal 
echter een uitermate deskundige Selectie moeten plaats 
vinden ter beoordeling van de vraag, wie voor deze 
uiterst ernstige maatregel (de bewaring is geen straf, 
en wordt slechts voor een bepaald aantal jaren opge-
legd) in aanmerking komen. Daarom denkt de Com-
missie aan één bijzondere gevangenis voor berbeps- en 
gewoontemisdadigers, welke gevangenis naar haar 
mening het best in Groningen zou kunnen worden 
gevestigd. In deze gevangenis zouden dan o.m. alle, 
veroordeelden geconcentreerd worden, ten aanzien van 
wie de rechter de overtuiging is toegedaan, dat zij 
voor bewaring in aanmerking komen. Blijkt uit een te 

- Groningen in te stellen diepgaand onderzoek, dat dit 
eigenlijk nog niet gebiedend noodzakelijk is, dan volgt 
na afloop van de opgelegde gevangenisstraf voorwaar-
delijke opschorting der bewaring met invrijheidstelling. 

De verpleging van geestelijk onvolwaardige crimi-
nelen dient eveneens herzien te worden. Het huidige 
psychopathenasyl te Avereest laat in vele opzichten 
alles te wensen over, ondanks de zeer goede leiding. 
Men staat hier voor problemen, die alleen door een 
volledige reorganisatie kunnen worden opgelost, waar-
bij in het bijzonder gedacht moet worden aan een 
eigen voorziening voor de zwakzinnigen, die thans een 
groot deel uitmaken van cie bevolking van dit gesticht, 
waar zij beslist niet thuishoren. De vraag mag gesteld 
worden of op het ogenblik nu in beginsel voor ieder 
delict een terbeschikkingstelling kan  worden uitgespro-
ken (de z.g. Stop-wet, die deze mogelijkheid, beperkte, 
is vervallen), er niet een te groot aantal geestelijk 
onvolwaardigen naar Avereest worden gezonden. De 
Commissie heeft zich met dit probleem niet bemoeid, 
aangezien zij anders vervallen zou zijn in een beoor-
deling van rechterlijke beslissingen, waartoe zij niet 
bevoegd is. Dit neemt niet weg, dat het vraagstuk van 
een meer verantwoord vooronderzoek in gevallen, die 
wellicht voor Avereest in aanmerking komen, op het 
ogenblik in verschillende kringen grote belangstelling 
geniet. ' 

Jeugdigen en kort gestraften. 

Ons strafgesticht voor jeugdigen; de z.g. Jeugdge-
vangenis te Zutfen, is een der belangrijkste van de 
reeds bestaande gespecialiseerde gestichten. De Com-
missie meende, dat aan. dit gesticht, weinig behoefde 
te worden veranderd, doch zag daarbij niet voorbij, 
dat lang niet alle jeugdigen voor verpleging in de 
Jeugdgevangenis in aanmerking kunnen komen. Zij 
denkt daarom aan speciale jeugdafdelingen binnen de 
gewone gevangenissen, die wellicht ook in een afzon-
derlijk kamp kunnen worden ondergebracht. Ook een 
speciale afdeling voor de jeugdige beroepsmisdadigers 
uit de grot  - steden, welke afdeling een geheel eigen 
regime zoughhoren te hebben, min of meer gebaseerd 
op het Engelse Borstal-systeem, lijkt hhar wel zeer 
gewenst. 

Zeer interessant is de door verschillende leden ver-
dedigde noodzakelijkheid gebleken van een speciale 
voorziening voor kortgestraften, met name die perso-
nen, die eigenlijk tot de „fatsoenlijke" Nederlanders 

4 

0 

behoren, maar aan wie uit generaal-preventieve over-
wegingen toch een korte vrijheidsstraf dient te worden 
opgelegd. '). Stemmen gingen op om voor deze speciale' 
groep een afzonderlijke strafvoltrekking te organiseren. 
Over dit probleem zou een artikel op zichzelf te schrij-
ven zijn; -eenstemmigheid hierover bleek niet te be-
staan. Wel was de Commissie het erover eens, dat 
wij ook in de toekomst de korte onvoorwaardelijke ge-
vangenisstraf niet zullen .kunnen missen, alhoewel het 
zeer gewenst is om deze niet op te leggen in die ge-
vallen, waarbij het duidelijk is dat ,reëducatieve of 
reclasseringsmaatregelen genomen zullen moeten wor-
den. Van een in het algemeen afwijzen ;van de kostte 
straf was echter in de Commissie geen sprake. 

