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Een jarige kan -- als het een persoon betreft —
moeilijk over zijn eigen verjaardag schrijven. Voor 
eer organisatie geldt deze remming niet en vandaar, 
dat we behoefte hebben, om bij de verjaardag van 
onze Stichting enige korte opmerkingen te maken. 

Drie jaar bestaat thans Humanitas. Voor een 
Organisatie is dat nog heel jong en verwacht mag 
niet worden, dat een organisatie in die korte tijd 
reeds zijn 

Voor 	
plaats heeft gevonden. 

,,Humanitas" geldt dit stellig. Voorbereid in 
de  oorlogswinter 1944-1945, kwam onze Stichting tot 
stand op 31 Mei 1945. 

Begintiend met niets, lag er de moeilijke taak, om 
een bevolkingsdeel, dat tot die tijd zich bijna niet 
had geïnteresseerd voor het maatschappelijk werk en 
althans OP dat terrein weinig of geen arbeid had ver-
richt, te doordringen van de gedachte, dat op dit ge-
bied een taak was te vervullen. 

Deze zware taak werd aanvaard met enthousiasme 
en  vuur. Gewerkt is er, ondanks de belemmerende 
omstandigheden van de beginperiode; zo hard en 
intensief, als maar enigszins mogelijk was. De resul-
taten bleven niet uit. 

Belangstelling werd gewekt, de mensen werden ge-
'vonden, die bereid waren, mede hun schouders onder 
dit werk te zetten. 

Uitgroei in de breedte vond plaats, sneller dan de 
stichters misschien verwacht hadden. Afdelingen wer-
den opgericht, propaganda  gevoerd en de naam „Hu-
manitas" werd een min of meer bekende klank. Stellig 
is dat niet de enige winst, die werd behaald. Dezer  

dagen woonden we een congres van de P.v.d.A. bij, 
waar het verkiezingsprogram werd behandeld. 

Het congres werd voor onderdelen in secties ge-
splitst en in de sectie-vergadering. die wij bijwoonden, 
werd ook gesproken over reclassering, kinderbescher-
ming en justitie. 

Voor dit onderdeel was veel en veel meer belang-
stelling, dan enige jaren geleden. Niet gaarne zouden 
we willen beweren, dat dit alleen te danken is aan het 
werk van „Humanitas". Een verschijnsel is nimmer 
uit één oorzaak te verklaren. 

Wel echter durven we onze overtuiging uit te spre-
ken, dat het werk van „Humanitas" er sterk aan heeft 
meegewerkt, om de belangstelling voor dit werk te 
doen toenemen. 

Tn zeker opzicht kunnen we, nu „Hurnanitas" drie 
jaar is, tevreden zijn. 

In ander opzicht zijn er nog vele moeilijkheden te 
' overwinnen. 

Elke organisatie op het gebied van het maatschap-
pelijk werk komt voor dezelfde soort moeilijkheden 
te staan. De vraag, of deze organisatie nu heeft de 
stichtings- of de verenigingsvorm, is daarbij niet door-
slaggevend. 

Voor het maatschappelijk werk is het een nood-
zakelijke voorwaarde, dat het heeft de belangstelling 
en de waardering van het grote publiek. Echter, de 
massa kan in dit werk nimmer actief betrokken 
worden. 

Het blijft werk van enige tientallen. Hierdoor dreigt 
een discongruentie te ontstaan. We dienen ons deze 
discongruentie bewust te zijn. 

Ik begrijp het volkomen, dat onze afdelingen vra-
gen: wijs ons de taak, die er verricht moet worden. 
Ons antwoord is: we willen medewerking ,verlenen 
aan de kinderbescherming, de reclassering, de arm-
verzorging, de gezinsverzorging. 

Echter dit werk moet er dan ook zijn. Nu is het 
vanzelfsprekend, dat in kleinere plaatsen 013 dit gebied 
niet zoveel arbeid valt te verrichten. We wijzen op 
Woerden, waar men zich voortdurend de vraag stelt: 
Waar blijft het werk? Nu behoort Woerden tot de 
kleinere plaatsen en het buiten-kerkelijk volksdeel is 
niet, zo heel groot. 

Misschien, dat er slechts enkele reclasseringsgevallen 
te vinden zijn en dus is het nu niet mogelijk en zal 
het ook straks niet mogelijk zijn, enige tientallen vrij-
willigers aan het werk te zetten. 

Hetzelfde geldt in mindere of meerdere mate 'voor 
de kinderbescherming — het aantal gezinsvoogden zal 



Samenwerking en artikel 28 der Armenwet 
door J. Hiihl 

• 

Ondersteuning kan slechts worden verleend aan 
hen, die zich het noodzakelijke levensonderhoud niet 
kunnen verschaffen en het, hoewel een verzoek 
daartoe gedaan is, niet ontvangen van anderen, 
ingevolge de wet tot het verstrekken daarvan ge-
houden„of van kerkelijke, bijzondere of gemengde 
instellingen. 

In het „Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk" 
van 20 April j.l. komt een artikel voor van de hand 
van ds P. J. Roscam-Abbing, handelend over - art. 28 
der Armenwet. Ik heb het met belangstelling gelezen. 
Feitelijk had ik reeds eerder reactie verwacht van 
kerkelijke zijde; nu een Staatscommissie bezig is een 
rapport samen te stellen, om de Armenwet meer aan. 
te passen aan: de begrippen van onze hedendaagse 
hulpverlening. 

De geachte dominee schrijft boven zijn artikel dat 
hij zijn opmerkingen maakt als belangstellend parti-
culier, nochtans niet als eenling in zijn mening. 
Niet als eenling, neen, inderdaad. Ik geloof zelfs, dat 
hij de vertolker is voor vele geestelijken die zich, 
vaak op historische" gronden, ook thans nog vast-
klampen aan het bepaalde in art. 28 der Armenwet. 
Immers, hoewel -we in 1948 leven en op sociaal 
gebied een v6oruitgang meemaken die, zijn weerga 
in de geschiedenis niet vindt, -mag de overheid hen 
die hulp behoeven, op grond van de bepailingeu der 
Armenwet dan pas helpen, als armbestuur of diaco-
nie, voor zover de hulpbehoevende althans tot een 
kerkgenootschap behoort, niet helpt 	 • 

Slechts alá het verstrekken van ondersteuning niet 
zonder gevaar voor het leven of de gezondheid van 
de arme kan worden uitgesteld, mag de -overheid 
helpen, zonder de hulpbehoevende te verwijzen naar 
diaconie of armbestuur. Hielden de overheidsinstel- 

lingen zich strikt aan de bepalingen van de Armen-
wet, dan zou het er met de armenverzorging slecht 
uitzien. Gelukkig is de practijk anders en helpen 
de overheidsinstellingen eerst, om zich daarna met 
in de wet voorgeschreven instellingen en onder-
houdsplichtigen in verbinding te stellen. Practisch 
heeft dus art. 28 zijn waarde verloren en bestaat er 
geen enkele -reden het' te handhaven, vooral ook 
omdat er over het betreffende artikel veel misver-
stand schijnt te bestaan, vooral bij de kerkelijke 
instellingen. Ook ds Roscam-Abbing schijnt een ver-
keerde opvatting fe hebben. Immers hij vindt het 
onbevredigend, dat financiële steun van kerkelijke 
zijde vaak ten volle wordt gekort op de van over-
heidswege verleende ondersteuning, zodat, schrijft hij, 
in feite ondersteuning wordt verleend aan de over-
heidsinstellingen in, plaats van aan de hulp-
behoevenden. 

Ik kan hierin echter niets onbevredigends vinden, 
alleen 'een verkeerd begrip over de interpretatie van 
art. 28 der Armenwet, welk artikel, onder druk van 
kerkelijke zijde, nog steeds in de Armenwet • is ge-
handhaafd. Niet de overheid trekt af, doch vult 
slechts aan, zoals haar is .voorgeschreven. Men mag 
.zich hierover van kerkelijke zijde let beklagen. De 
kerk zal nooit en .te. nimmer uit propagandistische 
motieven mogen steunen, schrijft ds Roscam-Abbing. 
Zo is het inderdaad; als men dit in de kerkelijke 
kringen volkomen bewust is, zal er van die zijde op 
handhaving van art. 28 ook geen prijs meer worden 
gesteld. 

Hoewel de geachte dominee een ruim oog heeft 
voor modernisering van ons armwezen, spreekt toch 
uit zijn artikel een zekere mate van angst, dat de 
overheid zich met de kerkelijke armenzorg zal gaan 

in Woerden waarschijnlijk ook niet groot zijn -- en 
ook voor de gezinsverzorging niet. 

Wanneer men bij de armenverzorging het stelsel 
der vrijwillige verzorgers had ingevoerd, dan zou men 
de behoefte hebben aan meer van deze vrijwilligers. 

Voor Woerden komen we dus tot de conclusie: Niet 
direct aanwijsbaar is het werk, dat verricht moet 
worden. 

Wil dit nu zeggen: Dus, we houden ermee op en 
een afdeling van „Humanitas" is overbodig! Onze 
Woerdense vrienden denken er niet aan. Zijzelf zijn 
ervan overtuigd, vooral nu daar een herziening van het 
Burgerlijk Armbestuur zal plaatsvinden, dat, willen 
ze invloed kunnen uitoefenen, een afdeling van 
„Humanitas" dringend nodig is. Bovendien is het, 
zoals onze voorzitter eens opmerkte, vanzelfsprekend, 
dat de afdelingen zelf het gemakkelijkst zullen kunnen 
constateren, welk werk er ter plaatse verricht kan 
worden. Bovendien voegen wij eraan toe, de ervaring 
leert: van werk komt men toto werk. 

Zodra gebleken is, dat men bereid en in staat is, om 
arbeid te verrichten, dan komen de hulpzoekenden 
stellig. 

