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VOOR DE OUDERDOM 

lijk Dezer dagen was ik in de gelegenheid het Evangelisch 
Luthers Diaconie Oude Mannen- en Vrouwenhuis te 
Amsterdam te bezichtigen. 

Wie hét Gemeentelijk Verzorgingshuis voor • Ouden 
van Dagen te Amsterdam vergelijkt met deze Evan-
gelisch Lutherse Inrichting moet tot de conclusie 
komen, dat de gemeentelijke inrichting wel heel ver 
achter staat. 

Al zijn in het Gemeentelijk Verzorgingshuis na be-
noeming van een nieuwe directeur, in de laatste tijd 
wel heel wat verbeteringen aangebracht, er ontbreekt 
nog heel veel aan. 

Veel gunstiger is de indruk, die het Evangelisch 
Luthers Oude Mannen- en Vrouwenhuis maakt en toch, 
wanneer men zich na zo'n bezoek de vraag voorlegt: 
Zou ik nu met volkomen gerustheid mijn eigen ouders 
hier geplaatst hebben, dan komt men tot het antwoord: 
„Neen". 

Slechts in de uiterste omstandigheden zou dit aan-
vaard kunnen worden. Hier ligt een probleem, het pro-
bleem van de verzorging van ouden van dagen. 

We zeggen niets nieuws, wanneer we constateren, dat 
het aantal oude lieden een telkens groter percentage 
van onze totale bevolking uitmaakt. Om een voorbeeld 
te geven, gebruik ik hier een Amsterdams cijfer. Op 
31 December 1930 maakte het aantal boven 65-jarigen 
6,1 pct. uit van de totale Amsterdamse bevolking. Op 
31 December 1944 was dit gestegen tot 7,6 pct. 

De vraag is nu, wat kan er voor deze Ouden van 
Dagen gedaan worden. Men weet, er zijn verschillende 
mogelijkheden: 

De Ouden van Dagen zijn nog in staat een eigen 
woning te bewonen. In verschillénde gemeenten heeft 
men in zijn bouwplannen opgenomen de bouw van af-
zonderlijke gerieflijke en kleine woningen voor Ouden 
van Dagen. 

Zelfs wanneer men aanneemt, dat met het langer 
worden van de gemiddelde leeftijd ook de vitaliteit lan-
ger bewaard blijft en men dus niet zo vroeg op ver-
zorging is aangewezen als bij een gemiddelde kortere 
leeftijd het geval was, komt veelal toch het ogenblik, 
dat bewoning van een afzonderlijke woning niet meer 
mogelijk en dat verzorging noodzakelijk is. ' 

Soms is plaatsing bij kinderen of familieleden mo-
gelijk. Dikwijls gelieft ook dat moeilijkheden en wordt  

plaatsing in inrichtingen en verpleegte 
geacht. 

In het algemeen bestaan er grote 
richtingen. Zelfs al is er de verzorging behoorlijk, het 
gemis aan vrijheid wordt heel sterk gevoeld. Boven-
dien — we denken nu aan Amsterdam — was er dik-
wijls niet de gelegenheid de oudjes, voor zover ze ge-
huwd waren, als gehuwd paar onder te brengen en ver-
huisdl de vrouw naar de vrouwenzaal, terwijl de man 
zijn intrede deed op de ,mannenafdeling. 

In Amsterdam is nu in de gemeenteraad aanhangig 
een voorstel tot het maken van een zestal kamers in 
het Gemeentelijk Verzorgingshuis te Sloten voor ge-
huwde Ouden van Dagen. 

Een tweede vorm is de verpleging in de particuliere 
verpleegtehuizen. Deze particuliere verpleegtehuizen 
zijn veelal winstbeogend. Ze behoren dus niet tot de 
instellingen van weldadigheid, op welke volgens de be-
palingen van de Armenwet toezicht wordt uitgeoefend. 
Natuurlijk is het zo, dat er weer verpleegtehuizen in 
soorten zijn, maar in het algemeen stuit het bij ons op 
bezwaar, dat ook hier het winstmotief een rol speelt. 

Wij zijn van mening, dat hier een andere oplossing 
moet worden gevonden. We denken hier aan het werk 
van de vereniging „Pro Senectute" (voor de ouderdom). 

Dezer dagen (13 Juni) zal deze vereniging 25 jaar 
bestaan. Opgericht na de vorige wereldoorlog heeft deze 
vereniging door het oprichten van tehuizen, die geen 
gestichtskarakter drageh, getracht ouden van dagen 
van alle gezindten, afkomstig uit meer gegoede kring, 
met behoud van eigen zelfstandigheid een rustige en 
vooral ook aangename levensavond te bezorgen. 

Thans, na .25 jaar, zijn bij „Pro Senectute" tien te-
huizen, te samen plaats biedend aan 262 ouden van 
dagen, in exploitatie. 

In een herdenkingsartikel, gewijd aan het werk van 
de Vereniging „Pro Senectute" in het blad „De Scha-
kel" van Mei 1947 lezen we: 

„Gezien de hoge kosten voor eerste levensonderhoud, 
de woningschaarste en het gemis aan behoorlijke huis-
houdelijke hulp, verkeren thans nog meer dan na de 
eerste wereldoorlog, vele oudere personen in een nood-
i,oestand. Het aantal aanvragen, dat de Vereniging be-
reikt, is dan ook zo ontstellend groot en de lijst der 
candidaten groeit zo schrikbarend aan, dat er drie- 
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gend behoefte bestaat aan meer tehuizen." 
Het behoeft geen betoog, dat deze vereniging niet 

winst-beogend is en er wordt dan ook een beroep ge-
daan op particulieren, om een bouwfonds in het leven 
te roepen. 

Het werk van „Pro Senectute" waarderen we en we 
kunnen volkomen begrijpen, dat er hulp nodig is, ook 
voor ouden van dagen uit meer gegoede kring. 

Evenvel onze bijzondere belangstelling gaat uit naar 
de ouden van dagen uit andere dan meer gegoede kring. 
Het is de verdienste van de wet-Drees, dat aan deze 
ouden van dagen een recht op een uitkering is verleend 
en dat deze uitkeringen zijn gehaald uit de kring van 
de Armenzorg. Echter, daarmede is het probleem van 
de verzorging van de ouden van dagen niet opgelost. 
Naar onze mening bestaat er de behoefte aan arbeid 
in de geest van het werk van de jubilerende vereniging 
„Pro Senectute" voor de niet meer-gegoeden. 

In Amsterdam, velen zullen het zich herinneren, 
heeft men, al weer heel wat jaren geleden, plannen 
beraamd. „Strijdersrust" was toen de naam van de 
organisatie, die het initiatief wilde nemen. Jammer ge-
noeg is het toen bij plannen gebleven. 

Wanneer wij op vergaderingen in Amsterdam aan 
deze plannen herinnerden, was er altijd een grote be-
langstelling en instemming en we zijn ervan overtuigd, 
dat, wanneer er één gedachte leeft bij de bevolkings-
kring, die wij het gemakkelijkst benaderen, dan is het 
wel die van de zorg voor de ouden van dagen. 

We weten, zullen deze en dergelijke plannen in ver- 

wezenlijking kunnen geraken, dan zijn heel wat moei-
lijkheden te overwinnen. 

Aan de andere kant, de wet-Drees heeft veel bezwa-
ren, die er vroeger bestonden, uit de weg genomen en 
daarom verheugt het ons buitengewoon, dat onze Am-
sterdamse afdeling van „Humanitas" dit oude plan op-
nieuw in studie wil nemen. 

We beseffen volkomen, ,Humanitas" alleen, zal zo-
iets groots niet tot stand kunnen brengen. Echter, wie 
weet wat uit samenwerking met de vakbeweging, met 
woningbouwverenigingen, met vrouwenorganisaties, met 
cooperaties enz., tot stand gebracht kan worden. 

Wat „Munanitas" in elk geval kan doen is 	 in- 
stigeren. 