Personeel. 	 • 
Ten zeerste is de Commissie zich voortdurend be-

wust geweest van het feit; dat van alle voorgestelde 
hervormingen niets terecht zal komen, wanneer geen 
grote' aandacht gewijd wordt aan samenstelling en op-
leiding van het personeel, dat in deze gestichten zal 
moeten werken. Dit betreft niet alleen hen, die in de 
hogere rangen werkzaam zijn, doch zeker niet minder 
he, lagere personeel. Juist de gewone bewaarder komt 
het meest met de gevangenen in aanraking en de 
indrukken, die deze krijgen van het gesticht en zijn 
leiding, zijn goeddeels ontleend aan de wijze, waarop 
die gewone bewaarder zich gedraagt. De Commiásie 
beseft zeer wel dat met opleiding in cursusverband 
alleen, men er hier niet komt. Zij stelt daarom de 
noodzakelijkheid voorop van een zeer grondige selectie, 
alvorens de aangestelde hulpbewaarder zal kunnen 
worden toegelaten tot de cursus, die hem geschikt zal 

Leeuwarden en Veenhuizen. 
Aan de geheel afzonderlijke verpleging der „levens-

langen" in de gevangenis te Leeuwarden zal een einde 
dienen te komen. De opvatting toch, dat deze groep 

• zou bestaan uit zulke verdorven desperado's, dat zij 
nimmer in de gemeenschap mogen worden gebracht 
met hen, die tot tijdelijke gevangenisstraffen zijn ver-
oordéeld, is reeds lang door de moderne. penitentiaire 
wetenschap kn haar onjuistheid aan de kaalc gesteld. 
In .het algemeen vindt de Coinmisle, .dat de strikte 
regeling, waarbij allen, 'die tot meer dan 5 jaar ge-
vangenisstraf zijn: veroordeeld, automatisch naar 
Leeuwarden gaan, in de toekomst •zeer veel soepeler 
zal dienen te worden gehandhaafd. Op den duur moe-
ten in Leeuwarden-, slechts diegenen geconcentreerd 
worden, :te wier, aanzien bijzondere maatregelen nodig 
of gewenst zijn. 

Enorme mogelijkheden biedt ook het grote complex 
vanihet strafgesticht Veenhuizen. Het zal zaak zijn 
deze tot hèt-uiterste uit te buiten, waarmede gepaard 
zal moeten gaan een verandering van sfeer. Ofschoon 
Veenhuizeh reeds gedurende verschillende jaren, naast 
zijn oorspronkelijke functig Iran inrichting voor bede-
laars en landlopers; mede functionneert als gevange-
nis (een bestemming die op het ogenblik nog in belang 
is toegenomen door het opnemen- van een groot aantal 
politieke delinquenten) wordt de sfeer in deze inrich-
ting. nog te zeer geaccentueerd door de ietwat goed-
moedige, niet op' behoorlijk tempo gerichte .wijze van 
arbeidsorganisatie, die vroeger natuurlijk begrijpelijk 
was in verband met het peil der gedetineerden, doch 
die thans niet, meer in overeenstemming is met de 
nieuwe taken, waarvoor Veenhinzen zich geplaatst ziet 
en in de toekomst in versterkte mate geplaatst zal zien. 

Dat samentrekking der vrouwelijke gevangenen in 
één gesticht noodzakelijk is, werd reeds zo vaak . be-
pleit, dat de Commissie zich hier slechts aan behoefde 
te sluiten bij de reeds gevestigde algemene opinie 
hieromtrent. 
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‘maken om het eigenlijke bewaarderwerk te venichten. 
Bij deze selectie zal psychotechnisch onderzoek onge-
twijfeld een rol spelen, terwijl tevens niet uit het oog 
mag worden verloren, dat er altijd bewaarders zullen 
blijven, wier verstandelijke capaciteiten een opleidings-
cursus voor hen tot een zeer zware taak maken; ter-
wijl zij tevens op grond van bepaalde persoonlijkheids-
kenmerken toch bij uitstek geschikt zullen kunnen 
zijn om voor de gevangenen veel goeds te doen. 

Het spreekt vanzelf, dat in het gereorganiseerde 
Stelsel van de hogere gevangenisambtenaren, met 
name de directeuren wel zeer veel zal worden ge-
vergd. De leiding van een moderne gevangenis eist 
eigenlijk nu reeds, dei men tegelijk moet zijn een 
goed administrateur, een ervaren crimineel-psycholoog, 
een deskundige betreffende arbeidsproblemen, een 
grondige kenner van de maatschappelijke verhoudingen 
in verband met voorwaardelijk ontslag en weeropne-
ming der ex-gevangenen in •het maatschappelijk leven, 
enz. Zeer strenge keuring zal hier noodzakelijk zijn 
en het is dé vraag of daarbij wel steeds rekening zal 
kunnen worden gehouden met ancienniteitsoverwegin-.  
gén. In dit verband is het zonder neer duidelijk, dat 
de salarispositie zowel van het hogere als van het 
lagere personeel geheel-' in overeenstemming dient ge-
bracht te worden met-de zwaardere taken, die dit per-
soneel in de toekomst te wachten staat. 