• 
Echter, maatschappelijk werk kan nimmer worden 

een massa-beweging. 
De organisatie moet zo zijn: enkele beproefde en 

trouwe krachten verrichten het werk, de anderen heb- 
• ben de taak, dit werk mogelijk te maken. Als ik het 
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eens eigenaardig mag formuleren: het aantal werkende 
leden zal altijd veel geringer zijn, dan het aantal 
kunstlievende leden. Evenwel zonder de kunstlievende 
leden, kan het werk niet goed geschieden en dus is 
het ook de taak der afdelingen, het .aantal kunst-
lievende leden zo hoog mogelijk op te voeren. We be-
pleiten dit niet alleen om de financiële bijdragen, 
maar vooral ook, omdat het maatschappelijk werk. 
zonder de belangstelling en sympathie van de burgers, 
niet behoorlijk kan functionneren. Het is 'altijd weer 
een wisselwerking: Hoe meer er gewerkt wordt, hoe 
meer sympathie er ontstaat en hoe meer financiële 
steun wordt verkregen. 	- 

Aan de andere kant, er kan pas gewerkt' worden, 
als de financiële middelen er zijn. Eigenlijk is er hier 
dus een vicieuse cirkel te doorbreken. 

„Humanitas" bestaat drie jaar. Heel wat wérk werd 
er al verricht, er zal nog meer verricht moeten worden. 

Wij, die ten nauwste bij het werk van „Humanitas" 
zijn betrokken, kunnen getuigen, dat het werk in de 
afgelopen drie jaar, heel, heel' zwaar was, er zijn 
fouten gemaakt door ons en door anderen; nog kwam 
niet tot stand, wat we gehoopt hadden, dat er reeds 
zou zijn. We verkeren niet in een jubelstemming, we 
zien de moeilijkheden, die er zijn en die nog zullen 
komen, maar toch: In drie jaar is de grondslag ge-
legd, we kunnen verder bouwen! Bij die verdere bouw 
rekenen we op critiek, maar ook op hulp! 	P. C. F. 



bemoeien. Ik geloof dat die angst ongegrond is. Ik 
hoop echter, dat de Staatscommissie in haar rapport 
de volle aandacht zal schenken aan de samenwerking, 
zowel met de kerkelijke als de particuliere instanties. 
Coërdinatie, zonder dat hier sprake zal zijn van over-
heidsingrijpen in de zelfstandigheid van de instel-
lingen zelf, is mijns inziens dringend geboden. Het 
komt nog maar al te vaak voor, dat zonder overleg, 
tot schade van de hulpbehoevende en hulpgevende, 
tot dubbele hulpvel•lening wordt overgegaan. Hier-
aan moet een einde komen. Een goed function-
nerend overkoepelend orgaan met in elke plaats een 
permanente commissie, zal in de naaste toekomst 
noodzakelijk zijn. 

Het schijnt echter moeilijk te zijn tot tdeze samen-
werking te kunnen komen. Reeds in de 13e eeuw, 
toen de steden opkwamen, deed zich de behoefte 
gevoelen tot meer overleg en organisatie in 
het armenwezen. Resultaat had dit echter niet. In 
1531 vaardigde Karel V een plakkaat uit, waarbij 
in elke stad centralisatie van het armenwezen werd 
gelast. Dit plakkaat, gevolgd door andere dergelijke 
verordeningen in de 16e en 17e eeuw, leverde al 
evenmin resultaat op. Door de Franse revolutie werd 
het probleem weer actueel. Het verzet van de 
weldadigheidsinstellingen tegen het aan banden 
leggen van hun vrijheid was echter zo groot, dat 
practisch niets werd bereikt. Na het herstel van de 
onafhankelijkheid kwam de wet van 1818 tot stand, 
waarin uitdrukkelijk werd bepaald, dat de bestaande 
reglementen van de weldadigheidsinstellingen moes-
ten worden geëerbiedigd.  Alles bleef dus zoals het 
was. 

De Armenwet van 1854 gaf, al evenmin enige be-
paling waardoor de samenwerking zou worden 
bevorderd. 

Na het uitkomen van een rapport van 1895, uit-
gekacht door een commissie, benoemd door het 
hoofdbestuur van het Nut van 't Algemeen, werd 
de chaotische toestand, die er in Nederland heerste, 
weer eens scherp belicht. Naar aanleiding hiervan 
deed minister Goeman Borgesius in 1901 een con-
creet voorstel. Er bleken echter diepgaande menings-
verschillen te bestaan en toen het ministerie ten val 
werd gebracht, werd het voorstel van genoemde 
minister ingetrokken. 

Eindelijk, in 1908, werd door de Nederlandse Ver-
eniging voor  Armerizorg en Weldadigheid een voorstel 

gedaan, dat door alle partijen kon worden aanvaard. 
Toen men het over de grote lijnen eens was, kon 
men op herziening  van de Armenwet aandringen. 
Het resultaat was, dat het ontwerp-Heemskerk in 
1912 tot wet werd verheven. 

De Armenraad, 

	

	
, geboren uit een overheidsorgaan, geboren 

„Het Anker" geopend 
Zaterdagmiddag 17 April: de dienst voor de niet-

gegrepen-jeugd, afdeling Amsterdam, opende het 
jeugdtehuis „Het Anker". 

Een heel goede bekende van Job kon hierbij ver-
schillende autoriteiten welkom heten namens de 
samenwerkende organisaties: de Amsterdamse Be-
stuurdersbond, de A.J.C. en „Humanitas". „Inwendige 
samenwerking", zo constateerde de voorzitter, „tussen 
drie onmisbare elementen komt hierin tot uiting, en 
wel: sociale politiek (vakbeweging), jeugdwerk 
(A.J.C.) en maatschappelijk werk (Humanitas). 
Samenwerking ook naar buiten met allen, die be-
seffen dat het hier om een groot en beslissend 
probleem gaat." 

De wethouder voor het Onderwijs en de Jeugd-
zorg, mr A. de Roos, verrichtte de officiële opening. 
„De overheid heeft hier een taak van stimulering 
en hulpverlening, maar zelf moet gij naar eigen 
behoefte en grondslag het werk verrichten", aldus 
de wethouder, die tevens de plannen van de gemeente 
Amsterdam ten opzichte van het jeugdwerk besprak. 
„Hopen we, dat dit half-millicenplan spoedig werke-
lijkheid kan worden." 

Een hoopvol geluid liet vriend Faber hierover 
horen, die in zijn kwaliteit van lid van de gemeente-
raad „onthulde", dat de verhoging der vermakelijk-
heidsbelasting hiervoor ten dele benut zal worden. 

Er is een slechtere besteding denkbaar van deze 
gelden dan voor bescherming en opvoeding van onze 
jeugd. 

In „Het Anker" aan de Prins Hendrikkade 142, 
Amsterdam-C., kan een deel 'van hen nu terecht in 
enkele gezellig ingerichte zalen en.een ruime werk-
plaats. 

Nadat de officieel genodigden alles met grote 
belangstelling hadden bekeken, namen na hun ver-
trek de minder officieel genodigden bezit van het 
Jeugdtehuis. 

Eén enkele folder in de buurt, bij scholen ver-
spreid, was voldoende om tweemaal de ontspannings-
zaal stampvol te krijgen op deze eerste Zaterdag-
avond. 

Welke kreten zijn er it niet opgegaan tijdens de 

particulier initiatief, zou de samenwerking stimu-
leren en bevorderen. In de practijk is hiervan echter 
weinig terecht gekomen. 

De burgerlijke instellingen zijn verplicht de namen 
van de gesteunden op te geven aan de Armenraad, 
de kerkelijke instellingen niet. 

Alle goede bedoelingen ten spijt hebben de Armen-
raden over het algemeen niet gebracht wat werd 
verwacht. 

Nogmaals, coordinatie van het maatschappelijk 
hulpbetoon zal dringend noodzakelijk zijn. Moge de 
Staatscommissie een oplossing vinden. Zij .zal de 
dank oogsten van allen, die dagelijks de wrange 
vruchten plukken van de chaotische toestand die er 
in Nederland heerst. 

Zeven eeuwen doktert men echter al over het 
onderwerp. Zeven eeuwen... 't is een lange tijd, een 
heel lange tijd. Veel wat ver weg scheen, is echter 
de laatste jaren tot stand gebracht. Er is wel iets 
veranderd! Laten we hopen dat zulks met de samen-
werking ook gebeurt. 

BERICHT VAN DE REDACTIE 

Dit nummer van ons orgaan telt 12 pagina's. Het 
April-nummer verscheen niet. 

Het nummer van Augustus zal evenmin ver-
schijnen. Het September-nummer verschijnt weer in 
vergrote vorm. 

Het resultaat van deze wijziging is, dat de vierde 
jaargang kan verschijnen in Januari 1949. 

De jaargang van „Humanitas" loopt dan even-
wijdig aan het boekjaar. Administratief geeft dit 
vele voordelen. 

We hopen, dat onze lezers deze wijziging zullen 
begrijpen en billijken. 
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smalfilmvertoningen en wat een kostelijke opmer-
kingen bij de „voetbalwedstrijd" en het „vuurwerk" 

De belangstelling is gewekt in de buurt, een nieuw 
stuk werk gestart.. Het zal verder vorm 'moeten 
krijgen. Moeilijkheden èn mogelijkheden tot nieuw 
werk zullen er uit naar voren komen. 

Vast staat dat het preventieve werk van de Kin-
derbescherming er mee gebaat is. 

Welke afdelingen van „Humanitas" nemen daarom 
dit initiatief over en gaan meedoen aan -de dienst 

voor de niet-gegrepen-jeugd?! 

Vertel hun: waarom 
Vandaag op bezoek bij een paar ouden van dagen. 

Er was me gevraagd hen te bezoeken, omdat ze niet 
uit de berekening kwamen van hun steunbedrag en 
dachten minder te ontvangen dan waar ze recht op 
hebben (dat „recht" dan zoals u weet vooral niet 
in officieel wettelijke zin, want zover zijn we nog 
niet in onze Armenwet). Het.  blijkt, dat het gaat 
om het steunbedrag na de invoering van de wet-
Drees. Bij de eerste uitbetaling heeft een, voor de 
oudjes wat ingewikkelde, verrekening plaats gehad. 
De moeilijkheid zit voor hen vooral in het feit, dat 
enkele dubbeltjes (voor hen van groot belang) min-
der worden betaald dan waarop ze gerekend hadden. 
Hun (lage) woninghuur is hiervan de oorzaak, op 
grond van een aftrek bij lagere en toeslag bij hogere 
huur. Rustig leg ik hun dat uit en reken het voor. 
Ze begrijpen het en zijn gerustgesteld. Of de bezoeker 
van Sociale Zaken het hun dan niet.had verteld? 