Onlangs bezocht ik het Evangelisch Luthers Diaconie 
Oude Mannen- en Vrouwenhuis te Amsterdam. 

Ik zag en hoorde er veel, wat ik waardeerde en toch... 
ik was blij, dat ik nimmer in de noodzakelijkheid ver-
keerde mijn moeder in een dergelijk tehuis te plaatsen. 

Toch is plaatsing •in een tehuis dikwijls een nood-
zakelijkheid. Vurig hoop ik, dat mede met medewerking 
van „Humanitas" verpleegtehuizen tot stand zullen 
\komen, waar in de geest van „Pro Senectute", ouden 
van dagen, „met behoud van eigen zelfstandigheid een 

1rustige en vooral ook aangename levensavond zullen 
kunnen genieten." 

Verpleegtehuizen, waarvan we zullen kunnen getui-
gen: „Hier had ik mijn moeder met een gerust ge-
weten durven plaatsen." 
• P. C. F. 

CONGRES GEESTELIJKE VOLKSGEZONDHEID 

In de derde week van Mei vond te Amsterdam plaats 
het Nationaal Congrès voor de Geestelijke Volksgezond- 
heid, aan welk congres we op deze plaats toch aandacht 
dienen te wijden. 

Nu kunnen we dit belangrijke congres moeilijk in z'n 
geheel verslaan, aangezien we dan aan drie volledige 
nummers van „Humanitas" nog niet voldoende hebben. 
We dienen dus te volstaan met zo hier en daar een 
greep. 

De openingszitting op Maandagmiddag 19 Mei, ge-
houden in het Indisch Instituut, stond onder voorzitter-
schap van de vice-voorzitter dr. G. Kraus uit Sant-
Poort, wegens ziekte van prof. K. H. Bouman. Na een 
korte begroeting gaf hij het woord aan H.K.H. Prinses 
Juliana, die het belang schetste van een goede geeste-
lijke volksgezondheid, welke ons volk ontoegankelijk 
zou kunnen maken voor de noodlottige invloeden, die 
in de afgelopen jaren onze cultuur zulke ernstige 
schaden hebben doen lijden. 

Voorts wees zij op het grote tekort aan verplegend 
personeel van de psychiatische inrichtingen, welk tekort 
de geestelijke volksgezondheid ernstige schade berok-
kent en in dit 'verband deed zij 'n beroep op de jonge 
meisjes zich voor dit prachtige werk beschikbaar te 
stellen. 

Tenslotte wees H.K.H. nog op het feit, dat mensen 
van verschillende levensbeschouwing en werkzaamheid 
door nauwe samenwerking en zorgvuldige organisatie 
bijdragen tot de bevordering van de betreffende volks-
gezondheid. 

'Z.E. Minister Drees was verhinderd persoonlijk aan-
wezig te zijn en in diens plaats sprak de Directeur-
Generaal van de Volksgezondheid dr. C. v. d. Berg, die 
mededeelde, dat het Z.E. bijzonder speet niet aanwezig 
te kunnen zijn, niet alleen, omdat hij grote belangstel-
ling en waardering heeft voor dit congres, maar ook 
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voor de Nationale Federatie. Spreker betoogde dat in 
de afgelopen jaren de lichamelijke schade groot is 
geweest, maar de geestelijke schade is oneindig veel 
groter. Dit valt niet zo op, omdat laatstgenoemde 
schade zich moeilijk in cijfers laat uitdrukken, maar 
feit is het, dat ook vandaag de dag nog de voorwaarden 
aanwezig zijn voor de achteruitgang der geestelijke ge-
zondheid, tengevolge van de nawerking van de oorlog. 

Na de begroeting door prof. dr. A. Ley uit Brussel 
namens het Comité Européen d'Hygiène Mentale, nam 
dr. Kraus het woord voor het voorlezen van de rede 
welke prof. Bouman zou hebben gehouden. 

In de rede werd er op gewezen, dat ondanks alles 
men tot op heden niet in staat is gebleken een oorlog 
te -voorkomen en zelfs de grote denkers als Freud en 
Einstein hebben het verlossende woord nog niet 
kunnen 'vinden. 

Elke oorlog brengt stoffelijke en geestelijke verwoes-
ting met zich mee. De geslagen wonden zijn nog niet 
geheeld. Vooral het gezin als de cel van de samen-
leving is ernstig beschadigd. 

Spreker vraagt zich af of deze phase weer een over-
gang naar een nieuwe is. Heftige sociale botsingen bij 
de massa en interne psychische spanningen zien we 
overal. Er heerst thans een cultuur-pessimisme. Het 
gaat vandaag dag om het „to be or not to be". De 
ruïnes dienen spoedig te worden opgeruimd en de op-
bouw krachtig ter hand genomen. (Merkwaardig is de  
overeenkomst van dit gedeelte der speech, met de rede 
die mr. Ih 't Veld onlangs gehouden heeft op de con-
ferentie van onze Stichting te Utrecht. Zie pag. - 6.) 

Na het groter wordende aantal echtscheidingen ge- 
memoreerd te hebben, waarvan alleen de kinderen de 
dupe worden, naast welke kinderen we nog hebben de 
verweesde kinderen, de Indische kinderen, de kinderen 
der politieke delinquenten en de „onwettige" kinderen, 



wijst spreker op de gevaren die de geslachtsziekte voor 
de geestelijke gezondheid heeft. Deze ziekte dient dan 
ook tot staan te worden gebracht. 

De daling van de moraal, waarvan corruptie, zwarte 
handel en het stijgend aantal vermogensdelicten de be-
wijzen zijn, is een ernstig vraagstuk, terwijl daarnaast 
antwoord moet worden gezocht op de vraag hoe de 
illegalen zich weer moeten leren aanpassen, alsmede 
hoe de arbeiders die geleerd hebben te saboteren, weer 
gezond' moeten worden gemaakt. 

Er zijn ook lichtzijden. De geest der saamhorigheid 
tegen de onderdrukker, de samenwerking van werk-
gevers en werknemers, worden in dit verband genoemd. 
Aan het slot van de rede, wordt gewezen op het ter 
uitvoering liggen van het rapport inzake de op- en her-
bouw der geestelijke volksgezondheid, als basis voor het 
komende werk. 

Nadat dr. v. d. Berg zijn rede getiteld: „Overheid en 
Geestelijke Volksgezondheid" had uitgesproken, waarin 
de nauwe samenwerking tussen de Overheid en de in-
stanties die zich op het terrein der geestelijke gezond-
heid bewegen wordt belicht, is de plenaire openingszit-
ting ten einde. 

De volgende drie dagen vinden des morgens sectie-
vergaderingen plaats en wel steeds twee secties op één 
ochtend, alwaar telkens drie inleiders en minstens drie 
co-referenten het woord voeren. 

De onderwerpen welke behandeld zijn, zijn: „Actuele 
Problemen in de Kinderverzorging en Kinderbescher;  
ming", „Voorzorg, Zorg en Nazorg van Geesteszieken", 
„Geestelijke Hygiëne van de Arbeid", „Het door de Oor- 
log Ontwortelde Gezin", „De Geestelijke Gezondheid 
en de School" en „De Organisatie der Geestelijke Ge-
zonclheiclszorg". 

voelt wel dat het ondoenlijk is in deze ruimte hier 
zij het ook maar summier inzicht te geven van 't be-
handelde. Bovendien was nog een plenaire zitting ge-
wijd aan het zeer actuele onderwerp „De Jeugd in de 
Branding", terwijl in de plenaire slotzitting de hoog-
leraren dr. H. C. Rilmke te Utrecht en dr. Ph. Kohn-
stamm te Ermelo, een samenvatting en opdracht van 
het congres behandelden. 

Prof. Rtimke vond daarbij gelegenheid o.m. de vraag 
te stellen of dit congres wel zin had en hij gaf daarop 
als antwoord, dat hij geloofde van wel, omdat wel 
gebleken is, dat we nog te strijden hebben tegen een 
OPpositie of beter tegen een angst. Dit sceptisisme zal 
veranderen in optimisme. We zijn er nog lang niet. 