Arbeid. 
Wil de moderne gevangenis naar wens functionneren, 

dan dient grote zorg te worden besteed aan de arbeid 
die er verricht kan worden. De paedagogische waarde 
van gewenning aan regelmatige en zinvolle arbeid 
dieri.t hoog te worden aangeslagen, ook al mag men zich 
andetázijds geen grote voorstellingen maken van de 
vakopleiding, die een 'gevangenis kan geven. Als regel 
toch bestaat een gevangenisbevolking voor een vrij 
aanzienlijk deel uit ongequalificeerde arbeiders, van 
wie een gedeelte zeker niet de capaciteiten bezit om 
het tot va,kman op enigerlei gebied te brengen. Daar-
om is het een .gunstige omstandigheid, dat de z.g. 
huisdienst der gevangenis een aantal van deze men-
sen steeds werk kan. verschaffen. Voor de leiders 'der 

- 	.  

arbeidsgroepen zal in de toekomst moeten gelcien, dat 
zij niet alleen deskundig zijn t.a.v. de techniek van 
hun werk, doch bovendien behoorlijk begrip hebben 
voor de paedagogische eisen, die ook aan hen worden 
gesteld. 	 e 

Streven naar verbetering. 
Het geheel samenvattend mogen wij constateren, 

dat de Commissie Uitbouw Gevangeniswezen, gezien 
de beperkingen die haar in haar opdracht waren ge-
steld in verband met de droevige staat van 's lands 
financiën en de materiaalpositie, die, het vrijwel on-
mogelijk maakt om tot de bouw• van nieuwe gestich-
ten over te gaan, nog een verrassend groot aantal 
mogelijkheden heeft weten te ontdekken, omons ge-
vangenisstelsel aan te passen aan de eisen van de 
tegenwoordige maatschappij. Men moge hier niet uit 
afleiden, dat ons gevangenissysteem, zoals het thans 
reilt en zeilt, vergeleken bij dat van andere - landen 
bijzonder achterlijk is. Dit is beslist niet het' geval. 
Zo zijn verschillende hervormingen, waardoor met 
name het Belgische stelsel in vroeger jaren inderdaad 
bij ons vooruit was, geleidelijk aan ook 'bij ons inge-
voerd en tot ontwikkeling gekomen (de Jeugdgevange-
nis!), zodat wij ons op het ogenblik voor onze Zuider-
buren zeker niet behoeven te schamen. Ook Engeland, 
dat destijds met zijn Borstal-systeem voor jeugdige 
gevangenen een zeer belangrijke schrede voorwaarts 
deed, behoeven wij niet als onze meerdere te beschou-
wen, met name niet waar het betreft de reclasserings-
zorg, terwijl in Amerika naast zeer goede en moderne, 
ook nog vele schandelijk slechte•strafgestichten bestaan. 

Dit neemt echter niet weg, dat wij met alle kracht 
moeten streven naar verbetering van die omstandig-
heden, die wij zelf beschouwen als ongewenst en ver-
ouderd in ons stelsel. De Commissie Uitbouw Gevan-
geniswezen heeft op uitnodiging van de Minister daar-
toe het hare bijgedragen.. Thans is het woord aan 
Zijne Excellentie! 

1) Zie de nummers Januari, Maart en April '47 van 
Maandblad B. en R. 	 9 

- E. GEERTS: 

Z® 1G7  
Schrijver dezes had het voorrecht om op het con-

gres van de Algemene Nederlandse Vereniging „Het 
Groene Kruis" in 1937 een 'voordracht te mogen hou-
den over: „Op welke wijze kan een sociaal paedagoog 
medewerken. aan de zorg voor het onvolwaardige kind 
in verband met het werk der Kruisverenigingen." De 
Zuidhollandse vereniging „Het Groene Kruis' had . 
toen reeds een sociaal paedagoog aan haar dienst ver-
bonden. Nadien zijn,  verschillende provinciale vereni-
gingen er toe overgegaan de geestelijke volksgezond-
heid in har program van" werkzaamheden op te 
nemen. Na in bovengenoemde voordracht betoogd te 
hebben dat het misdeelde kind recht heeft op ons ' 

' aller belangstelling, werd o.m. gezegd:. „Ook voor ver-
enigingen als het Groene Kruis is hier een taak weg-
gelegd. Zwakzinhigenzorg bestaat vooreerst uit een 
doelmatige opvoeding van de jeugdig misdeelden en 
omvat in de tweede plaats de nazorg van de oudere 
abnormalen. Laat ieder, die met geestelijk minder-
waardigen in aanraking komt, bedenken, dat men niet 
alleen medelijden moet koesteren, maar dat door op-
voeding tot arbeid en door het gelegenheid geven om  

arbeid te ver 'chten, een menswaardig bestaan voor 
onze abno 	en is te verkrijgen. De zorg voor het 
misdeelde kind eist ons aller krachten, en die voor de 
grootste groep, welke in haar geestelijke functies is 
gestoord, dringt zich meer en meer aan ons op. 

Het is een werk van humaniteit en maatschappe-
lijke 'nuttigheid om van de geestelijke waarde dezer 
kinderen te redden, wat er van te redden is én ook 
de overheid zal daaraan haar steun in ruime mate 
moeten verlenen. 