„Och, mijnheer, toen we het die vroegen, heeft-ie 

DE ALGEMENE VERGADERING 

Voor het eerst kwam „Humaiiitas" in Amsterdam 
voor het houden van een algemene vergadering 

• bijeen. 

Was tot dusver Utrecht de plaats, waar de afge-
vaardigden samenkwamen en waar ze op zo voor-
treffelijke wijze door de Utrechtse afdeling werden 
ontvangen en het echtpaar Praas voortdurend de 
grote dank van de afgevaardigden in ontvangst had 
te nemen, nu zou dan Amsterdam als gastvrouw 
optreden. 

We geloven, dat ook de verzorging in Amsterdam 
prima was en dat Boetje, als secretaris van de 
Amsterdamse afdeling, eer inlegde met zijn werk, 
maar naar ons gevoel was toch de gelegenheid tot 
vergaderen in het N.V.-Huis te Utrecht beter dan in 
A.T.V.A. te Amsterdam. 

Als we mogen beginnen met een totaal-indruk, dan 
geloven we, dat we mogen constateren, dat de ver-
gadering goed is geslaagd. De hoogtepunten vormden 
stellig de twee inleidingen, die werden gehouden. 

Op Zaterdagavond wist de heer Mulock Houwer, 
directeur van het Nationaal Bureau voor Kinder-
bescherming, zijn gehoor te boeien met zijn uit- 
stekende inleiding over de problemen der kinder-
bescherming. 

De grote verdienste van Mulock Houwer was, dat 
hij wees op de vele tekortkomingen, die er nog altijd 
zijn, dat hij waardering toonde voor wat door een 
moeizame strijd werd bereikt en de weg wees, langs 
welke verdere vooruitgang is te bereiken. Voort-
durend en voortdurend wees hij op de noodzakelijk-
heid, om de kinderbescherming te zien als een goed 
georganiseerd geheel en hij was een uitstekend 
propagandist voor zijn plan van een Landelijke 
Jeugdraad, met daaronder de Arrondisseme,nts-Jeugd- 

gezegd: „het is zo in orde hoor", en was direct weg-
gegaan, „maar het is toch prettiger als je weet 
waarom het zo is." 

Precies. Laten we, als dat maar even mogelijk is, 
de mensen toch vertellen, waarom de zaken zijn 
zoals ze zijn. We maken het sociale werk er socialer, 
dat wil vooral ook zeggen menselijker mee. 

Polissen en meubels 
Of ik ze dan ook nog wil vertellen, waarom ze een 

van hun begrafenispolissen moesten inleveren, „want 
we willen toch een fatsoenlijke begrafenis hebben". 
Tevens één van de ergste oude-dag-zorgen van deze 
arbeidsmensen in het keurig verzorgde woninkje 
komt naar voren: Of het waar is dat hun meubeltjes 
aan „de stad" vervallen. 

Ook hier probeer ik uit te leggen, gerust te stellen. 
Maar dit lukt mij niet helemaal. Vermoedelijk ben 
ik niet formalistisch genoeg om goed te praten, wat 
ik in vele gevallen als een sociaal onrecht en psycho-
logische fout voel: dat nijvere arbeidsmensen, geen 
beroepssteuntrekkers, maar serieuze ,armlastigen, hun 
zelfverdiende begrafenispolis moeten geven als waar-
borg en • over hun graf ook nog de dreiging voelen 
van hun inbeslaggenomen meubeltjes. 

Wat een zegen in elk 'opzicht, als het gebouw der 
sociale wetgeving, waaraan de bouwer Drees werkt, 
hieraan een einde zal hebben gemaakt. 

„Maar", zo denk ik, „zou het in de sociale periode, 
waarin we thans leven, niet mogelijk zijn, voor de 
bona fide gevallen die hatelijke maatregelen achter- 
wege te laten?" 	 JOB. 

gehouden op 10 en 11 April 1948 

raden. Hij, de man met zijn vele internationale ver-
bindingen, de man met zijn frisse denkbeelden en 
tegelijkertijd met grote practische ervaring, was wel 
de meest aangewezen figuur om deze inleiding te 
houden. 

Op de Zondag-bijeenkomst trad als inleider op 
mr Gorter, voorzitter van de Raad van Arbeid te 
Leiden. De heer Gorter bood zijn verontschuldiging 
aan dat hij, daar mr. Van Doorn verhinderd was, 
het aandurfde als inleider op te treden over het 
onderwerp: „Armenzorg in de toekomst". 

De hoorders hebben ervaren, dat mr Gorter een 
vlot spreker is. Zijn kort historisch overzicht was 
naar ons gevoel uitstekend, en hij wees duidelijk 
de grote problemen die er nog liggen op het gebied 
van de Armenzorg aan. 

Ieder die enige ervaring heeft op dit terrein, zal 
wel beseffen dat de vele problemen die er zijn, 
niet dadelijk zullen worden opgelost. Met hoeveel 
belangstelling de voorstellen van de ingestelde Staats-
commissie ook worden tegemoet gezien en hoeveel 
verwachtingen . men ook van het werk van deze 
Staatscommissie mag hebben, wie de hoop zou heb-
ben dat nu de oplossing zal zijn gevonden, zal 
waarschijnlijk licht teleurgesteld worden. 

Het was de verdienste van de inleiding van de 
heer Gorter, dat duidelijk werd aangetoond, welk 
een grote taak reeds werd verricht, speciaal ook 
door het departement van Sociale Zaken. „Van 
armenzorg tot sociale verzekering", zo zou men de 
ontwikkelingslijn kunnen aanduiden. 

Vurig hopen we, dat in de komende jaren menige 
verbetering op dit gebied zal kunnen worden tot 
stand gebracht. •De heer Gorter heeft er aan mee-
gewerkt dat een beter begrip werd verkregen en wij 
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zijn hem dan ook uitermate dankbaar voor zijn 
inleiding. 

Het laatste woord is stellig nog niet gesproken. 
Als onze persoonlijke mening spreken we nog 

gaarne uit, dat welke verbeteringen ook zullen wor-
den aangebracht, welke nieuwe regeling er ook zal 
worden getroffen — wij zullen die zeer toejuichen —, 
altijd weer zal blijken, dat er gevallen zullen blijven 
waar verdere individuele hulp nodig zal zijn, en dat 
dus nodig zal blijven de samenwerking tussen over-
heids- en particulier initiatief en dat maatschappelijk 
werk nog altijd reden van bestaan zal houden. 

De hoogtepunten noemden we de inleidingen van 
onze beide inleiders. Dit wil niet zeggen, dat de 
algemene vergadering niet van betekenis zou zijn 
geweest. 

In de eerste plaats: het samenzijn van de afge-
vaardigden uit zo vele verschillende plaatsen is van 
grote betekenis. De gezamenlijke maaltijd, die de 
mogelijkheid gaf van een ongedwongen uitwisseling 
van gedachten, zouden we niet gaarne missen. We 
weten niet, hoe lang de afgevaardigden met de 
Amsterdamse pleegouders hebben nagepraat, maar 
we zijn er van overtuigd, dat verschillende bindingen 
tot stand kwamen en dat de „Humanitas"-mensen 
het gevoel hadden, te behoren tot één grote familie. 

OP de jaarvergadering waren verschillende belang-
rijke vraagstukken aan de orde. Daar waren de 
nieuwe statuten en het nieuwe huishoudelijke regle-
ment, die inhielden dat zou worden overgegaan van 
de stichtingsvorm naar de verenigingsvorm. 

Na de bespreking, waarin Miechels uit Arnhem een 
belangrijk aandeel had, werd *de verenigingsvorm 
algemeen aanvaard. 

Vele amendementen waren voorgesteld. Het was 
moeilijk al deze amendementen stuk voor stuk te 
bespreken én aanvaard werd het voorstel van de 
voorzitter, om deze amendementen terug te ver-
wijzen naar de Herzieningscommissie onder leiding 
van mr B. van der Waerden, om in de najaarsver-
gadering nader over deze amendementen te rapporteren. 

Jaarverslag werd uitgebracht door de secretaris, 
welk verslag, nadat Faber enige critiek had be-
antwoord en enige vragen had toegelicht, werd 
goedgekeurd. 

Besloten werd dat, wanneer ook de jaarverslagen 
der verschillende afdelingen zullen zijn ontvangen, 
een samenvatting zal worden gegeven van het jaar-
verslag van de Stichting en van de afdelingen, en 
dat dit  

Te 	
verslag zo mogelijk in druk zal verschijnen. 

opzichte van het financieel verslag werd be-
slotenn dat dit, nadat de Commissie tot nazien van 
de rekening dit zal hebben goedgekeurd, in „Huma-
nitas" zal worden afgedrukt. 

De begroting voor het jaar 1948 werd vastgesteld. 
Deze begroting wijst een tekort aan, maar dit tekort, 
zo uitte de voorzitter zich, kan met aller inspan-
ning worden weggewerkt. 

Uitvoerig werd gesproken over de wijze, 
vervoer 	

waarop het 

gevonden. 
de Oostenrijkse kinderen had plaats 

Verschillende klachten werden geuit en Faber gaf 
een overzicht van de gevolgde werkwijze en zegde 
toe, dat de geuite klachVn grondig zouden worden 
onderzocht en dat te zijner tijd een uitvoerig rapport 
zou worden uitgebracht. 

Onze voorzitter zette de door Boetje gemaakte plan-
nen ten opzichte van een te houden verloting uiteen. 
Hij wees 

 
op de noodzakelijkheid tot het verkrijgen van 

de nodige   geldmiddelen ten einde het werk van „Hu-
manitas" te kunnen uitbreiden. Het voorstel werd door 
de vergadering aanvaard.  

Belangrijk was nog het besluit dat de algemene 
vergadering nam, om medewerking te verlenen aan  

het tot standkomen van het Thuisfront Hamanitas. 
Op een andere plaats in dit orgaan wordt aan dit 
besluit afzonderlijke aandacht besteed. 