Spreker achtte dit congres als wapenschouw brood-
nodig. In dit verband noemde,  hij de afwezigheid der 
huisartsen, maar zo zei spreker er bij, bij de taakver- 
deling is de huisarts niet genoemd. Er is echter nog 
veel meer niet genoemd. Het huwelijk is ternauwernood 
aangeroerd, het echtscheidingsprobleem is niet behan-
deld, puberteit, homo-sexualiteit, strijd tegen het alco-
holisme evenmin. 

Dit congres echter heeft de noodzaak van het con-
gres aangetoond. Gebleken is o.m. dat een nauwe 
samenwerking tussen psychiaters, psychologen, paeda-
gogen en jeugdleiders noodzakelijk is. 

Prof. Kohnstamm bepleit samenwerking tussen 
PsYchiaters, psychologen en maatschappelijke werkers 
(sters). Ook memoreert spreker dat op dit congres tot 
uiting is gekomen, dat de regering een actieve cultuur-
politiek dient te' voeren. Thans dreigt afbraak van de 
leerplicht, terwijl juist tot verplicht kleuteronderwijs 
dient te worden overgegaan, opdat zo vroeg mogelijk 
reeds bij deze jeugd al kan worden nagegaan of in ver-
band met de geestelijke gezondheid alles in orde is. 
'Dit en nog veel meer belangwekkends is tot uiting 

gekomen op het congres en als ik de gelegenheid mocht 
krijgen hierop nog eens wat uitvoeriger in te gaan, zal 
ik dat gaarne doen. 

Ik wil dan dit artikel besluiten met enige gesprekken 
weer te geven, die ik nog mocht hebben met een drietal 

congressisten. Aan dr. Querido vroeg ik of hij tevreden 
was met het gehouden congres. Het antwoord luidde 
dat hij als lid van het congresbestuur moeilijk anders 
kon zeggen. Het spreekt vanzelf dat ik het hierbij niet 
liet zitten en in _ de loop van het gesprek kwam tot 
uiting, dat dr. Querido het betreurde, dat van de on-
geveer 11600 belangstellenden er 1400 maatschappelijke 
werkers (sters) en aankomende maatschappelijke wer-
kers (sters) waren, wat hij op zichzelf zeer verheugend 
vond, maar zo vroeg hij: „Waar zijn „de" mensen ge-
bleven? Er waren weinig psychiaters, geen juristen en 
waar waren de geestelijken? 

De belangstelling van de kant van de regering door 
de voortdurende aanwezigheid van dr. C. v. d. Berg, 
vond hij echter erg prettig. 

Aan Jan Rietveld, ambtenaar van de Hinderwetten 
te Rotterdam, vroeg ik zijn mening over het congres 
weer te geven. 

Het programma vond hij geweldig overladen, zodat 
het bezoeken van dit congres een grote dosis geestelijke 
gezondheid eiste. De grote belangstelling welke voor 
het maatschappelijk werk bestaat, achtte hij zeer ver-
heugend, speciaal de belangstelling voor het onmaat-
schappelijke gezin was hem opgevallen. Bij de sectie-
vergadering waar het onderwerp: „Het door de Oorlog 
Ontwortelde Gezin" werd behandeld in Kriterion in 
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den zitten of staan deze ook aanwezig, zelfs zaten ze op 

tje of vrouwtje aan vrouwtje. Ook vond hij het belang-
rijk dat gebleken is, dat het achtste leerjaar wordt 
verlangd. 

Zijn conclusie was, dat het maatschappelijk werk is 
gekomen uit het isolement waarin het gezeten heeft en 
hij ?roemde dit een „hervorming van de maatschappij 
als zodanig". 

De derde met wie ik een gesprek mocht hebben was 
een studente in de psychologie. 

Zij was het volkomen eens met de woorden die dr. 
Kraus in zijn sluitingsspeechje heeft gezegd n.l.: „Dit, 

 

congres is belangrijk als verschijnsel en als stimálans.' 
Het verband tussen het sociale en het culturele, zoals 
dat op het congres tot uiting is gekomen, achtte ze van 
groot belang. Hierdoor waren nieuwe waarden naar 
voren gekomen. 

Kennis van het maatschappelijk werk alleen is niet 
voldoende. Het levend contact, de ervaring, dient er 
naast te staan. 

Verder en tot slot betreurde zij het, dat de jonge man 
die bij het debat een lans had gebroken voor de acht-
ste faculteit, de faculteit der sociale wetenschappen, 
geen antwoord had gekregen van de spreker, maar zo 
zei zij, deze achtste faculteit leeft geweldig onder de 
studenten. 

Als ik nu naast bovenstaande meningen en impressies 
mijn eigen oordeel geef, dan betreur ik het ten zeerste, 
dat de hoeveelheid stof' die behandeld moest worden 
in een veel te kort tijdsbestek was gezet. Herhaaldelijk 
kreeg een spreker 'n vriendelijke wenk van de voorzit-
ter dat z'n tijd om was en naar mijn gevoel ging het 
op dat moment nog belangrijker worden dan het al ge-
weest was. 

Frappant en tevens ongewenst vond ik het moment 
waarop mr. N. v. cl. Graaf in zijn inleiding getiteld: 
„De geestelijke gezondheidszorg in het leger", bij het 
gedeelte waarin hij sprak over de critiek die er op de 
Leger Voorlichtingsdinst bestaat, zei: „Ja maar dat is 
geen wonder. Zo lang we niet weten of we moeten spre-
ken van Indisch Instituut, Koloniaal Instituut of Indo-
nesisch Instituut, wat wil men dan?" 

Het was geen politieke vergadering en daarom werd 
er waarschijnlijk door niemand op gereageerd, maar 
hier wil ik wel zeggen, dat we zeker niet meer spreken 
van Koloniaal Instituut, omdat voor ons de koloniale 
tijd in het verleden ligt, iets wat voor mr. v. d. Graaf 
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DE EDI EN DE KINDERBESCHERMING .. 

Vandaag heb ik in de jaargang 1946 het Augustus-
nummer van „Humanitas" nog eens opgezocht en 
daarin gelezen, wat Ph. H. van Praag schreef naar 
aanleiding van de film „Gekooide Jeugd". 

Ik deed dit, omdat ik deze week twee films zag, die 
opnieuw de Kinderbescherming tot onderwerp hebben. 
Dat wil zeggen: dit wordt van beide films in de 
reclame ervoor betoogd, maar voor slechts één van 
de twee wordt hierbij de waarheid geen geweld aan-
gedaan. 
In een gewone bioscoopvertoning dan zag ik de 
Franse film: „Le Carrefour des enfants Derdus", in 
het Nederlands geheten: „Het Huis der verloren kin-
deren". 

Over „Gekooide Jeugd" schreef Van Praag: „Ik 
vond het een draak". Helaas kan ik voor dit nieuwe 
Franse product tot geen andere slotsom komen, 
althans voor wat de Kinderbescherming betreft. Juist 
bij dit onderwerp past de nodige reserve en moet het 
er niet „te dik" opgelegd worden. Het tegendeel is in 
deze film het geval. Zo bijv. in de Wild-West-achtige 
vertoning van de afbraak van de havenkroeg door de 
jongens. Vooral als men, althans in - de tekst, een 
zekere moderniteit in de opvoedingsmethoden der 
criminele en verwaarloosde jeugd propageert. Ook al 
worden in die tekst af en toe rake en juiste opmer-
kingen gemaakt, de gehele opzet van deze film is zo, 
dat er van propaganda voor een verantwoorde en 
goede kinderbescherming geen sprake is. Integendeel, 
men doet slechts afbreuk aan het werk van hen, die 
een moderner methode in de gestichtsopvoeding voor-
staan door de wilde en onbeheerste vorm, waarin ons 
die „moderniteit" hier geboden wordt. Iets waar-
lijk positiefs zien we bovendien niet. Kortweg belache-
lijk is, voor wie de practijk kent, dat bijv. deze 300 
jongens in één grote eetzaal zitten en het handjevol, 
geheel onervaren leiders ergens op een podium, in 
plaats van tussen de jongens. 