De taak van het particulier initiatief zal het rijn, 
zowel de regering als het volk voor dit vraagstuk te 
interesseren en hun belangstelling op te wekken, opdat 
zó de nodige hulp en medewerking in toenemende mate 
worden verkregen. Gezien het verleden Van het Groene 
Kruis; gezien zijn sociale arbeid 'verricht, zowel op 
het platteland als in de steden, ben ik ervan overtuigd, 
dat ook op dit gebied het Groene Kruis zijn plicht 
zal doen en er toe zal medewerken om de geesteszieke 
een vroegtijdige en zo mogelijk afdoende behandeling 
te verschaffen of anders verpleging. Het zal er aan 
medewerken zijn maatschappelijke geschiktheid zQ.  
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hoOg mogelijk op te voeren, en het Groene Kruis zal 
er aan medewerken, èn in het belang van de geestelijk 
gestoorde zelf, èn in dat van zijn gezin, om de sociale 
noden, welke 'uit zijn geestelijke minderwaardigheid 
voortvloeiend  te verbeteren." 

In onze verwachtingen ten opzichte van de Kruis-
verenigingen zijn we niet teletegesteld, want zoals we 
reeds memoreerden, zijn de meeste provinciale vereni-
gingen overgegaan tot het aanstellen van één of meer 
sociaal-paedagogen en dat deze werkers hun taak zo 
breed mogelijk zien, moge blijken uit de circulaire van 
1939 die .door de Nbordhollandse Vereniging „Het 
Witte Kruis" in 1939 op ruime schaal verspreid werd. 
Daarin lezen we o.m.: „Het Witte Kruis" heeft de 
overtuiging, dat het zich aan dit mooie werk (hulp-
verlenen aan de geestelijk misdeelden, het moeilijke 
kind en lichamelijk gébrekkige kind) niet mag ont-
trekken, en het heeft daaróm gemeend, dat het niet 
beter kon doen dan voorlopig twee sociaal-paedagogen 
aan te stellen. Voor hulp komen in aanmerking zwak-
zinnige kinderen, spraak-gebrekkigen en lichamelijk-
gebrekkigen. Kinderen .dus hoofdzakelijk, hoewel niet  gh  
uitsluitend, gestoord op het gebied van ken-, .denk- en 
leerfuncties of die lichamelijk gehandicapt zijn. Medi-
sche hulp en het scheppen van gelegenheid;  dat 'deze 
kinderen een school voor Buitengewoon Lager Onder-
wijs kunnen volgen, met alle hieraan verbonden 
consequenties van nazorg, werkverschaffing ect.. zal 
voor deze misdeelden veel kunnen doen. 

Tot de tweede-groep zouden we willen rekenen: 
a. De kinderen, die, ofschoon hun intellect behoor-

lijk is, toch moeite hebben met leren. Kinderen met 
nervemp storingen (onbewuste onwil, angsten, ver-
legenheid, verstrooidheid enz.) 
b. De kinderen, die door hun nerveus en onrustig ge-
drag niet tot leren komen en ook storend werken op 
de gehele klas. 
c. De kinderen, die niet direct in verband met de 
school en het leren moeilijkheden opleveren, maar die 
door nerveuze bezwaren gekweld worden. 
d. Kinderen, die zich in en ook buiten school zeer 
lastig en onhandelbaar gedragen, zodat men bezorgd 
is, dat hun vorming ongunstig zal verlopen en zij 
storende elementen in de maatschappij zullen warden. 
De stoornis ligt bij al deze kinderen in hoofdzaak in 
het gevoels- en streefleven en in de daarmee verbon-
den opbouw van karakter en Persoonlijkheid. Deze af- • 
wijkingen zijn gewoonlijk zuiver van geestelijke aard.' 
De taak van de sociaal-paedagoog is nu, al deze kin-
deren hulp te verlenen, zoveel als mogelijk is. 

Het is ons van zeer nabij bekend, dat de sociaal-
paedagigische dienst van de KAPsverenigingen zeer 
belangrijk werk hebbèn verricht en no zeer belang-
rijk werk verrichten. Alleen in Noord-bolland worden 
per jaar een tweehonderd gevallen behandeld. De 
Zuidhollandse vereniging „Het Groene Kruis", die het 
voorbeeld gaf, heeft wel baanbrekend werk verricht en 
andermaal mogen we deze vereniging met ere noemen, 
door ae uitgifte van het boekje „Zorgenkinderen. 
Over de opvoeding van en het onderwijs aan geestelijk 
misdeelden, door J. J. Wepster. Sociaal-paedagogisch 
adviseur van de Zuidhollandsche Vereeniging Het 
Groene Kruis", uitgeverij C. Blommendaal N.V., 's-Gra-
venhage-Rijswijk (Z.-H.) 

Het uiterst deskundige werkje van Wepster, 60 blad-
zijden van 16 bij 24 cm, wordt ingeleid door een kort 
voorwoord van dr A. v. Voorthuysen, 'oud-rijksinspec-
teur buitengewoon lager onderwijs. Deze, deskundig 
op dit terrein als niemand anders, schrijft zo terecht:  

„Telkens. als ik mededelingen ontvang over de  werk-' 
zaamheden der nog slechts enkele sociaal-paedogogen 
in ons land; moet ik onwillekeurig denken aan mars- 
kramers. 	 • 

Evenals marskramers trekken onze socion l-paeda-
gogen er op uit naar de dorpen en naar de afgelegen 
streken, om ook daar aan de mensen te brengen van 
hetgeen in de steden voor hen, die het nodig hebben, 
betrekkelijk gemakkelijk is te verkrijgen. Er is veel 
overeenkomst• tussen marskramers en sociaal-paedago-  I 

gen, maar er is ook verschil. Want de sociaal-paedagoog 
reist niet rond met waren, die in elk gezin kunnen 
worden gebruikt. Hij zoekt zijn klanten slechts onder 
de kinderen, cie door neen aangeboren gebrek of door 
een verworven afwijking behoren tot de zogenaamde 
misdeelde jeugd. 