Meegedeeld werd dat het lid van het hoofdbestuur 
J. Bommezij zijn functie ter beschikking had gesteld. 
Aan Bommezij werd dank gebracht voor de verrichte 
arbeid. Besloten werd dat, wanneer in de jaarver-
gadering de ontworpen statuten en het huishoudelijk 
reglement zullen zijn vastgesteld, in de vacature zal 
worden voorzien. 

Al waren niet alle afdelingen vertegenwoordigd, 
toch was de jaarvergadering druk bezocht. Zo af en 
toe dreigde zelfs de vergaderruimte te klein te zijn. 

Ofschoon de agenda zeer uitgebreid was, werd toch, 
dank zij de leiding van onze voorzitter-minister, alles 
afgewerkt. 

Dank bracht de voorzitter terecht aan de afdeling 
Amsterdam voor de verleende gastvrijheid. 

Het sluitingswoord werd gesproken door de ver-
slaggever. Hij kon er op wijzen dat, ofschoon ver-
schil van mening en inzicht was geconstateerd, 
ofschoon er critiek was uitgeoefend, toch gebleken 
was, dat de geest van saamhorigheid er was en dat 
juist uit de uitgeoefende critiek bleek, dat „Huma-
nitas" er in geslaagd was, de belangstelling voer het 
maatschappelijk werk te wekken en te verstevigen 
en dat bij de afdelingen en bij het hoofdbestuur 
aanwezig was de wens om al die mogelijkheden te 
scheppen, dat het aangevangen werk kon worden 
voortgezet en uitgebreid. 	 P. C. F. 

OP WEG NAAR HET HALF MILLIOEN 

In het Maart-nummer van ons orgaan sprak ik 
over de „gegrepenen" en de nog „niet-gegrepenen". 

Het is mij een groot voorrecht thans te kunnen 
vermelden, dat het aantal „gegrepenen" zich weer 
heeft uitgebreid. De leden van het dagelijks, bestuur 
van „Humanitas" zijn op stap geweest. Zij hebben 
toegepast het bekende middel: ,Vang uw maat". 
Het resultaat is schitterend. Mag ik uw aandacht? 

Te onzer beschikking werd gesteld: 

1. door de N.V. Biscuit- en Chocoladefabriek „Vic-
toria", vier en twintig blikken biscuit; 

2. door de firma Philips: een compleet radiotoestel; 
3. door een firma, wier naam niet mag worden ver-

meld: een volledig slaapkamer-ameublement. 
4. door een kunstschilder, een schilderstuk. 

Mag ik nog eens de balans opmaken? 
Ten behoeve van het „Half-Millioen-Plan" onder 

de naam van het Oenen-Brands-fonds werd ver-
kregen: 
1. van de heer Br.: vijftig achtereenvolgende jaren 

f 1000.—; 
2. van een Rotterdamse firma: f 1000.—; 
3. twee schilderstukken; 
4. jaarlijks een costuum; 
5. vier en twintig blikken biscuit; 
6. een compleet radiotoestel; 
7. een volledig slaapkamer-ameublement; 
8. een schilderstuk; 

Me dunkt, voorlopig kunnen we tevreden zijn. 
Echter, we zijn er nog niet!! 

Wie trekt er nog eens op uit? 
„Gegrepenen" — hartelijk, hartelijk dank! 
„Nog-niet-gegrepenen" — het is tijd. Komt over de 

brug, doet mede. Op naar het Half-Millioen. 

P.C. P. 
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NOGMAALS DE RIJKSKAMPEN VOOR SOCIALE JEUGDZORG 

Een en ander maal werd in ons orgaan aandacht 
be'steed aan de Rijkskampen voor Sociale Jeugdzorg. 
Thans is er weer aanleiding om belangstelling voor 
deze kampen in te roepen. 

Voor ons ligt „Correspondentieblad — V.B.S." (Vor- 
ming Buiten Schoolverband) een gestencild orgaan, 
bestemd voor de leiders in die kampen. In dit orgaan 
wordt gesproken over de opvoeding, die de verpleeg- 
den in deze kampen ontvangen. Een dergelijk orgaan, 
dat een uitstekend bindmiddel kan zijn voor de leiders 
en leidsters, die daar dikwijls on afgelegen plaatsen 
hun mooie, maar zware taak verrichten, kan van 
grote betekenis zijn. Ons werd toegezonden „Corres-
pondentieblad", le jaargang nr 2 van April 1948. De 
redactie van het blad stelt in een. hoofdartikel de 
vraag aan de orde, wat het doel is, dat men zich in 
het algemeen met de opvoeding in de kampen stelt. 
De redactie poneert de stelling, dat werken „ins 
Blaue hinein" onmogelijk is en dat er een doel moet 
zijn. 

„Is er nu", zo vraagt de redactie zich af, „voor ons 
werk een algemeen universeel, voor ieder geldend op-
voedingsideaal te scheppen?" 

Dit is een discussie op zichzelf en ten volle waard, 
om onze aandacht bezig te houden. Hier raakt men 
de kern van de zaak, waar godsdienst en levensbe-
schouwing in hun volle zwaarte gaan meetellen. Het 
is wenselijk dat hier eens de verschillende meningen 
duidelijk naar voren komen." 

In het „Correspondentieblad" treffen we verder aan 
de rubriek „Geestelijk Leven". In deze rubriek wil de 
redactie gelegenheid geven tot het uitwisselen van 
ervaringen, opvattingen en principiële standpunten 
inzake de practische problemen van de godsdienstige 
verzorging in de kampen en internaten. 

De redactie gaat bij het uitwisselen van deze erva-
ringen, opvattingen • en Principiële standpunten uit 
van een bepaalde veronderstelling, die ze onderstreept 
laat afdrukken en die we hier overnemen: 

„Over de vraag, of godsdienstige vorming voor de 
jongens en meisjes die onze kampen en internaten 
bezoeken, noodzakelijk of gewenst is, behoeven wij, 
naar we veronderstellen, niet te disputeren." 

Twee inzenders geven in ditzelfde nummer hun 
mening over de godsdienstige verzorging. Het zijn 
G. van Andel, pred. Geref. kerk, Dieren en J. J. de 
Jager, R.K. kapelaan te Dieren. 

Het zal onze lezers bekend zijn, dat de godsdienstige 
verzorging in opvoedingsinrichtingen ons sterk inte-
resseert en ten einde te voorkomen, dat ons het ver-
wijt zou worden gemaakt van onjuist citeren, nemen 
we deze beide artikelen ongewijzigd over. 

GODSDIENSTIGE VERZORGING door ds G. van 
Andel. 

Voorlopig moge ik volstaan met de volgende over-
wegingen, waarbij ik moet vooropstellen, dat mijn 
„ervaring" zich alleen uitstrekt tot het Schippers-
internaat in Dieren en dat mijn bezwaren niet voort-
vloeien uit de daar gegeven leiding. 

1. Het kamp is een opvoedings-, niet alleen een 
opleidingskamp. Het maakt klaar voor een bepaald 
diploma, maar heeft de tendens, om ook levenswijs-
heid mee te geven. 

2. Daartoe leiden ook de omstandigheden.  Men 
krijgt jongens op een leeftijd van nog-niet-zelfstandig-
zijn; men krijgt ze intern, dus niet alleen op (min 
.)f meer „technische") lesuren; men krijgt ze dikwijls 
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uit gezinnen, waarin nauwelijks van Opvoeding sprake 
kan zijn (eerder van „neer-voeding"). 

3. Elke opvoeding gaat uit van een zeer bepaalde 
levensbeschouwing, van zeer bepaalde beginselen. Ook 
die, waarvan men meent van niet. Een opvoedings-
instituut, dat zich het beginsel gekozen heeft van: 
Géén beginsel te hebben, brengt elke leerkracht, die 
dat uitgangspunt niet deelt, in een gewrongen positie. 

4. Geestelijke verzorging, voor zover zij van buiten 
het kamp komt, kan alleen vruchtbaar zijn,4  indien 
zij aansluiting vindt aan de gehele opvoeding binnen 
het kamp. 

5. Hierom ben ik een voorstander van kampen op 
— indien men dat zo noemen wil — confessionele 
basis. Waarbij ik uiteraard denk aan m.n. drie hoofd-
stromingen:   Protestantisme, Rooms-Katholicisme, 
Humanisme. 

6. Naar mijn overtuiging blijft, zoals het nu is, alle 
geestelijke verzorging, van binnen uit en van buiten 
af, stukwerk. 

Hoé daaraan het meest tegemoet te komen, moge 
ik thans nog laten rusten. In het Schippers-Internaat 
wordt inderdaad alle moeite gedaan, deze stukken zo 
goed mogelijk aan elkaar te krijgen, welk streven alle 
lof verdient. Ook ruste de vraag, hoe er de nodige 
eenheid in opleiding zou kunnen blijven, indien de 
kampen een meer „confessioneel" karakter kregen. 

Dank voor uw aandacht. Ik reken op meningsver-
schil: Niet op ruzie! 

GODSDIENSTIGE VERZORGING door Z.E.H. J. J. 
de Jager. 

Artikelen worden meestal geschreven door bevoegde 
handen. Stelt u op dit punt gerust; dit artikel niét, 
want ik ben er alleen maar van on de hoogte, hoe 
het, reilt en zeilt c» het internaat „Van Kinsbergen". 
Ik moet dus gaan realiseren. Dat doe ik ook, omdat 
de levenswijze en inrichting in alle internaten en kam-
pen wel ongeveer gelijk zal zijn (sic! — Red.). 

Die internaten zijn opvoedingsinstituten. En volgens 
de Redactie zijn alle lezers het eens over het belang 
van de godsdienst bij de opvoeding. Om bij de schip-
pers te blijven: de jongens leren koershouden met 
hun schip, maar ook met hun leven naar de goede 
haven, dus naar God. 

Dat is heel mooi, maar ik ben van mening, dat het 
in het algemeen wel theorie zal blijven. Natuurlijk, 
Gods genade kan overal werken, maar het adagium 
„gratig supponit naturam" geldt ook. En voor een 
normaal godsdienstig leven is er bijna geen plaats. 
Vindt u het te somber gezien? 