Bij die 5 of 6 leiders is ook nog een juffrouw, die 
weliswaar zo knaplgijkt, dat ze „zo maar" ziet,dat een 
der jongens een mes onder zijn broek verborgen heeft, 
maar die overigens vooral als vrouwelijke saus over 
dit ongare filmgerecht wordt benut. Een hutspot-
gerecht is het, waarin ons imitatie-Amerikaans-
gangsterdom en kwasi moderne opvoedingsmethoden 
worden voorgezet. In het belang van een waarlijk 
moderne opvoedingsmethode in de kinderbescher- 

nog niet zo zeker schijnt te zijn, hetgeen ik betreur 
voor iemand die zich bezighoudt met geestelijke ge-
zondheidszorg in het leger. 

Naast deze critiek is er echter zeer veel dat verhef-
fend kan worden genoemd. Zo was de demonstratie 
van de ontspanningstherapie als onderdeel van de 
arbeidstherapie, welke gegeven werd door patiënten van 
het Provinciaal Ziekenhuis te Santpoort voor mij een 
bewijs, dat de patiënten als zieken behandeld worden 
en niet als voor de maatschappij gevaarlijke elemen-
ten, terwijl de aan het congres verbonden tentoonstel-
ling een duidelijk overzicht gaf van datgene wat er op 
het gebied van de geestelijke volksgezondheid in de loop 
der eeuwen is gepresteerd. Met de wens, dat het gehou-
den congres een verdere stap moge blijken te zijn op 
de weg naar een geestelijk gezond Nederlands volk 
besluit ik dit artikel. 

LUC. C. v. d. LENDE. 
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ming dienen we de Franse koks en kelners, die ons 
dit gerecht voorzetten, duidelijk te zeggen: „merci". 

„Wat een prachtig propaganda-middel voor ons werk 
zou een goede speelfilm kunnen zijn", aldus Van 
Praag in bovengenoemd artikel. Welnu, dat hebben 
de filmmensen en tevens naedagogen van een klein 
volk (helaas nog niet het onze) goed begrepen, toen 
zij de film schiepen: „Det Store Ansvart", een Deense 
Min, door de N.V. City-film uitgebracht onder de 
Nederlandse titel: „Zondige Jeugd". Deze film werd 
onlangs voor een besloten kring van mensen uit de 
kinderbeschermingswereld te Amsterdam vertoond. 
Ook hier heeft men te doen met een speelfilm, be-
stemd voor het grote publiek. Daarmede rekening 
houdende, aarzel ik niet, om hier, vooral ook gezien 
vanuit het' kinderbeschermingsstandpunt, deze Deense 
film een meesterwerk te noemen. 

De leraar Clausen, bijgenaamd „de schipper", spreekt 
op een ouderavond over de verantwoordelijkheid, die 
ouderen hebben ten opzichte van de opgroeiende jeugd. 
Hij noemt de cijfers der stijgende kindercriminaliteit. 
Maar geen grote redevoering houdt hij. Hij vertelt 
van enkele gevallen uit zijn praktijk als kinder-
beschermer. De film brengt ons dan die gevallen in 
beeld. Nergens aangedikt of sentimenteel-huilerig, zoals 
bij dit onderwerp al te spoedig gebeurt. Enkele beelden 
moge men allicht wat anders gewenst hebben (zo bijv. 
het ietwát buiten de toon vallende orkestie in het 

.,opvoedingstehuis), als geheel is dit een film, welke 
op treffende wijze het gekozen onderwerp in het mid-
delpunt der belangstelling plaatst. De met vaart en 
afwisseling gebrachte beelden, zoals die over de 
arbeidstherapie in het opvoedingstehuis, zijn positief 
ingesteld. Direct aansprekend is hier de zege van de 
arbeid voor deze jongens. Prachtig gevonden is het 
slot, als de jongens de zelfgemaakte boot te water 
laten, een hunner aan het roer staat en zij het zeil 
hijsen, over het wijde water de toekomst tegemoet. 

Vergeten werd ook niet te belichten, dat verbetering 
der algemene sociale toestanden hand in hand moet 
gaan met de individuele arbeid in de kinderbescher-
ming. Heel deze film is trouwens doortrokken van een 
gezonde werkelijkheidszin, samengaande met een 
humanitaire geest. De Denen winnen het met deze 
film verre van hun Franse collega's, alleen reeds door-
dat men onwillekeurig denkt aan het Franse meester-
werk „De Bewaarschool". 

Moge „Zondige Jeugd" ook in ons land een zelfde 
succes hebben! Tenslotte: slechts een gevoel van spijt 
kan men na het zien van deze film niet onderdrukken: 
dat in ons land de middelen. en de mensen blijkbaar 
niet beschikbaar zijn om een dergelijk werk tot stand 
te brengen. Misschien dat ons Nederlanders niet zo 
zeer het maken van een speelfilm ligt, maar een 
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Als de Nederlandse Bond tot Kinderbescherming bijv. 
Joris Ivens eens naar ons land kon doen terugkeren 
voor een opdracht? Welk een droom ... maar ook, wat 
een prachtig propagandamiddel! 

Ik eindig dus ook maar weer met P
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BPiriar eaagu:  „Het zij in de aandacht van het 
aanbevolen". 

Langzaam ... maar zeker. 

In ons goede vaderland gaat alles — volgens som-
migen — erg langzaam, te langzaam zelfs. Er zijn 
ogenblikken, dat ook JOB iets zou willen bezitten van 
die eigenschap, welke bij zijn historische naamgenoot 
behoort, want het Job's geduld laat hem wel eens in 
de steek, als hij ziet, hoe traag somtijds het vader-
landse watertje voortkabbelt of zelfs stilstaat  temid-
den der wereld-stroomversnelling. Maar in ogenblikken 
van bezinning en rustiger beschouwen weet hij, dat er 
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gebieden zijn, waar al te grote stromingen, dijken 
zouden kunnen beschadigen, ja doen doorbreken, met 
alle rampzalige gevolgen. Zo'n gebied is o.m. dat der 
wettelijke Kinderbescherming, dacht hij, toen hij 
naging, wat er alzo geschreven en gezegd is over het 
ontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Kinderrecht. 

Dit ontwerp werd reeds in 1937 ingediend en thans 
op 30 April 1.1. door de Tweede Kamer aanvaard. Van-
zelfsprekend kan de critiek, betreffende het langzame 
tempo op dit terrein, niet slaan op deze tienjarige 
periode. Voor die lange duur zijn slechts de radicaal 
en snelwerkende rechtsverkrachters bij uitstek verant-
woordelijk. 

Neen, de vraag, of het hier niet al te vaderlands 
langzaam gaat, komt op bij de wijzigingsvoorstellen 
zelf. 

Al direct moet hierbij opgemerkt worden, dat het 
hier een voor-oorlogs ontwerp betreft en de „stroom-
versnelling" van de oorlogstijd er nog geen in-
vloed op kon hebben. Bovendien beoogde het geen 
ingrijpende wijziging van ons Kinderrecht. 

Denkbeelden als bijv. ontwikkeld zijn in het bekende 
boekje „50.000 kinderen" i.h.b. wat betreft de door 
mr. R. Friedman—v. d. Heide daarin gedachte „Jeugd-
wet", konden er dus • (nog?) niet een kans krijgen. 
De inkt van Dr. Cloeck's boek over de adoptie zal ook 
nog wel een paar jaartjes kunnen drogen voor er iets 
van in onze Kinderwetten komt te staan. Ook zullen 
nog verschillende vrouwelijke Kamerleden in de toe-
komst slag moeten leveren, alvorens de moeder volledig 
gelijk-berechtigd is met de vader, ook in ons Kinder-
recht. 