Voor deze kinderen draagt hij geen bepaalde voor-
werpen met zich mee. Hij komt alleen om hulp te ver-
lenen bij alles, wat nodig ls om aan lichamelijk en 
vooral aan geestelijk gebrekkigen een juiste behande-
ling en een doelmatige opvoeding te verzekeren." 

Als men het boekje van Wepster gelezen heeft, dan 
zal men, zeker zeggen: ja, die hulp, welke dr Van 
Voorthuysen bedoelt, is zeer zeker nodig. Om de lezer 
enig inzicht te geven, is het nodig, dat we zo nu en 
dan een vrij groot citaat geven uit Zorgenkinderen. 

„Er is een kindje geboren. Vol liefde houdt de moeder 
het in de armen, vol .trots aanschouwt de vader de 
kleine wereldburger. Samen spreken zij nu reeds over 
dat, wat van hem worden zal. Met gespannen aan-
dacht volgen zij van dag tot dag zijn ontwikkeling. Zij 
bespieden nauwkeurig elke beweging, die door de 
kleine kan worden uitgevoerd en met angst bemerken 
zijg dat-het niet gaat, zoals zij dat reeds meermale,n bij 
andere kinderen hebben waargenomen. Wel zijn de 
onwillekeurige bewegingen  in de eerste maanden 
dezelfde, wèl zien zij, dat het kind reageert op prik-
kels, die met de voeding in verband staan, wel glijd 
nu en dan een glimlach over het kleine gelaat, maar 
andere dingen, die bil kinderen over het algemeen 
vanzelf gaan, verlopen hier minder vlot. Het zindelijk. 
worden komt pas op een later tijdstip, de tandjes ver-
schijnen minder vlug, het grijpen en zoeken naar 
speelgoed is minder tekenend. Het praten,. het hoogte-
punt van de eerste ontsVikkelingstijd, komt later en 
minder volledig. Toch komt ook voor dit kind de dag, 
waarop het naar de kleuterschool zal gaan. Bij het 
daar binnen brengen deelt moeder al aan de onder-
wijzeres mee, dat haar kind niet zo vlug is als de 
andere. Maar de hoop blijft gevestigd op de tijd, die 
komen gaat. In deze kinderwereld zal het wel leren 
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Helaas, hoe groot is de teleurstelling voor de ouders, 
als de onderwijzer na enige tijd meedeelt, dat hun kind 
niet met de andere mee kan. 

Dat het niet opgaat in het spe}, dat het de schop, 
die het heeft gekregen, wel stijf in de hand klemt, 
maar er in dezelfde houding mee blijft staan. 

Dat het het voorbeeld, dat van kleurig papier moet 
worden geplakt, niet kan namaken. Dat de schaar,  
waarmee het poppetjes en andere figuren moet na-
knippen, altijd de verkeerde kant uitgaat. 

Dat het versje, dat geleerd moet wortlen, nooit in 

zijn geheel in het hoofd wil blijven hangen. Kortom,  
dat het kind toont, dat het anders is dan de meeste 
kinderen. 

Ook voor dat kind komt de leerplichtige leeftijd, ook 
dat kind moet naar de „grote" school. 

(Wordt voortgezet) 

• -VOOR 1948 IS ONS DOEL: OP WEG NAAR HET HALF MILLIOEN 
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1 	BOEK EN PERS 1 
het algemeen het strafbare verzet tegen de onderdruk-
ker en diens maatregelen, waarvoor menig overtul-

..gingsmisdadiger met de vrijheid en zelfs met het 
leven geboet heeft; dit dekt volkomen de „klassieke" 
opvatting van het begrip politieke criminaliteit. Het-
geen thans door onze Bijzondere Gerechtshoven e.d. 
berecht wordt, zijn. daarentegen voor het overgrote 
deel geivone, „ordinaire" misdaden, waarvan slechts de 
bestraffing door de' omstandigheden werd vertraagd 
.en die zich zo massaal konden ontwikkelen, omdat de 
kortzichtige — op het „ik en het ogenblik" ingestelde 
— delinquent meende, dat hij deze daden ongestraft 
kon verrichten. 

- Bijzondere aandacht willen wij gaarne vragen voor 
het-  laatste hoofdstuk over de hervorming van het 
gevangeniswezen. De tijd is rijp voor tenuitvoerlegging 
van de vrijheidsstraf, waarbij wederaanpassing van 
de misdadiger aan de maatschappij voornamelijk dodr 
middel van arbeidstherapie hoofdmotief is, een metho-
de welke slechts kan gedijen- op basis van selectie der 
veroordeelden, differentiatie der gestichten en 	 goed 
personeel vereist. 