Neem de heel gewone godsdienstige praktijken uit 
een goed gezin en zie, wat er van terecht komt of 
kan komen. Voor een morgengebed is er geen plaats 
in de dagorde; tijd en gelegenheid ontbreken. Het 
avondgebed moet men maar op bed bidden. Daar 
komt niets van terecht, want een jonge kerel, die 
hard heeft gewerkt, slaapt in de kortst mogelijke tijd. 
En als men niet slaapt, is het nog een heel slechte 
plaats. Gebed voor en na tafel is dus het enige, 
waarvan iets terecht kan komen. 

Het liturgisch leven in en met de kerk kan zich 
ook niet, ontplooien. De bepaalde sfeer, die de litur-
gische meeviering in het begin brengt, is in zo'n 
neutrale omgeving onmogelijk. Wat blijft er bijvoor-
beeld over van het blijde verwachten in de Advent, 
van de boete-sfeer in de Vasten? Neen, practisch. zal 



het neerkomen op een uurtje godsdienstles in de 
week en de H. Mis op Zondagmorgen. 

En dan met een dergelijk minimale beleving van 
de godsdienst bij jongens, die er veelal onverschillig 
tegenover staan en van huis uit niet te veel hebben 
meegekregen, een godsdienstig réveil te willen ver-
wekken, lijkt mij van een even practische geest te 
getuigen als iemand, die met het kopen van lief-
dadigheidsloten millionnair hoopt te worden. 

De verzorgingsmogelijkheid is zo, dat iemand, die 
een goed godsdienstig leven leidt, zich op peil zal 
weten te houden, maar voor opvoeding van jongens 
en meisjes is een dergelijk internaat een onding. 

Soms echter is er, ondanks het systeem, iets goeds 
te bereiken. Een idealistische jeugdleider, die vat 
heeft op zijn pupillen en met wie zij dus gaan 
dwepen (? Red.), kan wel iets goeds bereiken, als 
hij zelf uit zijn geloof leeft. Maar is hij niet zo 
ideaal, dan zal, zijn goede bedoelingen ten spijt, 
het goede dat hij wil bewerken, weer verdwijnen 
door de neutraliserende werking van zijn omgeving. 

En totaal hopeloos wordt het, als iemand goed 
jeugdleider is, maar godsdienstloos of zelfs anti-
godsdienstig. Want dan is de kans groot, dat het 
kleine beetje godsdienstzin, dat er is, helemaal ver-
dwijnt. Als conclusie zou ik dus dit willen zeggen: 
Het systeem is voor mensen die volledig opgevoed 
zijn, aanvaardbaar, dus b.v. voor scholing of her-
scholing van vaklieden. 

Als opvoedingssysteem is het een fatale misgreep 
voor de man die ze in het leven heeft geroepen, ter-
wijl er soms voor een enkele goede leider toch nog 
iets te bereiken valt. 

En als werkelijk ieder, die aan de kampen of 
internaten medewerkt, overtuigd is van de waarde 
van de godsdienst in de opvoeding, dan moeten allen 
er ook zo hard mogelijk voor ijveren dat er kampen 
en internaten komen op confessionele grondslag, 
waar de godsdienst kans krijgt het gehele leven te 
doordringen. Dan is er de kans, dat naast een hoop 
vaardigheid voor het leven, ook geholpen wordt om 
dat leven te richten naar God als einddoel voor 
alles. En dat is het voornaamste. 

Zoals u uit het bovenstaande wel kunt conclude-
ren, ben ik zeer pessimistisch ten opzichte van het 
thema der godsdienstige verzorging in de kampen. 
Dit ben ik vooral omdat ik hier zie hoe, ondanks 
de goede wil van de commandant, die alles doet 
wat hij kan, er toch haast niets te bereiken is. 

Thans een paar opmerkingen onzerzijds. De beide 
inzenders komen tot een bepaalde conclusie. Ds Van 
Andel stelt voor, kamn gescheiden op grond van 
een levensbeschouwing.

pe 
 Hij stelt naast elkaar de 

drie hoofdstromingen: Protestantisme, Rooms-Katho-
licisme, Humanisme. 

Kapelaan De Jager bepleit kampen en internaten 
op confessionele grondslag. Of de kapelaan de 
humanistische stroming daarbij erkent als een ge-
lijkberechtigde, is de grote vraag. Uit zijn artikel 
(31.1 misschien zijn te concluderen, dat zulks niet 

het geval is.  

aanvaarden? 
„Vorming het voorstel van deze beide inzenders 

"Vorming buiten schoolverband" is een verzamel-
naam. Men weet, dat de afdeling „Vorming buiten 
schoolverband" een onderafdeling is van het depar-
tement van Onderwijs. Onder de afdeling „Vorming 
buiten schoolverband" vallen: 

a. de werkkampen voor sociaal-labiele jongens van 
15 jaar af;  

b. kampen , 	en internaten met vakopleiding; 
c. Kampen voor baldadige jongens;  

. 
 

d. internaten met opleiding tot varensgezel. 

Onze eerste conclusie is nu: Van permanente 
opvoeding is dus in het algemeen geen sprake. 

In verband met deze conclusie is dus de vraag: 
Zijn de heren Van Andel en De Jager van mening, 
dat al deze kampen en internaten gesplitst moeten 
worden en dat er een volledige drie-deling moet 
plaats vinden? 

Is men zich bewust wat deze splitsing in de piac-
tijk zou betekenen en is deze splitsing, wat organi-
satie, personeelsbezetting en financiële mogelijk-
heden betreft, doorvoerbaar? 

Al kan ik mij volkomen indenken, dat de huidige 
werkwijze niet volkomen bevrediging kan geven aan 
de heren Van Andel en De Jager, aan de andere 
kant dient men zich wel bewust te zijn van de 
consequenties die een verandering ten gevolge zal 
hebben. 

De opmerkingen die we tot dusverre maakten, 
waren in zeker opzicht van formele aard. Principieel 
zouden heel wat bedenkingen zijn aan te voeren 
tegen de stelling van kapelaan De Jager, wanneer 
hij concludeert: „En totaal hopeloos wordt het, wan-
neer iemand goed jeugdleider is, maar godsdienst-
loos of zelfs anti-godsdienstig, want dan is de kans 
groot, dat het kleine beetje godsdienstzin dat er is, 
helemaal verdwijnt". 

Al eerder stelden we de vraag: wanneer men in 
de kampen en internaten van V.B.S. de splitsing 
wil doorvoeren, welk standpunt neemt men dan in 
ten opzichte van de tuchtscholen, de observatie-
huizen — die veelal ook algemeen zijn — en de 
Rijksopvoedingsgestichten? (Ik herhaal nog eens: 
we hebben twee Rijksopvoedingsgestichten voor jon-
gens. Amersfoort heeft een R.K. directeur, Doetin-
chem een gereformeerde directeur. Wat is hun 
mening over stelling 3 van ds Van Andel?) 

Het „Correspondentieblad-V.B.S." stelt de vraag 
van de splitsing aan de orde. We zijn het er mee 
eens, dit vraagstuk is van groot belang en vandaar 
dat we het probleem ook gaarne ter discussie stellen 
in ons orgaan. 

Naast de vraag van de splitsing komt dan nog 
aan de orde de volgende vraag: Zijn er in de 
kampen alleen R.K. en Protestantse verpleegden, of 
zijn er ook nog verpleegden uit buiten-kerkelijke 
gezinnen?; en verder: Moeten de verpleegden uit 
buiten-kerkelijke gezinnen verplicht worden ter 
kerke te gaan? Hebben de jongens uit humanistische 
kringen ook recht op opvoeding in de levenssfeer 
van hun ouders, of geldt dit alleen voor de R.K. en 
Protestantse jongeren? 

Ten slotte, we herhalen nog eens wat we inder-
tijd schreven: Wij zullen niet op splitsing aan-
sturen, maar wanneer andere groepen deze splitsing 
willen forceren, dan komen wij met klem op ook 
voor de rechten van de buiten-kerkelijken. 

Een open discussie is gewenst, we zijn het eens 
met het „Correspondentieblad". Wie onzer lezers 
neemt de pen op?! 	 P. C. F. 

Voor meisjes kennen we: 

a. internaten voor sociaal-labiele meisjes; 
b. een internaat voor onhandelbare schooljeugd; 
c. enige internaten, waar meisjes die moeilijkheden 

geven of ondervinden in het eigen gezin, doch 
nog niet in aanraking zijn gekomen met de Kin-
derrechter of Voogdijraad, tijdelijk geplaatst kun-
nen worden. 

De tijdsduur in de kampen en internaten is ver-
schillend. In. de kampen is de gemiddelde duur zes 
maanden, in de kampen voor de baldadige jeugd 
twaalf weken, in de vakkampen en internaten is het 
verblijf langer. 



Stichting „Vluchthaven" te Amsterdam vraagt 

GROEPLEIDSTER-NAAISTER 

Sollicitaties met opgave van leeftijd, practijk 
en referentie-adressen te richten aan de secre-
taris van de Stichting „Vluchthaven,", Raam-
gracht 4, Amsterdam-C. 

MAATSCHAPPELIJK WERKSTER zoekt leer-
zame werkkring op humanistische grondslag, in 
of in de omgeving van Amsterdam. Extern. Voor 
zo spoedig mogelijk. Brieven onder nummer 200 
aan dit blad. 

Thuisfront „Humanitas" 

Het was een belangrijk besluit, dat de algemene 
vergadering van „Humanitas" op 11 April nam. 

Al geruime tijd waren er besprekingen gaande met 
vertegenwoordigers van de Partij van de Arbeid, het 
N.V.V., van de Culturele Sportbond, van het Instituut 
van Arbeidersontwikkeling, van de A.J.C., van de 
V.A.R.A., van „Humanitas" en met de directie van de 
Arbeiderspers over de vraag, of het niet wejiselijk was, 
op georganiseerde wijze desgewenst hulp te verlenen 
aan die gedemobiliseerden, die zich op grond van hun 
overtuiging niet om hulp kunnen of willen wenden 
tot het Prot. Christelijke- of Rooms-Katholieke 
Thuisfront. 