Want wel is juist, wat mr. Knuttel schrijft in „Het 
Parool" (8 Mei '47): „Het recht moet steeds verder 
uitgroeien aan de hand der ervaring en zich aan-
passen aan de ontwikkeling der denkbeelden", maar 
dit neemt niet weg, dat die gewenste aanpassing niet 
moet worden tegengehouden door denkbeelden, staande 
buiten dat Kinderrecht en al te zeer achteraan 
komende bij de werkelijkheid in maatschappij en 
samenleving. 

In dit opzicht scharen we ons, voor wat de blijvende 
achterstelling der moeder betreft, gaarne achter wat 
mej. mr. C. Tendeloo schrijft in het weekblad „Paraat" 
(30 Mei 1947). 

Wat de zeggingschap der moeder betreft, blijft het 
ontwerp, ook met de schijnwijzigig-Roolvink zelfs 
beneden een registratie der gegroeide denkbeelden. 

Dus toch geen Job's geduld bij dit te langzame 
tempo? Toch wel. Want overheersen mag toch het 
besef, dat we op de goede grondslag van ons huidig 
Kinderrecht, gaan in de richting van een modern, de 
hele materie omvattend Kinder- en Jeugdrecht. Ik 
noem, de verbetering der indeling, de duidelijker 
formuleringen, de erkenning van de goed-Nederlandse 
opvatting: „Een moeder brengt geen bastaard" (geen 
nodige erkenning meer door de moeder van het 
natuurlijke kind), uitbreiding der ontheffingsgronden 
en vooral de uitbreiding van de macht van de Kinder-
rechter, die ook zal deelnemen aan behandeling van 
zaken betreffende regeling van voogdij na echtschei-
ding en scheiding van tafel en bed. 

Zeker, er blijven veel wensen. Het is en blijft de 
taak van allen, die het wel menen met onze Kinder-
bescherming, die wensen naar varen te brengen en te 
propageren. 

Als straks de Eerste Kamer het ontwerp 1937 heeft 
aangenomen is de stroom in het Kinderbeschermings-
gebied weer geleid in de richting van het uiteindelijke 
doel: een de gehele materie omvattende Kinder- en 
Jeugdwetgeving. 

Naar vaderlands gebruik regelen wij die stroom 
langzaam . maar zeker. 

JOB. 

 

ONZE ALGEMENE VERGADERING 
Het was op Zaterdagmiddag 17 Mei in een der 

zalen van het N.V.-huis te Utrecht weer de gezellige 
en opgewekte bedrijvigheid, zoals we die van vroegere 
conferenties kenden. Oude kennissen begroetten elkaar, 
nieuwe kennissen en werkers in de kring van „Hume,-
nitas" werden aan elkaar voorgesteld. De bijna 
tachtig afgevaardigden uit 35 onzer afdelingen hebben 
plaats genomen als voorzitter mr. In 't Veld de hamer 
laat vallen ter opening van de bijeenkomst en begroe-
ting der aanwezigen. 

Rustig, zoals we dat van hem gewend zijn, be-
vestigt hij opnieuw het vertrouwen dat hij heeft in 
het moeizame en moeilijke, maar gestaag voortgaande 
werk onzer Stichting. 

De algemeen secretaris, P. C. Faber, doet daarna, 
verschillende huishoudelijke mededelingen, waarbij 
ook betreffende de voorbereiding van een organisatie 
der Stichting, welke beoogt tot de Verenigingsvorm 
te geraken. Een commissie, bestaande uit F. S. Noord-
hoff, mr. M. Stokvis, mr. B. v. d. Waerden en P. C. 
Faber, bereidt deze wijziging voor. De voorzitter der 
commissie, mr. B. v. d. Waerden, geeft een uiteen-
zetting omtrent de voorlopige voorstellen welke in het 
najaar in definitieve vorm aan een algemene ver-
gadering ter beoordeling zullen worden voorgelegd. 
Uit de vergadering worden enige vragen gesteld en 
enkele suggesties aan de commissie gegeven die door 
mr. v. d. Waarden, (hoe zou het bij hem anders zijn?) 
op de meest beminnelijke wijze worden beantwoord 
of overgenomen t.d.v. de verdere commissie-arbeid. 

Daarna: het jaar- of liever het 1.1 jaars verslag 
— 31 Mei 1945-31 Dec. 1946 — voorgedragen door 
P. C. Faber. Hetgeen als steeds wil zeggen: suggestief, 
beeldend, waar nodig critisch t.o. ook van de eigen 
arbeid, maar nimmer zonder vertrouwen OP het wel-
slagen van ons noodzakelijke en mooie werk. Ieder is 
het er over eens: dit verslag zou in druk moeten 
verschijnen, mede als propaganda-materiaal voor 
„Humanitas". Van bestuurszijde wordt toegezegd te 
pogen dit mogelijk te maken, al spelen. de financiën 
daarbij hun belangrijke rol. Hoe belangrijk blijkt bij 
het financieel verslag hetwelk dan in 'bespreking 
komt. De directe zorg voor het apparaat der Stichting 
kon het hoofd geboden worden, mede ook dank zij 
een begin van subsidiëring door verschillende bij het 
N.V.V. aangesloten vakbonden en dit Verbond zelf. 
Nodig •blijft echter een verbreding van de financiële 
basis, in het bijzonder ook voor de afdelingen, opdat 
meer practisch werk kan gebeuren. Ook het Centraal 
Bureau moet daartoe de middelen krijgen. Twee 
belangrijke besluiten werden, op voorstel van het 
bestuur, te dien opzichte genomen. De afdracht der . 
afdelingen aan het Centraal Bureau werd bepaald op 
25% der afdelingsinkomsten, voorzover deze niet 
bestaan uit subsidies voor plaatselijk werk. Hierbij 
moet dan het Centraal Bureau op de onverkorte 
uitvoering vdn dit, voor de afdelingen zo belangrijke 
besluit (vermindering der afdracht met 50%) kunnen 
rekenen. 

In de tweede plaats: voortaan zal jaarlijks een 
„Makkerdag" worden gehouden, vallende op de eerste 
Zaterdag in October, voor dit jaar dus op Zaterdag 
4 October. Doel: het bijeenbrengen en uitbreiden van 
een fonds voor de verpleging van 'voogdijkinderen 
in gezinnen en tehuizen en het geven van „Makker-
hulp" in de geest als door Faber in ons orgaan 
meerdere malen aan de orde gesteld. Door de 
afdelingen zullen propaganda-vergaderingen hiervoor 
worden georganiseerd, de V.A.R.A. stelt hopelijk haar 
gironummer 500.000 ter beschikking plus zendtijd, 
in de afdelingen zullen, zo mogelijk, collecten op die 
dag worden gehouden, kortom „Humanitas" zal dp 
„Makkerdag" van zich doen spreken. Met grote in- 
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stemming en bereidheid tot actieve medewerking nam 
de vergadering deze besluiten ter versterking der 
financiële positie en daardoor de mogelijkheid meer, 
veel meer werk te verrichten. 

Nadat nog enige organisatorische zaken waren be-
sproken moest mr. In 't Veld tijdelijk afscheid van 
ons nemen omdat ze in de Zaanstreek „de burge-
meester" absoluut niet wilden missen als „openaar" 
van een muziek-festival van de Gemeenschappen in 
Wormerveer (waarbij we het vermoeden hadden dat 
de burgemeester zelf ook niet graag wegbleef bij het 
resultaat van een stuk gemeenschapswerk waarin hij 
de stuwende kracht is). 

Vriend Faber die al reeds was opgetreden als 
secretaris en penningmeester, kreeg nu ter afwisse-
ling ook nog even de voorzittershamer in handen. 
Dit karwei was echter al heel gemakkelijk want het 
ging er nog slechts om de inmiddels wel wat hongerig 
geworden schare uit te nodigen .voor de gemeen-
schappelijke maaltijd. Als officieus voorgerecht werden 
de disgenoten daarbij nog eerst even lastig gevallen 
door twee Amsterdamse vrienden die hun dubbeltjes 
uit de zak klopten bij de verkoop van de propaganda-
kaart: „Een blijde jeugd", ook door het werk van 
,Humanitas". Een.hunner vertelde me later dat hij 
nu maar hoopte dat de afgevaardigden die enkele 
kaarten in Utrecht gekocht niet als voldoende zouden 
beschouwen in hun afdeling. (Bestelde U ze dus al 
bij het Centraal Bureau?). 