In ,ijn besluit wijst Dr Kempe erop, dat de misda-
diger geen vreemd wezen is, om vanuit de verte aan 
te gapen, maar „'één van ons", een sociaal wezen dus, 
tegenover wie de gemeenschap en dus ieder van ons 
naar zijn krachten; de plicht heeft te zorgen dat hij 
daarvan zo mogelijk weer een volwaardig lid worde. 

Al met al is dit een werkje, dat wij gaarne een 
plaats in ieders boekenkast toewensen. 

B. v. d. W. 

Voor ons ligt een boekje van de Utrechtse crimino-
loog dr G: Th. Kempe: „Misdaad en Wangedrag voor, 
tijdens en na de oorlog." (Em. Querido, Amsterdam. 
1949), een vlot geschreven werk van 13 hoofdstukken 
over allerlei problemen van misdaad, misdadiger en 
(straftoepassing. Met alle waardering moeten wij toch 
beginnen met de opmerking, dat dit boek niet geeft 
wat -de titel zou doen verwachten, n.l. een beschrij- 
ving van de oorlbgs- en na-oorlogscriminaliteit in ver-
gelijking met vroeger laren in de geest als het voor- 
treffelijk werk van Exner over de misdadigheid in 
Oostenrijk tijdens de eerste wereldoorlog. Naar een 
dergelijke beschrijving zien wij met spanning uit, 
doch deze is voorshands niet' te verwachten, daar het 
materiaal (de misdaad in getallen tijdens de oorlogs-
jaren) nog niet beschikbaar is; dr Kempe vermeldt, 
dat de „Criminele Statistiek',  over de. jaren 1941-1943 
ter perse is, doch zelfs op dit moment zijn deze eerste 
cijfers nog niet gepubliceerd. 

Wat - de schrijver wel geeft zijn een 'serie — min of 
meer los van elkaar staande — opstellen over interes-
sante criminologische opstellen, zowel op psycholo-
gisch terrein (beschrijving van de kenmerken 'van be-
paalde groepen misdadigers: zwendelaars, hartstocht-
misdadigers, politieke delinquenten tenz.) als db socio-
logisch gebied (stad en land, leeftijd, sexe enz.). Het 
boekje is vlot en populair geschreven en vormt voor 
de belangstellende leek een waardevolle aanvulling 
naast Bonger's algemene „Inleiding tot de Criminolo-
gie". Bijzonder waarderen wij de grote aandacht, 
Welke de schrijver geeft aan de z.g. Criminele politiek*  
d.w.z. de bestrijding van de misdadigheid: .  vele hoofd-
stukken besluiten met een beschouwing over de beste 
wijze van behandeling, waardoor het praktische be-
lang van het meer wetenschappelijke gedeelte.van het 
voorafgaande betoog geïllustreerd wordt. Het boek be-
sluit zelfs met enkele hoofdstukken, speciaal gewijd 
aan de kennis van de straf (penologie), n.l. over de 
bewaring van recidivisten in het brandende vraagstuk: 
kamp of gevangenis. 

Tenslotte een enkele opmerking over afzonderlijke * 
punten. In het hoofdstuk over de „Leeftijd" zet schrijn 
ver in het kort de factoren uiteen, welke de criminali-
teit der verschillende leeftijden bepalen, zonder echter 
vergelijkende cijfers te noemen. Hij bespreekt vooral 
de moeilijkheden van de opgroeiende puber, doch 
knoopt "daaraan beschouwingen vast, over de meest 
wenselijke methode van behandeling van de groep 
14-25-jarigen. Wij menen, dat hier zeker een schei-
ding moet worden gemaakt in tenminste twee groepen, 
welke verschillende' eisen stellen; wellicht is het even- 

, 	wel slechts aan de beknoptheid van de schrijver te 
wijten, dat dit in zijn opstel niet duidelijk uitkomt. 

Met schrijvers uiteenzetting over de heroriëntering, 
welke noodzakelijk gebleken zou zijn t.a.v. het begrip 
„politieke misdadiger" kunnen wij het in het geheel 
niet eens zijn. Dr Kempe stelt n.l. dat zowel de 
criminoloog als 'de publieke opinie voor de oorlog de 
overtuiginggmisdadiger zag als een door onzelfzuchtige 
motieven gedreven, vaak nobel mens, doch dat wij 
in .en door de oorlog zijn handeling ars schadelijk en 
onbehoorlijk zijn gaan zien; waarbij de belangeloos-
heid meestal ver te zoeken was. Wij geloven, dat de 
schrijver -hier het criplinologische en vroeger ook in 
het spraakgebruik legende begrip „politieke misdaad" 
verwart met wat wij thans helaas met die term zijn 
gaan betitelen. Het echte politieke misdrijf tijdens cie 
bezetting was de daad van de illegale werker en 

HET ZIEKENFONDSWEZEN. 
In de serie leerboeken, uitgegeven door de „Stichting 

voor opleiding van Maatschappelijke Werkers" te 
Haarlem is verschenen deel zes „Ziekenfondswezen"')  

Het is geschreven door: H. F. J. Teers, mr drs S. J. 
Rademaker, G. A. Sneep en C. M. Swiebel allen, in' 
een leidende functie, verbonden aan het Ministerie 
van Sociale Zaken. 