In. beginsel waren deze vertegenwoordigers het er 
allen over eens, dat getracht moest worden inderdaad 
een derde Thuisfront tot stand te brengen en alge-
meen was men ook de gedachte toegedaan, dat het 
te stichten Thuisfront de naam moest dragen „Thuis-
front Humanitas". 

De uitwerking van deze plannen vroegen nogal veel 
tijd, maar op de jaarvergadering van „Humanitas" 
kon warden meegedeeld, dat naar alle waarschijnlijk-
heid de plannen tot uitvoering zouden kunnen worden 
gebracht. 

Al de afgevaardigden der afdelingen begroetten dit 
plan met vreugde en zo werd dan het Hoofdbestuur 
gemachtigd voor de verwezelijking der plannen samen 
te werken met de bovenvermelde organisaties. 

We verheugen ons zeer over het genomen besluit 
en een derde thuisfront lijkt ons te kunnen voorzien 
in een bestaande leemte en het is vanzelfsprekend, 
dat wij het zeer op prijs stellen, dat de samenwerkende 
organisaties uitspraken, dat ze aan dit derde thuis-
front de naam willen geven van „Thuisfront Hu-
manitas". 

Uit dit eenstemmig genomen besluit, het voorstel 
ging niet uit van de vertegenwoordigers van „Huma-
nitas", blijkt, dat het werk van onze Stichting op prijs 
wordt gesteld en dat men vertrouwen heeft in onze 
organisatie. 

Nog kunnen we niet zeggen: het Thuisfront Hu 
manitas is er, maar wel durven we te voorspellen; 
HET KOMT.... 

Door de samenwerkende organisaties werd een Com-
missie van Drie (bestaande uit Evert Vermeer (P.v. 
d.A.), voorzitter; Wim van Halm (N.V.V.) en P. C. 
Faber („Humanitas"), secretaris) ingesteld, die met 
de voorbereiding en uitvoering werd belast. Besloten  

werd reeds voor dit Thuisfront een Centraal Bureau 
in te stellen en met de leiding van dit Bureau zal 
J. Boetje worden belast. 

Het spreekt vanzelf, dat dit centrale apparaat alleen 
dan behoorlijk zal kunnen .functionneren, indien 
overal, waar dit nodig en mogelijk is, plaatselijke 
comité's worden opgericht. 

Zodra gestart kan worden, ontvangen de afdelingen 
van „Humanitas" daarvan bericht en gerekend wordt 
op hun medewerking bij de oprichting van plaatse-
lijke Comité's. 

In het Februari-nummer van ons orgaan schreef 
Boetje reeds uitvoerig over de Demobilisatieraad en 
hij wees er toen al op, dat er op dit gebied belangrijke 
arbeid valt te verrichten. Deze arbeid, dat durven we 
te voorspellen; is niet zo heel gemakkelijk, maar we 
zijn ervan overtuigd, dat door samenwerking op dit 
gebied, goed werk verricht kan worden. Het besluit 
van onze jaarvergadering was goed. 

In „Humanitas" verschijnt nu, hopen we, regelmatig 
de rubriek „VAN HET THUISFRONT" en deze rubriek 
zal niet alleen vermelden, wat er geschiedt, maar ook 
gelden als een symbool van de samenwerking, die tus-
sen de verschillende organisaties is ontstaan en die, 
naar we vertrouwen, voortdurend hechter zal worden. 

Voor het „Thuisfront Humanitas" roepen we nu 
reeds aller belangstelling en medewerking in. 

F. 

MIDDELOO 

Opleidingscentrum Sociale Jeugdzorg, Koningin 
Wilhelminalaan 1, Amersfoort 

Haast zou ik dichterlijk beginnen te worden en 
in navolging van de Geldersman Staring willen 
schrijven: 

Elk weet, waar 't mooie Middeloo staat 
en kent de laan, die derwaarts gaat, 

maar de volgende regels zouden mij te veel moei-
lijkheden baren en dus volsta ik met te zeggen: 
Middeloo kennen is ... van Middeloo houden. 

Middeloo is een opleidingscentrum. 
Er is een cursus tot opleiding van jeugdleidsters 

in inrichtingen, zowel kampen, tehuizen als gestich-
ten; voor gezinsverpleging, volkshogeschool, jeugd-
herberg en voor clubwerk in het algemeen. Deze 
opleiding geschiedt in internaatsverband. 

Het cursusgeld is hoog. Inclusief het internaats-
geld bedraagt het ƒ 1200.— per jaar. Voor een 
beperkt aantal cursisten. is reductie onder bepaalde 
voorwaarden mogelijk. 

Een middelbare-schoolopleiding, of een daarmee 
gelijkstaande ontwikkeling is gewenst. 

Wij kennen deze cursus en bevelen deze gaarne 
ten zeerste aan. Hier wordt een uitstekende opleiding 
gegeven en de directie van het geheel is in handen 
van de zeer bekwame en hoogstaande maatschappe-
lijke werkster, mej. H. C. L. Muller Klihlenthal. 

Naast deze interne cursus is er een opleiding voor 
externen. Op Maandagavond van 17-20 uur wordt 
een cursus gegeven ter verkrijging van het diploma A 
Kinderbescherming. 

Deze cursus is bestemd voor hen die in de practijk 
van het jeugdwerk staan. 

De aanmelding voor deze cursus is geopend; men 
melde zich aan: Middeloo, Amersfoort, Kon. Wilhel-
minalaan 1 (tel. 6392). 



UIT ONZE AFDELINGEN 

AALSMEER. 
De afdeling telt thans 31 leden-

begunstigers, zo schrijft ons de 
secretaresse mevr. Buis. Onze pro-
paganda wordt voortgezet, de be-
langstelling voor ons werk is 
groeiende. 

AMSTERDAM. 
De tweehonderd ouden van da-

gen, welke door ons initiatief een 
uitstapje hebben gemaakt naar het 
„Troelstra-Oord" te Beekbergen en 
„Het Meenthuis" te Blaricum, 
hebben voor hen onvergetelijke 
dagen gehad. Velen schreven op-
getogen brieven. 

Dit stukje sociale werk dient 
stellig te worden voortgezet en uit-
gebreid, zo is de algemene opvat-
ting van de werkers(sters) van 
onze sectie Vrijwillige Verzorging. 
Of het mogelijk 2? Ongetwijfeld, 
indien wij onze financiële moge-• 
lijkheelen uitbreiden. Dus: begun-
stigers winnen! 
Onze medewerking is weer inge-
roepen voor het werk van het 
„Vacantie-comité Amsterdam". Vo-
rig jaar namen we hierin een ac-
tief aandeel en we doen thans 
weer een dringend beroep op onze 
medewerkers(sters) zich voor deze 
culturele-maatschappelijke 	taak 
ter beschikking te stelen. Inlich-
tingen en aanmeldingen op het af-
delingsbureau. 
Een bijeenkomst is gehouden met 
een groep medewerkers(sters) aan 
het werk ten behoeve van de de-
mobiliserenden. Huisbezoek heeft 
plaats bij de buitenkerkelijke 
adressen, welke wij van de demobi-
lisatieraad ontvangen. 

DORDRECHT. 
Nadat geruime tijd in deze af-

deling weinig activiteit was ont-
wikkeld, is met het optreden van 
een nieuw bestuur een andere 
werkwijze op stapel gezet en al 
direct grote activiteiti ontstaan. De 
secretaris, J. Drop, Jan Vethkade 
46, schrijft ons hierover o.m.: 

Een zeer energieke poging wordt 
gedaan, onze mooie instelling, wel-
ke tot zegen der buiten-kerkelijke 
en kleine kerkelijke groepen kan 
zijn, nieuw leven in te blazen. 

In het bestuur zijn de Remon-
strants Ger. Gemeente. de Doops-
gezinde en de Evang. Lutherse Ge-
meente vertegenwoordigd. 

Wij gaan de grote trom roeren 
en alle aandacht op de zin en be-
tekenis van .,Humanitas" vestigen. 

Allereerst is gedacht aan een in-
tensieve propaganda-campagne via'  

de plaatselijke pers, terwijl ook de 
werving van nieuwe donateurs en 
begunstigers zeer spoedig zal vol-
gen. Het ligt in de bedoeling in 
twee stadsgedeelten een Bureau 
voor Voorlichting te openen en 
reeds op 15 April a.s. te starten. 

Op een bijeenkomst op 3 Mei 
spreekt de Directeur van Sociale 
Zaken te Utrecht, voorheen te 
Dordt, L. van Doorn over: „Maat-
schappelijke Zorg, vroeger, nu en 
in de toekomst". 

Op ruime schaal werden uitnodi-
gingen voor deze bijeenkomst ver-
spreid. 

Tot zover de berichten uit Dor-
drecht, die ons het beste doen ver-
wachten. Succes Dordse vrienden! 

EDE. 
Onte .nog zeer jonge afdeling is 

vooral actief ten opzichte van de 
„Gezinsverzorging". Men nam het 
initiatief tot ..)prichting van een 
Stichting, naar het voorbeeld van 
Zaandam. Medewerking van het 
Centraal Bureau werd hiervoor in-
geroepen en vanzelfsprekend zeer 
gaarne verleend. 

De propaganda voor het werk 
van „Humanitas" wordt met kracht 
ter hand genomen en het aantal 
begunstigers breidt zich al reeds 
uit. 

HAARLEM. 
Onder het motto: „Het humanis-

me is uit Christus" ontving de 
penningmeester van deze afdeling 
een bedrag van /100.-- voor het  

werk van „Humanitas" Wij dan-
ken langs deze weg de onbekende 
gever voor zijn milde bijdrage. 
Moge zijn voorbeeld navolging vin-
den. 

DEN HELDER. 
Op 1 April hebben we een uit-

stekende avond gehad met dr A. 
Querido uit Amsterdam als spre-
ker over het onderwerp „Het a-
sociale gezin". 

Dat bij dit bericht uit deze af-
deling ook weer een opgave ging 
van een aantal nieuwe begunsti-
gers spreekt welhaast vanzelf. Dat 
is eigenlijk al gewoon geworden. 
Een gewoonte die wordt aanbevo-
len aan onze andere afdelingen! 