De maaltijd was eenvoudig, zoals in deze tijd en 
bij Maatschappelijke werkers past, maar als vanouds 
door onze Utrechtse vrienden in het N.V.-huis keurig 
verzorgd. 

De avondvergadering bracht ons de bespreking van 
het onderwerp:. „de Gezinsverzorging". De aange-
kondige inleider, C. v. d. Lende, was, zoals we reeds 
in het vorig no. van ons orgaan meldden, verhinderd 
aanwezig te zijn. Voorzitter Faber kon naast zijn 
uitdrukking van spijt hierover, nu als inleidster aan-
kondigen mej. M. A. Stolk, sociaal werkster te 
Amsterdam, die hij dankzegde voor haar bereidwillig-
heid het onderwerp thans in te leiden. In het 
bijzonder begroette hij de vertegenwoordiger van de 
Minister van Sociale Zaken, mr. A. Heering. 

Mej. Stolk belichtte in haar betoog vooral de ver-
schillende problemen welke zich bij de Gezinsverzor-
ging voordoen, bakende het terrein van deze zorg af 
in onderscheiding van Gezinshulp en Gezinszorg en 
besprak ook de zich meer en meer voordoende vraag-
stukken der opleiding. 

Een tiental afgevaardigden nam aan de bespreking 
die n.a.v. deze inleiding volgde, deel. Zo vertelden 

Zunderman Jr. uit Leiden en mevr. Oostruin-de 
Boer uit Leeuwarden, over hun plaatselijke en pro-
vinciale ervaringen. De eerste stelde vooral in het 
licht dat voor deze speciale zorg, naast de overheids-
subsidies, ook offervaardigheid in eigen kring nood-
zakelijk is. Mevr. Oostrum pleitte voor een meer 
gecentraliseerde opleiding. De Gezingsverzorging, zo 
betoogde zij, worde vooral geen middel om uitsluitend 
de beter gesitueerden aan huishoudelijke hulp te 
helpen. Een regeling is nodig, dat opgeleide meisjes 
voorlopig in dienst blijven in de plaats of streek waar 
ze zijn opgeleid. 

Verschillende sprekers(sters) wezen nog op de 
dringende noodzakelijkheid ten opzichte van het 
a-sociale gezin dwingende maatregelen te kunnen 
nemen, daar hier elke zorg belemmerd wordt door de 
algemene slechte toestand van het gezin, waar vooral 
opgroeiende kinderen het slachtoffer van worden en 
dus eigenlijk de maatschappij schade lijdt. 

Verheugend en veelzeggend voor de tegenwoordige 
opvattingen was, dat ook de vertegenwoordiger van 
de Minister, mr. Heering, uitvoerig aan de bespreking 
deelnam. Mr. Heering belichtte ook nog eens in het 

bijzonder de verschillende aspecten van het vraag-
stuk. Hij kon voorts meedelen dat de financiële zijde 
de grote aandacht van de Minister heeft. Er is een 
regeling in voorbereiding welke, mits ook de Gemeen-
ten steun verlenen, een Rijksbijdrage mogelijk maken 
in de kosten van het werk der Gezinsverzorging. Op 
grondslag van het Nijverheidsonderwijs wordt ook 
gestreefd naar een oplossing voor de opleiding. 

In zijn samenvattend slotwoord kon Faber dan ook, 
behalve mej. Stolk en de afgevaardigden die aan de 
bespreking deelnamen, vooral ook mr. Heering, har-
telijk dank zeggen voor zijn levendig en practisch 
aandeel in de discussies, dank die ook werd over-
gebracht op de Minister voor zijn daadwerkelijke 
belangstelling met deze afvaardiging betoond. 

Zo eindigde de eerste conferentiedag. Nu zou ik 
u in dit verslag nog kunnen vertellen over de goede 
zorg die ook thans onze afgevaardigden weer onder-
vonden bij hun Utrechtse pleegouders. Maar dit is 
zo overbekend in heel het land en in velerlei kring, 
dat dit overbodig is. Ook laat ik na te beschrijven 
hoe op weg naar die pleegouders een zekere Utrechtse 
Edelachtbare meende de schare die hij onder zijn 
hoede had wel eens eventjes allemaal in de autobus, 
die al stampvol was, te kunnen krijgen. Maar zelfs 
de wethouder voor de Bedrijven kreeg dat niet voor 
elkaar, zoals P. C. Faber ondervond, die toen ging 
betogen hoe je dat in Amsterdam zelfs als gewoon 
raadslid wel voor elkaar kreeg. De daarbij ontstane 
discussie over Gemeenschapsplicht etc. kan hier niet 
verslagen worden, daar sputterend raadslid en wet-
houder naar het huis van de laatste zijn getogen en 
de vrouw van deze kennende, de Vrede tussen de 
Vroede vaderen wel spoedig getekend zal zijn.' 

INLEIDING Mr IN 'T VELD 
De Zondag stelde ons ter vergadering toch 

wel weer de Gemeenschapsplicht en taak duidelijk 
voor ogen. Nu echter niet als grappig-plagerijee of 
gezellig onderonsje in de huiselijke kring. Midden 
in de samenleving, de vaak dreigende werkelijkheid 
van het heden, plaatste mr. In 't Veld zijn op Zon-
dagmorgen gehouden inleiding over „De verhouding 
van het sociale en culturele werk". 

Met meer bewogenheid dan wij veelal van deze 
rustige betoger gewend zijn, sprak hij over dit onder-
werp in het licht van de huidige wereldsituatie., „Het 
gaat voor Vrouwe Europa er om: „er op of er onder". 
Onze beschaving wordt uitgedaagd. Aanvaardt ze deze 
uitdaging en weet ze het juiste antwoord te geven, 
dan zal er redding zijn uit de dreigende chaos. 
Europa moet begrijpen dat de oplossing der problemen 
niet ligt in de toespitsing der tegenstellingen, maar in 
de synthese. Het goed der geesteelijke 'vrijheid moet 
behouden blijven, bij de noodzakelijke sociale en 
economische gebondenheid. 

Nodig is: 1. De mens zij geestelijk zelfstandig 
2. Een sterke gemeenschapszin. 

Niet de geknechte van een ander, zij de mens Hij 
lere zelf denken, met zijn eigen hersenen. De synthese 
leidt tot sociaal•_ verantwoordelijkheidsbesef Er moet 
zijn: een doelbewuste opvoeding tot burgerzin. Hier 
nu ontmoeten elkaar het sociale en het culturele 
werk De mens consumeert ook vermaak. Hier is wel-
bewuste leiding nodig, die de mens leert zelf werkzaam 
te zijn. Wij moeten de mensen halen uit het eigen 
benauwde kringetje, de levenskring ruimer maken. 
Dit kan door cultureel en sociaal werk beiden". Spr. 
vertelt van de Zaanse Gemeenschap, waarbij het ver-
enigingsleven en het onderling contact der bevolkings-
groepen gestimuleerd wordt. 

De Gemeenten hebben hier een belangrijke taak. 
Voor wat het sociale werk betreft moet het ons 
streven zijn, niet te blijven staan bij de materiële 
steun. Want dan is er geen verband met het culturele 
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werk. Dat is juist ons bezwaar •tegen de ouderwetse 
liefdadigheid. Wij dienen de nadruk te leggen op 
de zedelijke en geestelijke steun waarbij we de mens 
omhoog trekken. De gemeenschap is verplicht te 
zorgen voor behoorlijke levensomstandigheden van 
ieder harer leden. De taak van maatschappelijk en 
cultureel werk is de enkele mens op te heffen uit 
de staat van apathie en het besef van eigenwaarde 
te wekken en te versterken. Het culturele en sociale 
werk moeten we wel onderscheiden, maar niet schei-
den. Samenwerking, coordinatie moeten we, waar 
mogelijk bevorderen". Met een opwekking daaraan 
ook vanuit ons werk aandacht te schenken, beëindigde 
mr. In 't Veld zijn indrukwekkend bétoog. 