Vanaf de inwerkingtreding van het Ziekenfondsen-
besluit, op 1 November 1941, zijn vele uitvoeringsmaat-
regelen en voorschriften gepubliceerd, zodat het dos-
sier al gegroeid is tot de respectabele omvang van 
ruim vijfhonderd pagina's. 

Het is de verdienste van de schrijvers dat zij zich 
beperkt hebben tot het Ziekenfondsbesluit zelf, de 
uitvoeringsmaatregelen en de voornaamste voorschrif-
ten. Hiermede is niets tekort gedaan aan het geheel 
en heeft dit aan overzichtelijkheid gewonnen. 

Het eerste hoofdstuk geeft, heel summier, een histo-
risch overzicht van het ziekenfondswezen, maar vol-' 
doende om de tegenwoordige verhoudingen te kunnen 
verklaren. 

In de zes resterende hoofdstukken worden het Zie-
kenfondsbesluit, de uitvoeringsbesluiten en de voor-
naamste voorschriften behandeld. 

De wijze waarop de schrijvers de stof behandelen, 
heeft het geheel niet droog en taai gemaakt integer 
deel, terwijl dé behandeling tin de bestaande juris-
prudentie voor de toepassing in de praktijk van grote 
waarde is. 

Men aanhangsel geeft de belangrijkste besluiten en 
voorschriften. 

De bestudering. van dit boekje zal de maatschappe-
lijke werkers van veel nut zijn bij de uitvoering van 
hun taak. Er zijn op het terrein van het ziekenfonds-
wezen vele mogelijkheden die nog onvoldoende bekend 
zijn en wij wensen daarom dit boekje in heel wat 
meer handen dan alleen in die van maatschappelijke 
werkers. 	 P. de B. 

') Adres der uitgeefster: Kleine .Houtweg 18, Haar-
lem. Prijs f 3,25. Bij afname van meerdere exemplaren 
reductie. 
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UIT ONZE AFDELINGEN 

Gevraagd 
in een klein mooi internaat tussen Amsterdam 
en Utrecht een 

leidster 
voor de binnendienst intern. -en een 

hulp in de huishouding 
intern. Uitvoerige sollicitaties met opgave van 
referentiën te richten, onder no. 25 aan het 

d bureau van dit blad. 

• 

Aalsmeer. Hier heeft Mevr. J. Buis, Berkenlaan 33 
het secretariaat weer op zich genomen. 

Direct is er weer meerdere activiteit, binnenkort 
heeft een bijeenkomst plaats met belangstellenden in 
ons werk. 

Alkmaar. Onze afdeling, zo bericht ons de secreta-
resse, is nu ook vertegenwoordigd in de Gemeentelijke 
Instelling van Maatschappelijk Hulpbetoon. Dus weer 
een stapje vooruit en weer een kans ons werkterrein 
uit te breiden, voegt ze er aan toe. Zo staat het inder-
daad, zowel in Alkmaar als in de andere afdelingen: 
„gestaag vooruit"; als men actief is. 
. Amsterdam. Medewerkers(sters) aan onze sectie 
Kinderbescherming wekken wij op de cursuábijeen-
komst te bezoeken welke in samenwerking met „Pro-
Juventute" wordt belegd op Donderdagavond 22 
Januari. Dr J. Koekebakker spreekt over: „De houding 
van de gezinsvoogd". Aanvang 20 uur, gebouw A.M.V.J. 
„Moderner gevangenissen" is het onderwerp van een 
inleiding welke Me-sd. P. Wibaut--Bast,ert voor al onze 
medewerkers(sters) zal houden op Woensdagavond 25 
Februari. De deskundige-ingicIster was lid .van de 
Staatscommissie welke rapport over reorganisatie van 
ons gevangeniswezen heeft uitgebracht en heeft een 
rijke ervaring in het reclasseringswerk en het celbe-
zoek. 

Wij rekenen op een groot bezoek. De bijeenkomst 
heeft plaats in het gebouw der A.M.V.J. Aanvang 20 
uur. 

Delft. Regelmatige uitbreiding van het aantal mede-
werkers(sters) en begunstigers kan gemeld worden door 
het actieve afdelingsbestuur. Het gewijzigde adres van 
de secretaresse Mej. Ir J. M. Diehl is: Oude Delft 47. 

Den Helder. Op Vrijdag 23 Januari spreekt hier voor 
de medewerkers(sters) J. Boetje over „Gezinsvoogdij". 

Den Haag. Het eind van 1947 bracht ons een dank- ' 
baar aanvaarde uitbreiding van ons werk! 

In de laatste maanden van het jaar werd de gele-
genheid aangegrepen aandeel te nemen in een kleding-
uitreiking voor kinderen. Men heeft heel wat kinderen 
kunnen helpen en de zending via het Rode Kruis 
wordt nog vervolgd. 