LEEUWARDEN. 

Ook daar heeft men een zeer na-
volgenswaardige gewoonte en wel: 
een jaarlijkse collecte voor ons 
werk. 

Dit jaar had deze plaats op Za-
terdag 13 en Maandag 15 Maart. 
Opbrengst ruim /1500. 

De immer groeiende betekenis 
van ons werk in de Friese hoofd-
stad is hiermede opnieuw gebleken. 

ROTTERDAM. 
Op Woensdag 21 April j.l. hield 

de afdeling Rillesluis van „Htuna-
nitas" een propaganda-avond in 
het Charlois Volkshuis. Spreker 
onze voorzitter G. A. Willemse. 
Mevr. Van Wijngaarden met een 
vergevorderde leerling zorgde voor 
een stukje muziek op de piano en 
een viertal filmpjes verzorgd door 
de heer Maurits, vie.en in de 
smaak. 60 bezoekers (sters). Een 
goed geslaagde avond, die de werk-
lust voor „Humanitas ' bevorderd 
zal hebben. 

EEN KRANTENBERICHT 
Wij knippen het volgende uit „Het Vrije Volk", Amsterdamse 

editie van 15 Mei 1948: 
„De tocht van de ouden van dagen naar het Troelstra-

oord is een groot succes geworden. Adam heeft al heel wat 
. brieven gekregen van deelnemers, die hun erkentelijkheid 
uitspreken voor het onvergetelijke uitstapje. Namens alle 
ouden van dagen schreef Be t s Blits een dankbetuiging, 
waarin de sociale afdeling van ,Humanitas" de Arbeiders-
pers, „Samenwerking", Troelstra-oord en Meenthuis voor 
hun initiatief en medewerking worden bedankt. 

„Heeft u wel eens een bus vol zingende oudjes gezien —
of liever gehoord?" schrijft een der leidsters. „Dat is niet 
te beschrijven. Dat moedertje, dat nog nooit uit Amsterdam 
was geweest en die andere, die nooit verder dan Beverwijk 
was gekomen. Dan de man, die bijna niet kon lopen en na' 
een half uurtje op het terras te hebben gezeten met een 
opgewekt gezicht zei: „Zo, nu kan ik er weer een jaartje 
tegen!" 
• Groot werk, vrienden! „Humanitas" heeft een pluim op 
de hoed verdiend voor dit initiatief." 

Het betrof hier een uitstapje met 200 ouden van dagen, die 
door onze sectie Vrijwillige Verzorging, de steun van Sociale 
Zaken thuisgebracht krijgen. Een soort werk en een initiatief, 
dat navolging verdient in onze „Humanitas"-afdelingen! 
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DE BETEKENIS VAN DE PREVENTIEVE. ARBEID 

Jaren geleden schreef ik eens een inleiding, die tot 
uitvoerige titel had: „Van de berechting van een 
crimineel kind tot de paedagogische behandeling van  

een moeilijk kind." 
In deze inleiding heb ik toen uiteengezet van hoeveel 

betekenis het is, om een kind niet dadelijk op te leggen 
het etiquet „misdadig", maar om de vraag te stellen: 
Welke zijn de oorzaken van de omstandigheid, dat dit 
kind a- of anti-sociale daden pleegt en welke maat-
regelen kunnen worden getroffen, om deze oorzaken 
zo mogelijk' weg te nemen, of te verzwakken. Ook 
toen reeds stelde ik mij in op de gedachte, dat een 
andere behandeling dan die, welke tot dusverre werd 
gevolgd, noodzakelijk was. 

Tot deze gedachtengang was ik gekomen op grond 
van de ervaringen, die ik in verschillende inrichtingen, 
waarin kinderen werden opgenomen, had opgedaan. 

Als jong onderwijzer, geplaatst in het Rijks-Opvoe-
d!ngsgesticht „De Kruisberg" te Doetinchem jaren en 
jaren geleden, kwam ik in aanraking met zovele 
jongeren uit alle delen van het land, wier leven in de 
verkeerde richting was gegaan. 

Al was de dagelijkse arbeid, die in deze inrichting 
moest worden verricht ook nog zo mooi — het is een 
van de mooiste perioden van mijn leven geweest —
ook toen reeds rees de vraag bij mij: Wat had er 
gedaan kunnen worden, om te voorkomen, dat deze 
1.napen in deze Opvoedings-Inrichting terecht kwamen? 
Door de practijk van alle dag kwam ik tot studie en 
leerde onderkennen de twee grote complexen van 
factoren, die er altijd zijn en tussen welke factoren er 
dikwijls zo'n grote samenhang en wisselwerking is. 

Twee grote complexen van factoren, de eigen aanleg 
van het betrokken kind en het totaal der milieu- 
factoren, waarin dit kind opgroeide en tot ontplooiing 
kwam. 

De eigen aanleg, de bundel van mogelijkheden, zowel 
in de goede als in de verkeerde richting, die er in elke 
mensenkind ligt besloten, en de mogelijkheid, dat uit 
deze bundel van mogelijkheden al dan niet wordt ge- 
haald, wat erhi verborgen ligt. 

De P'rflfe 
vraag, voor welke vraag elke opvoeder 

altijd weer aan staat is, of al de krachten, die er in 
de aanleg zijn besloten werkelijk tot ontwikkeling en 
ontplooiing worden gebracht. 

Op grond van verdere studie en ervaring, kwam ik 
tot de conclusie, dat het niet zo is, dat de eigen aanleg 
onder alle omstandigheden de beslissende factor 55 
el evenmin, dat het zo is, dat de omgeving, waarin 
de mens opgroeit en de krachten, die er van buiten 
af op hem inwerken, volkomen zullen bepalen, wat er 
uit het kind en uit de mens zal groeien. 

Kortweg, ik kwam dus tot de conclusie, dat zowel 
de endogene factoren, de krachten en de aanlegmoge-
lijkheden in de mens zelf gelegen, en de exogene 
factoren, de krachten, gelegen in het totaal der milieu-
omstandigheden, van betekenis zijn. 

Dit hield dus in, dat, wilde men 'inderdaad trachten 
een kind te leiden in een meer gewenste richting, dat 
men zijn aandacht moest richten naar tweeërlei kan-
ten: inwerken op het kind zelf met gebruikmaking 
van de krachten, die na grondig onderzoek bleken 
aanwezig te zijn en tegelijkertijd trachten die verbe-
tering aan te brengen in het milieu, die noodzakelijk 
is, dan wel het kind over te brengen in een ander milieu. 

De taak van de kinderbescherming is dus niet alleen 
het plaatsen van een kind in een inrichting en de 
hoop te koesteren, dat dat kind daar, ik zou haast 

10 

willen zeggen, als vanzelf beter zou worden, maar na 
te gaan, wat er ten opzichte van het kind gedaan 
moest worden, nadat de diagnose was gesteld en alle 
behandelde methoden waren overwogen. 

Het spreekt wel vanzelf, dat dit tengevolge had een 
verfijning van de methode en een begrip voor het 
feit, dat wij in Nederland moeten beschikken over 
inrichtingen, die gedifferentieerd zijn naar het soort 
kinderen, voor wie behandeling noodzakelijk is. 

Het is de grote verdienste geweest van onze vriend 
Mulock Houwer, dat hij sedert jaar en dag heeft ge-
wezen op de noodzakelijkheid dat er in Nederland 
plaats vindt een differentiatie van de inrichtingen. 
Natuurlijk is er wel een zekere differentiatie en wel 
in deze zin, dat in sommige inrichtingen worden 
opgenomen vrije pupillen, in andere meer speciaal 
voogdijkinderen en weer in andere ter beschikking 
van de regering gestelde kinderen. 

Deze differentiatie houdt zich dus bezig met de 
vraag, door welke maatregel deze kinderen in een 
inrichting zijn gekomen, of hier is geweest een eigen 
initiatief van de ouders, of, wat veelal gebeurt, van 
de overblijvende ouder, of hier een ingrijpen is geweest 
van de voogdijraad, dan wel, dat door de handelingen 
van het betrokken kind zelf (het plegen van een mis-
drijf) op deze grond een maatregel is getroffen. 

De differentiëring, die door Mulock Houwer wordt 
verdedigd gaat uit van andere beginselen. Hij is van 
mening, en wij ondersteunen die mening ten zeerste, 
dat in de eerste plaats rekening gehouden dient te 
worden met de vraag, hoe de totale structuur van het 
kind is. Het moet dus niet zo zijn, dat normale 
kinderen, tezamen met licht- en zelfs zwaar-debielen, 
met neurotici en psychopathen in dezelfde inrichting 
en in dezelfde groep wordt verpleegd. 

Wie de practijk van het gestichtsleven kent, weet 
dat dan de opgaaf zo zwaar wordt, dat lang niet voor 
elk kind wordt bereikt, wat bereikt zou kunnen 
worden. 

Het is dus zo, dat wij bij het bepleiten van de 
differentiatie vooral ook moeten kijken in de diepte. 

In 1940 heb ik een artikel, dat ik toen schreef, de 
woorden ingevoerd van de horizontale en de verticale 
differentiatie. 

De horizontale differentiatie, uitgaande van de over-
weging, door welke maatregel een kind in de inrichting 
wordt geplaatst; de verticale differentiatie, welke 
rekening houden wil met de geestelijk morele structuur 
van het kind afzonderlijk. Het is wel vanzelfsprekend, 
dat, waar in Nederland het „richting"-vraagstuk bij 
onze opvoeding een zo grote rol speelt — wij kennen 
de algemene, de Roos-Katholieke-, de Gereformeerde 
en de Prot.-Christelijke inrichtingen — het vraagstuk 
daardoor nog moeilijker wordt. 

Toch kan worden vermeld, dat bijvoorbeeld in de 
Rooms Katholieke kinderbeschermingskringen dit 
vraagstuk reeds voortdurend in overweging is. Uit de 
aard der zaak ligt dit probleem voor deze kringen 
OOK gemakkelijker. 