Waarnemend voorzitter H. Ploeg Jr. constateert, 
dat ons ook nu weer veel gedachten ter overdenking 
zijn voorgelegd, veel stof tot bespreking is gegeven. 
Dit laatste blijkt inderdaad het geval. Aan de dis-
cussie nemen deel: mr. H. Boasson, ambt. v.h. dep. v. 
Sociale Zaken; H. v. d. Vlist, wethouder v. Onderwijs 
en Jeugdzaken te Utrecht; P. S. Noordhoff, voorzitter 
afd. Haarlem; Zunderman Jr., secretaris afd. Leiden; 
W. Kwecksilber, leider v. d. Culturele Werkgemeen-
schap te Amsterdam; mej. A. Stolk. Mej. mr. Veth 
stelt nog een vraag in-verband met het Reclasserings-
werk. Bij zijn beantwoording legt mr. in 't Veld er 
de nadruk op dat hij de toestand niet pessimistisch 
beoordeelt, integendeel. Maar onze bewogenheid moet 
ons brengen tot zien van de realiteit en vooral tot 
practische arbeid. 

H. Ploeg Jr. spreekt tot slot een dankwoord •tot de 
inleider, waarna deze de Algemene vergadering sluit 
met dank aan onze Utrechtse vrienden i.h.b. Praas en 
echtgenote, vaststellende dat ook deze vergadering 
weer goed was en een versterking en -verdieping van 
ons werk betekent. Hetgeen allen die er bij waren 
zullen bevestigen. 	 B. 

OVER EEN BENOEMING 
EN NOG WAT 

Naar wij vernamen is met ingang van' 1 Mei 1947 
benoemd tot directeur van het Rijksopvoedingsgesticht 
voor Jongens te Doetinchem, de heer Geleynse, vroeger 
o.a. directeur van de Rudolph-Stichting. 

Deze benoeming heeft bij ons enige verwondering 
gebaard. Niet in deze zin, dat wij tegen de heer 
Geleynse als mens bezwaar hebben, integendeel, we 
geloven, dat de heer Geleynse een goede Gestichts-
directeur is en in de bezettingsjaren heeft hij zich 
flink geweerd. 

Ons bezwaar ligt op ander terrein. We kennen in 
ons land particuliere- en Rijks-Opvoedingsinrichtingen. 

De particuliere inrichtingen zijn bijna zonder uit-
zondering confessioneel. Zo hebben we voor de ter be-
schikking der regering gestelde jongens o.a. de inrich-
tingen ,,Hoenderloo" te Hoenderloo, en „Valkenheide" 
te Maarsbergen. Deze inrichtingen zijn, beide Orthodox-
Protestants. 

Zo zijn er ook Rooms-Katholieke inrichtingen. In 
deze particuliere inrichtingen dienen — daar het „rich-tings"-inrichtingen zijn — die jongeren geplaatst te 
worden, die daar op grond van de gezindheid, waartoe 
het gezin behoort, waaruit zij voortkomen, thuishoren. 

Herhaaldelijk hebben wij betoogd, dat wij daartegen 
geen enkel bezwaar hebben. Eechter, er zijn ook jon-
gens, die voortkomen uit buiten-kerkelijke gezinnen. 
Deze behoren nu allereerst thuis in de Rijks-Opvoe-
dingsgestichten. Nederland heeft twee twee Rijks-Op-
voedingsgestichten voor Jongens. 

Aan het hoofd van het gesticht te Amersfoort staat 
een directeur„ die Rooms-Katholiek is. 

Aan het hoofd van „De Kruisberg" is benoemd een 
directeur, die Gereformeerd is. 

Nogmaals tegen deze beide functionarissen hebben  

we als mensen geen bezwaar. Toch, het maakt wel een 
heel eigenaardige indruk, dat aan de twee Jongens-
Opvoedingsinrichtingen thans werkzaam zijn twee 
functionarissen, die, gezien hun levensbeschouwing, 
toch Met in de eerste plaats de meest aangewezen 
figuren zijn, om leiding te geven aan inrichtingen, die 
noodzakelijkerwijs gebrienteerd zijn als de Rijks-Ge-
stichten. 

Wanneer we een vergelijking mogen maken tussen 
het Openbaar en het Bijzonder Onderwijs en de Rijks-
en de Particuliere Opvoedingsgestichten, dan zal mis- 
schien de verwondering, die bij Rns oprees, toen we 
kennisnamen van de nieuwe benoeming, ook voor onze 
lezers wel verklaarbaar zijn. 

De particuliere opvoedingsinrichtingen zijn veelal 
confessionele inrichtingen. We aanvaarden dit feit. We 
constateerden reeds eerder, de buiten kerkelijken komen 
op dit terrein minstens 50 jaar ten achter. 

De confessionele inrichtingen voeden op in een be-
paalde, uitgesproken richting. We eerbiedigen dit. Als 
noodzakelijk onderdeel en complementering van de op-
voeding in. de inrichting ziet men nu de nazorg. 

De Protestants-Christelijke Inrichtingen willen deze 
nazorg beter organiseren; we juichen dit toe. Ter be-
schikking gestelde jongeren worden dikwijls voor hun 
meerderjarigheid bij wijze van voorwaardelijk ontslag 
in de maatschappij herplaatst. Er wordt dan ter 
plaatse een toezichthouder gezocht. Soms wordt daar-
toe aangezocht een medewerker van „Humanitas". 
Daartegen rijst, vernamen we, bezwaar bij de directie 
van een Protestants-Christelijke inrichting. 

Men ziet de nazorg als een deel der totale opvoeding 
en derhalve wil men als toezichthouder over deze voor-
waardelijk ontslagen regeringspupil, iemand, die wat 
overtuiging betreft, zich aansluit bij de overtuiging van 
de inrichtingen, in welke knaap zijn'opvoeding genoot. 
Men meent blijkbaar, dat zulks met de medewerkers 
van „Humanitas" niet het geval is. We hebben tegen 
deze redenering, die schijnbaar heel logisch is, twee 
bezwaren. 

In de eerste plaats dienden in de Protestants-Chris-

telijke inrichtingen»  als bijv. Hoenderloo en Valken-
heide, alleen die jongeren te komen, die afkomstig 
zijn uit gezinnen, die wat hun geestelijke inslag be-
treft, corresponderen met de basis van deze gestichten:-

loco parentis" (in plaats van ouders) staat op het 
standbeeld van Jan Klootsema aan de Kruisberg te 
Doetinchem. 

„In loco parentis", het is niet juist, voor zover de 
plaatsing van buiten-kerkelijke jongeren in inrichtin-
gen als Hoenderloo en Valkenheide betreft. Ieder, die 
de practijk kent, weet, dat dit niet klopt. 

Deze jongeren keren nu, na de gestichtsverpleging, 
veelal met voorwaardelijk ontslag, terug in de gezin-
nen, waar niet de godsdienstige opvattingen heersen, 
welke de geldende zijn in inrichtingen als .bijv. Valken-
heide en Hoenderloo. 

De jongens worden nu weer deel van de collectiviteit, 
die het gezin vormt. Ze moeten daar verankeren. 

Wat voor bezwaar is er nu, dat als toezichthouder 
iemand wordt aangewezen, die, wat levensopvatting 
aangaat, correspondeert met de levensopvatting van 
het gezin, waarin de jongen terugkeert? 

Stel bijv., dat de jongen voor de gestichtsopname lid 
was van de A.J.C. en dat nu met toezicht wordt belast 
een oud-A.J.C.-er. Zou dit niet heel goed kunnen zijn? 

Ons tweede bezwaar is: Als medewerkers van „Hu-
manitas" kennen wij mensen die lid zijn der N.H.-
kerk. 