Op verzoek van de Kinderrechter werd voor '„Huma-
s een vertegenwoordigster aangewezen in het be- 

stuur van een Stichting voor Gezinsvoogdij en patro-
naat. Het doel hiervan is het werk van de verschillen-

' de toezichthouders beter te organiseren. Door onderling 
contact en besprekingen onder leiding van, een des-
kundige zullen deze meer geschikt gemaakt worden 
voor het werk, waardoor een nuttiger effect voor de 
gezinnen bereikt kan worden. Evenals elders, is er ook 
in Den Haag gebrek aan goede gezinsvoogden. Door 
bemiddeling van onze afdeling stelden zich reeds eer-
der 25 personen beschikbaar als gezinsvobgd(es). 

Dan kwam er een verzoek binnen van de A.J.C. om 
mee te werken bij de steun aan de „niet gegrepen 
jeugd" en wel door zitting te nemen in een werk-
comité. Mevr. E. C. Lips--Krassenburg heeft zich daar-
voor op ons -verzoek beschikbaar gesteld. 

Verder heeft de voorzitster van onze afdeling op 
verzbek van het Centraal Bureau een bijeenkomst 
bijgewoond van vele personen, werkzaam op het gebied 
van Maatschappelijk Werk in de provincie Zuid Hol-
land. Deze bijeenkomst kwam tot stand op verzoek van 
Commissaris van de Koningin en had tot doel om te 
komen tot een Stichting voor Maatschappelijk Werk, 
en de voorzitster van de afdeling Den Haag, mevr. 
A. E. J. de Vries—Bruins werd benoemd in de voorbe-
reidende commissie. 
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Aan de ontvangst van Oostenrijkse kinderen beslo-
ten wij mee te werken. 

's Hertogenbosch. Hier zal ons correspondentschap 
deze maand worden omgezet in een afdeling. In de 
convocatie voor de oprichtingsvergadering op 29 
Januari, waar door J. Boetje het woord zal *orden 
gevoerd, lezen we: 

„Tot op - heden bestaat in 's Hertogenbosch slechts 
een correspondentschap, doch een kort overzicht van 
het werkader Stichting in onze stad over 1947 zal .het-
u duidelijk maken, dat het oprichten van een afdeling 
noodzakelijk is, opdat het werk over verschillende, 
sociaal voelende mensen kan worden verdeelt en opdat 
meerderen hun steun aan dit noodzakelijke werk gaan 
verlenen. Noodzakelijk? Oordeel zelfl 

In 1947 werd aan verschillende kameraden die in 
moeilijkheden verkeerden advies gegeen, waardoor in 
zeven gezinnen strubbelingen konden worden opgelost. 

Door tu.ssenkomst van „Humanitas" werd een reeds 
gegeven ontslag ingetrokken. ' 

Humanitas verleende bemiddeling in cen gezin waar 
een kind dreigde te ontsporen. " 

Humanitas bezorgde een onzer mensen een nieuwe 
werkkring omdat hij de vroegere, tengevolge van een . 
bega:ne misstap had verloren. 	 • 

Het correspondentschap hiéid toezicht op een drietal 
voorwaardelijk veroordeelden. 

U ziet dat het werk van „Humanitas" veelomvattend 
is en werkelijk in een behoefte voorziet." 

Tot zover dit deel van de convocatie der bijeenkomst 
welke op 29 Januari des 's avonds om 20 uur in Hote'l 
„Hof van Brabant  n  wordt gehouden. Wij wensen onze 
actieve vrienden in de Brabantse hoofdstad veel 
succes! 

Rotterdam. De prbpaganda-actie wordt regelmatig 
voortgezet. Zo houden de onderafdelingen in Rotter-
dam-Zuid een gemeenschappelijke propaganda-avond 
op 23 Januari in de Aula van de H.B.S. aan het Afri-
kaanderplein. Men verwacht hier, via diverse maat-
schappelijke en culturele organisaties een grote 
opkomst. Spreker P. C. Faber. 
Wageningen. 	 • 

Op 8 Januari sprak op uitnodiging van de afdeling 
Wageningen van het Humanistisch Verbond onze alge-
mene secretaris P. C. Faber voor deze afdeling over 
het onderwerp: Het Werk van Htnanitas". Een 
klein, 'doch zeer aandachtig gehoor •luisterde naar zijn 
uiteenzetting en ofschoon nog niet dadelijk een afde-
ling van onze Stichting kon worden opgericht, werd 
toch een dergelijk contact tot 'stand gebracht, dat de 
mogelijkheid bestaat, dat over korter of langer tijd 
ook hier het werk ter hand kan worden genomen. 
Door middel van ons Orgaan hopen we het contact 
te versterken en uit te breiden. . 	• 

Verbetering. De aandachtige lezer(es)' zal begrepen 
hebben dat het artikeltje „1947-1948" in het Decem-
bernummer, dooi' een vergissing zo geplaatst werd, dat 
het bovenste gedeelte onderaan in de kolom stond. 
(Pag 8, laatste kolom.) 
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