De Rooms Katholieken beschikken over een groot 
aantal inrichtingen. Zij hebben gezorgd voor een over-
koepelingsorgaan en het onderling verband is daar-
door zo sterk, dat bij gemeenschappelijk overleg in 
de richting der differentiatie heel wat zou kunnen 
worden gedaan. Voor de andere bevolkingsgroepen is 
dit vraagstuk veel moeilijker op te lossen 

Meer differentiatie in de, inrichtingen, dit houdt 
ook in, dat men, voor en aleer men besluit tot plaat-
sing in een bepaalde inrichting, weet, hoe de totale 



structuur van een kind is. 
Dit brengt dus tot de noodzakelijkheid van een 

onderzoek van de totale geaardheid van het kind. 
Vooraf is dus nodig observatie van het kind. Dit 

• kan soms geschieden door een onderzoek of een 
medisch opvoedkundig bureau, maar ook is het soms 
nodig, dat een langdurige observatie plaats vindt in 
een observatie-inrichting. Dit houdt dus weer in, dat 
er ook moeten zijn medische opvoedkundige bureaux 
en observatie-inrichtingen. 

'Hieruit blijkt wel, van welke betekenis het is, dat 
er in verschillende plaatsen medische opvoedkundige 
bureaux tot stand komen. In Amersfoort zal waar-
schijnlijk ook een medisch observatiebureau worden 
ingericht. 

Al eerder wezen wij erop, dat uit een oogpunt van 
preventieve. arbeid van a:llerbeslissende betekenis is, 
dat vroegtijdig wordt onderkend, dat een kind dreigt te 
ontsporen. 

Een vorig jaar schreef ik in „Humanitas" een uit-
voerig artikel over de plannen, die er in Amsterdam 
bestonden ten opzichte van een gemeentelijk jeugd-
bureau. Aangezien Amsterdam noodlijdend was en dus 
ais noodlijdende gemeente, voor en aleer het besluit 
van cie gemeenteraad kon worden uitgevoerd, , een 
goedkeuring van hoger gezag noodzakelijk was, kon 
dit gemeentelijk jeugdbureau tot dusverre niet tot 
stand komen. Nu is' de toestand zo, dat waarschijnlijk 
dit gemeentelijk jeugdbureau binnenkort zijn werk-
zaamheden zal kunnen aanvangen. • 

Nogmaals willen wij wijzen op de grote betekenis , 
van dit werk, juist. omdat hier naar voren komt, de 
gyote betekenis van de preventieve arbeid, door middel 

• van onderwijzers-huisbezoekers (Visiting teachers) 
vroegtijdig onderkennen, dat ervoor het kind gevaar 
dreigt. 	 • 

Daarnaast de instanties en de organisaties; die zich 
ten dienste willen stellen van de nog-niet-gegrepen 
jeugd en steun en richting geven aan deze arbeid, en 
tenslotte de mogelijkheid, om •de kinderen, voor wie 
dit noodzakelijk is, te plaatsen in doorgangshuizen als 
de „Vluchthaven". 

Amáterdam heeft meer gedaan in de richting van 
de preventieve arbeid. 

Voor ons ligt een boekje, getiteld: „School en 
Zorgenkind", 1) dat uitgegeven is door de gemeente 
Amsterdam en een beeld geeft van al datgene, wat er 
ten opzichte van het onderwijs ten behoeve van het 
zorgenkind in 'Amsterdam momenteel geschiedt. 

„Wie een kind' redt, redt een geslacht", staat er als 
leuze op de eerste pagina van dit boekje. Het voor-
woord werd geschreven door de Wethouder voor het 
Onderwijs te Amsterdam, Mr A. de Roos, die, als 
bestuurslid van de afdeling Amsterdam van „Hume,-
nitas", ook buiten zijn gewone ambt met het vraagstuk 
der zorgenkinderen in aanraking komt. 

Naast het algemeen overzicht, dat spreekt over 
onderwijzer en „ongewone" kinderen, zien wij artikelen 
over de zorg voor moeilijk-lerende kinderen, dat wil 
zeggen over het onderwijs voor debiele en imbeciele 
kinderen, over een school voor slechthorende en 
spraakgebrekkige ikinderen, over een school voor 
kinderen met partiële. defecten, over een school voor 
lichamelijk gebrekkige kinderen, over een school voor 
moeilijk opvoedbare kinderen, over de taak van de 
schoolarts bij het buitengewone lager onderwijs. 

In het slothoofdstuk wordt nog gesproken over 
toekomstmogelijkheden. Ook daar wordt gewezen op 
het gemeentelijk bureau voor jeugdzorg en over nog 
een nieuw plan, het zogenaamde contact- en registra-
tiebureau en het paedo-therapeutisch instituut. 

Op deze uitgaaf van de gemeente Amsterdam vesti-
gen wij de bijzondere aandacht. In zeer kort bestek 
geeft dit boekje een uitstekend overzicht over al dat- 

gene, wg.t er op dit ogenblik gebeurt. Wie met ernst 
kennis neemt van dit boekje, zal tot de verblijdende 
conclusie komen, dat hier het accent ten opzichte van 
een zorgenkind wel volledig verlegd wordt. Niet meer 
wachten met helpen, totdat dit zorgenkind, dat juist 
door eigen aanleg in een minder gewenst milieu zoveel 
gevaar loopt, is mislukt, maar vroegtijdig al die hulp 
te verlenen, waardoor de ontsporing voorkomen wordt. 
Niet meer het spreken van boefjes, niet meer het zo 
maar plaatsen in een inrichting, maar een deskundig 
onderkennen van de moeilijkheden. Het opvangen van 
het kind en zorgen, dat dit „zorgen"kind geen boefje • 
zal worden. 

„School en zorgenkinderen", vertelt ook, wat de 
school kan doen. 	• , 

Het is vanzelfsprekend, dat hierbij ook nog gedacht 
is aan de nazorg en als wij, door middel van zeer 
gedifferentieerd onderwijs, de' zorg ter hand nemen 
en de nazorg is niet een vergeten hoofdstuk, dan dienen 
wij om tot een sluitend geheel te komen, ook nog onze 
aandacht te schenken aan de voorzorg. 

De school vangt haar taak aan op het ogenblik, dat 
whet kind zes jaar is. Dan kan er reeds veel met het 
kind zijn gebeurd. 

Psychologen en paedagogen hebben ons de ogen ge-
opend voor de betekenis van de kleuterleeftijd en 
willen wij de preventieve arbeid tot zijn volle ont- 
plooiing doen komen, dan zullen wij ook nog moeten 
zorgen dat onze kleuterzorg wordt uitgebreid en dat 
in de kleuterleeftijd reeds een onderkennen van de 
mogelijkheid van een afwijkende uitgroei aanwezig is. 

De arbeid, die ik heb mogen verrichten in de ver-
schillende inrichtingen, heb ik persoonlijk altijd als 
een prachttaak gezien, maar voor de kinderen 'en voor 
het geslacht is• het noodzakelijk, dat wij alles, maar 
aan ook alles doen, wat maar mogelijk is, dat alleen 
die kinderen gestic.litsverpleging ontvangen, voor wie 
dat zeer beslist noodzakelijk is. 

Hier wordt dus geen betoog geleverd om onze inter-
naatsopvoeding volledig uit te bannen, maar wij willen 

-deze opvoeders de mogelijkheid geven, de prachttaak, 
die er is weggelegd op de jiiiste wijze te verrichten. 
Dan zal' er ook in onze inrichtingen nog heel wat ver-
beterd dienen te worden, dan zal er meer heil-paedago-
gische arbeid verricht moeten worden, dan zal de 
maatschappij bereid moeten zijn, om de nodige gelden 
ter beschikking te stellen. 

„Wie een kind redt, redt een geslacht". Het is de 
opgaaf van deze tijd, om daarvoor alle krachten in 
te spannen en tegelijkertijd een maatschappij op te 
bouwen, waarin het de mens mogelijk zal zijn, zijn 
volledige bestemming als mens te kunnen volgen. 

„Van de berechting van een crimmineel kind tot de 
paedagOgische behandeling van een moeilijk kind", 
jaren en jaren geleden hief ik deze leus aan. 

Nu op dit ogenblik, nu de neiging groter is geworden, 
om in deze richting te gah.n, wil ik eraan medewerken, 
dat deze leus nog eens wordt geplaatst in het middel-
punt van onze belangstelling. 

Ik weet het, in de grote stad is het altijd in zeker 
opzicht gemakkelijker, om meer te organiseren dan 
in kleinere plaatsen, maar dat neemt niet weg,^ dat 
ook in kleinere gemeenten, misschien door samen-
werking met andere gemeenten, meer tot stand kan 
%%orden gebracht dan tot dusverre geschiedde en het 
is om die reden, dat ik onze afdelingen de vraag 
voorleg, of er in hun gemeente ten behoeve van de 
preventieve 'arbeid niet iets gedaan moet en kan 
worden. 	 P. 0. F. 

1 ) Wie dit boekje wil bezitten, storte een bedrag van 
1,50 op de rekening van de Wethouder voor Onder-

Tvijá te Amsterdam, nr. 113 bij de gemeentegiro te 
Amsterdam. 

• 



Gaat 

het goed 

met de 

kinderen? 

Aan alle fouten van onze generatie heb: 
ben de kinderen geen schuld. Toch lijden 
zij in grote getale en in vele landen het 
meest onder de gesel van de oorlog. 

Zij zijn naakt, hongerig en alleen. In hun 
grote ogen schittert geen blijde vertvach: 
ting, maar jammer en vrees. Zij spelen niet, 
want vreugde is een gevoel dat zij niet 
kennen. Zij praten niet, want er is niemand 
om hun hand te nemen en te luisteren. 

Wij kunnen hun de blijde jaren, waarop 
zij als kinderen recht hebben, niet weer,  

geven. Maar wij kunnen wel hun leed ver: 
zachten en hun leren wat „hoop" zeggen 
wil. Op de gehele wereld is er waarlijk 
geen beter doel, waaraan geld kan worden 
besteed. 

De actie „Verenigde Naties helpen het 
Kind" (United Nations Appeal for Children 
— UNAC) is begonnen. 

Geef één dag — geef wat U kunt. 
Het adres is: Nederlands Comité UNAC, 

Stadhouderslaan 146, Den Haag. Het giro:-
nummer 9600. 
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