„Valkenheide" is een opvoedingsinrichting vanwege 
de N.H.-kerk. 

Wat klopt er nu niet, als een dergelijk lid van 
„Humanitas" met het toezicht wordt belast? 

Nogmaals, we eerbiedigen ieders opvatting. Dat is 
een humanistische deugd. Laat men nu van de kant 
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UIT ONZE AFDELINGEN 

van de gestichtsdirecties toch vooral begrijpelijk tegen-
over deze dingen staan. 

We geven toe, er moest zijn een inrichting voor jon-
geren, komende uit gezinnen, die indertijd de openbare 
school als de school voor hun kinderen kozen. Deze 
inrichtingen zijn er niet, of niet in voldoende mate. 
Dit kan leiden tot moeilijkheden. Wij zijn niet van 
plan, alle verschillen toe te spitsen. Dit ligt ons niet, 
maar toch, er zijn grenzen, zelfs aan onze bereidheid 
tot samenwerking. 	 P. C. F. 

Verschenen: 
Deel 3 van de Leidraad Voorzieningen Oor-

logsnoden, bevattende: 
hoofdstuk IV, Oud-illegale werkers 
hoofdstuk V, Onderduikers 
hoofdstuk VI, Joden 
Prijs /0.55. 

Deze Leidraad zal door wijzigingsbladen 
steeds up to date gehouden worden. Bestellingen 
op de reeds verschenen delen 1, 2, en 5 á resp. 
/0.15, /0.70 en /1.— te richten tot het Landelijk 
Bureau v. Nederlands Volksherstel, Paleisstraat 1, 
's-Gravenhage. 

INTERNAAT VOOR OPLEIDING 
TOT GEZINSVERZORGSTER 

TE AMSTERDAM 

Aanvang nieuwe cursus 2 September 1947. 
Aanmelding vóór 1 Juli a.s. aan de Opleidings-
school van Eeghenstraat 66, Amsterdam-Zuid, 
Tel. 97492. Spreekuur Directrice Woensdag 
van 9-1 (beh. 28 Mei en 4 Juni) en iedere eerste 

en derde Zaterdag van de maand. 

Vraagt om toezending van de brochure 
„HELPENDE HANDEN", waarin inlichtingen zijn" 
opgenomen betreffende kosten, voorwaarden, 
tewerkstelling, enz. 

1 

EDAM. 

Afscheid Jb. Bommezij. 
De afdeling EDAM kwam 14 

Mei j.l. met 14 medewerkers in 
gebouw „Rito" bijeen, voor de 
laatste maal onder voorzitterschap 
van de Heer Jb. Bommezij, wegens 
zijn vertrek naar Alkmaar. 

Na afhandeling van de huishou-
delijke zaken, kwam punt 3 der 
agenda aan de orde, n.l. „Verkie-
zing van een voorzitter." 

Na een inleidend woord van 
Bommezij, waarbij hij meedeelde 
zijn gedachte te hebben laten gaan 
over de benoeming van een nieuwe 
voorzitter en zijn keus daarbij was 
gevallen op de heer C. Geurts, 
werd deze laatste prompt bij ac-
clamatie tot voorzitter onzer af-
deling gekozen. 

De heer Geurts nam deze be-
noeming aan op voorwaarde, dat 
hij bij het werk op de steun van 
de overige medewerkers kon 
rekenen. 

Van de gelegenheid maakte hij 
tevens gebruik om namens al de 
medewerkers zijnj grc4e eiikente-
lijkleid uit te spreken voor het-
geen Bommezij in het belang van 
hen, die veelal buiten hun schuld 
in nood verkeerden, had gedaan. 
in welke hulde spr. ook Mevrouw 
Bommezij wilde betrekken, die 
haar man zoveel uren voor ons 
werk had moeten missen. 

De heer Geurts zei het zo tref-
fend: „Niet aan U zelf heeft U 
gedacht, doch steeds 'weer voor 
andere mensen Uw beréidvaa,rdig-
heid getoond. U heeft de ogen van 
vele mensen en ook van mij-zelf 
geopend, om het werk aan te pak-
ken en het leed dat hier is te 
helpen verzachten, Het typeert de 
persoon van Bommezij, dat hij het 
altijd was die zich voor het werk 
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spande en zijn invloed deed gelden 
om hen die in narigheid zaten er 
weer bovenop te helpen. 

En met de woorden: omdat wij 
voelen, dat Uw werk niet genoeg 
beloond kan worden, kunnen wij U 
slechts een heel klein bewijs van 
erkentelijkheid meegeven", waarna 
do heer G. de scheidende voorzit-
ter het boek „Meester Rembrandt" 
overhandigde, terwijl Mevr. Bom-
mezij een plant in ontvangst had 
te nemen. 

Een blijvende herinnering aan 
Edam werd de familie Bommezij 
nog toegezegd in de vorm van een 
schilderstuk. 

In overleg met de Heer Swalve 
zal deze een voor Bommezij dier-
baar plekje uit Edam schilderen. 

Ook de Heer Hibma, sprak woor-
den van grote dankbaarheid voor 
het vele werk door Bommezij ver-
richt, daarbij de wens uitsprekende, 
dat het hem in zijn nieuwe ge-
meente goed zal mogen gaan en hij 
een prettige herinnering aan Edam 
zal meenemen. 

Vervolgens nam Bommezij zelf 
weer het woord, waarbij hij zijn 
dank uitsprak voor de tot hem 
gesproken woorden en aangeboden 
geschenken. De grootste beloning, 
aldus spr., was echter de goede 
kameraadschap bij zijn werk welke 
hij steeds had mogen ondervinden. 

Spr, legde er de nadruk op, dat 
het werk tegenover de medemens 
moet worden gedaan en vond het 
een geruststelling in deze zijn 
plicht te hebben gedaan. Hoewel 
men niet altijd het resultaat van 
het werk ziet en het wel eens 
hopeloos schijnt, want dikwijls 
keert men meerdere malen tot het 
zelfde geval terug, hij meende wel 
iets te hebben bereikt. 

Spreker vertrouwde er echter op, 
dat het werk te Edam in toene- 

mende mate zou worden voortgezet 
en prees zich gelukkig een afdeling 
achter te laten met een zo'n groot 
aantal goede medewerkers. 

Nadat hij nogmaals zijn dank 
had betuigd voor de steun die hij 
altijd bij zijn werk had onder-
vonden, sloot voorzitter Bommezij 
voor de laatste maal de vergade-
ring van de Stichting voor Maat-
schappelijk werk, afdeling EDAM. 

Nadat allen persoonlijk het echt-
paar Bommezij de hand ten af-
scheid hadden gedrukt, verlieten 
wij de vergadering met het vaste 
voornemen, het werk, waarvoor 
Bommezij al zijn vrije tijd en 
zelfs meer besteedde, te blijven 
voortzetten in het belang van 
ieder die onze hulp behoeft. 

Een duidelijk spoor, heeft hij 
voor ons achtergelaten! 

Jb. H. 

De redactie en het Centraal Be-
stuur van „Humanitas" voegen 
gaarne hun beste wensen bij die 
van onze Edamse vrienden t.o.v. 
het , echtpaar Bommezij. Wij zijn 
ervan overtuigd, dat Bommezij ook 
in z'n nieuwe woonplaats niet zal 
kunnen nalaten op het maatschap-
pelijk terrein actief te zijn. 

ARNHEM. 
Uit een overzicht van de werk- 

zaamheden in de maanden April 
en Mei blijkt 

De spreekuren werden door 5 
personen bezocht. 

Acht nieuwe hulpverleningsge- 
vallen werden in behandeling ge-
nomen. 

Correspondentie. 
Ingekomen zijn 77 brieven. 
Verzonden werden 135 brieven. 

Donateursactie. 
Onder leiding van de Heer B. 

actie hervat. Vijf begunstigers 
werden gewonnen. 

J. MECHELS. 

MV. Dl Ammonia • Aimwood 


