
3e Jaargang No. 4 — Juli 1954 

Orgaan van de Vereniging voor Maatschappelijk Werk op Humanistische grondslag „Humanitas" onder redactie van J. Blom, 

T. van Grootheest en C. M. Swiebel. Administratie-adres: Vondelstraat 61, Amsterdam-W. 

Congres 1954 

van. Humanitas, te houden op 9 en 10 October 

VOORLOPIGE CONGRESAGENDA 

Zaterdag 9 October 1954 — Openbare zitting 

16.00 Opening van het congres door de voorzitter. 

17.00 Inleiding van de zijde van de afdeling Hengelo 
over de opzet en de bouw van het bejaarden-
centrum; daarna bezoek bejaardencentrum en 
onthulling gedenksteen. 

19.30 Inleiding door dr. P. G. J. van Loon, hoofd 
v. de afd. Studie, Planning en Research v. h. 
ministerie v. Maatschappelijk Werk, over de 
ontwikkelingstendenzen in het maatschappelijk 
werk. 

21.00 Discussie over deze inleiding. 

22.30 Sluiting. 

Zondag 10 October 1954 — Huishoudelijke zitting 

9.00 1. Bespreking jaarverslag en beleid bestuur. 
2. Bespreking financieel jaarverslag. 
3. Bespreking beleid redactie „Van Mens tot 

Mens" en „Humanitas". 
4. Mededeling inzake de Wezenkas. 
5. Bestuursverkiezing: 

a. van 'een secretaris; 
b. van een penningmeester. 

6. Bespreking congresvoorstellen. 
7. Korte toespraak van H. Beuke over het 

Kindertehuis. 
S. Sluiting. 

De huishoudelijke zitting wordt onderbroken door een 
warme maaltijd en zal om omstreeks 4 uur geëindigd 
zijn. Rekening moet worden gehouden met de moge-
lijkheid van een ontvangst door hei gemeentebestuur 
en een verplaatsing van het bezoek aan het bejaarden-
centrum naar de Zondagmorgen. 
Met betrekking tot punt 5 van de huishoudelijke agenda 
wordt meegedeeld, dat ingevolge het besluit van het 
congres te Eindhoven de thans zitting hebbende leden 
van het Centraal Bestuur voor de helft op het volgende.  
congres aftreden. Mitsdien behoeft er alleen te worden 
voorzien in de bestaande vacature van algemeen secre-
taris en in de helaas nieuw ontstane vacature van pen-
ningmeester. De heer J. H. I. van Eck kan zich wegens 
drukke werkzaamheden niet langer beschikbaar stellen. 
Het Centraal Bestuur stelt  kl  de vacature van algemeen 
secretaris candidaat de heer C. M. Swiebel. Een can-
didaat voor de vacature van penningmeester zal nog 
volgen. Afdelingen kunnen vóór 15 September 1954 
andere candidaten voor deze vacatures bij het Centraal 
Bestuur opgeven. De candidaatstellingen dienen verge-
zeld te zijn van een verklaring van de candidaat, dat 
hij of zij de candidatuur aanvaardt. 

Eventuele amendementen op deze voorstellen moeten 
v66r 15 September 1954 bij het Centraal Bestuur 
worden ingediend. 

Namens het Bestuum 
C. M. SWIEBEL 



Krantenknipsels en 
subsidieperikelen 

„Hier staren duizenden jaren mij aan" 
moet mejuffrouw Dijkstra, de directrice 
van ons Centraal Bureau, met een 
variant op de gevleugelde woorden van 
Napoleon, wel gedacht hebben, toen 
zij de aanwezigen in de ruime Zonnehal 
van de Paasheuvel te Vierhouten met 
een hartelijk woord welkom heette. 
Ruim duizend bejaarde Humanitas-leden 
waren hier met hun vrienden en geest-
verwanten samengekomen, om er eens 
echt een dag uit te zijn. En al dadelijk 
bij aankomst van de vele grote en klei-
nere groepen bleek de stemming per-
fect te zijn; zelfs een oudje als „het 
Hollandse weer" liet zich van z'n goede 
kant zien. Het is — buiten verwachting 

‘— de gehele dag droog gebleven en zelfs 
de zon kwam 's middags af en toe on-
deugend tussen de wolken gluren. 
De mededeling bij  de  opening, dat de 
minister-president, dr. W. Drees, niet 
tegenwoordig kon zijn wegens ambts-
bezigheden, veroorzaakte onder „de 
vrienden van Drees" een  gemompel 
van teleurstelling. 
Mej. Dijkstra bracht voorts de speciale 
groeten van onze algemeen voorzitter 
mr. dr. J. In 't Veld over. 
Onder het meeslepende rhythme van 
vele bekende wijsjes en melodietjes, dat 
dra daarna opklonk uit de welbekende 
Vara-band van The Ramblers, onder de 
vertrouwde leiding van Theo Uden Mas-
man ondergingen de harten een ver-
jongingskuur: de tongen kwamen spoe-
dig los en menig bekend liedje werd uit 
volle borst meegezongen. Stramme kaak-
spieren werden weer soepel en de  ge-
laatsspieren ontspanden zich, vooral bij 
de solistische prestaties van de heer 
Colijn, die een halve eeuw teruggreep 
in zijn repertoire, welke liedjes „uit de 
oude doos" kennelijk buitengewoon 
werden gewaardeerd. En we kwamen 
allen zo onder de bekoring van  de  fleu-
rige sfeer van deze gezellige samen-
komst, dat één van onze collega's in de 
pauze spontaan met vanille-ijs ging 
leuren, zijn verfrissend artikel luidkeels 
aanbevelend. En een gerede aftrek vond, 
ondanks een harde bries, die op een 
gegeven ogenblik tientallen kartonnen 
bekers van de buiten gereedstaande 
tafels joeg. Gelukkig, dat de  thee nog 
niet was uitgeschonken. 
In dit verslagje pogen wij zelfs niet 
volledig te zijn. De dag is te rijk ge-
weest aan belevenissen om ze alle te 
kunnen memoreren. Maar wij kunnen niet 
nalaten onze bewondering uit te spreken 
voor de uitstekende organisatie van deze 
bijeenkomst, die o.a. goed tot zijn recht 
kwam bij het vlotte verloop van de  

koffie- en theeschenkerij en de snelle 
distributie van de meer dan duizend 
lunchpakketten, die gereed stonden. 
Behalve de sectie Bejaardenzorg van de 
afd. Amsterdam, met Van Laar aan het 
hoofd, die een belangrijk gedeelte van 
de organisatie van deze samenkomst 
verzorgd ha-d, komt onze vriend H. 
van Schaaik een woord van welgemeende 
hulde toe. Hem was niets  te  veel om 
„de gasten" te gerieven. Zelfs aan het 

De een na de ander zijn ze weer op ons 
bureau neergedwarreld, de krantenknip-' 
seis. W grijpen er altijd gretig naar, 
omdat zij op to duidelijke wijze getuige-
nis afleggen van de activiteit, die er in 
alle geledingen van onze vereniging 
heerst. Het was interessante lectuur deze 
keer: Minister Drees opende in Hengelo 
78 woningen voor bejaarden, de afdeling 
Delft nam een nieuwe sociëteit voor be-
jaarden in gebruik, er waren scholings-
weelc-ends voor de medewerkers aan het 
gezinsverzorgings- en reclasseringswerk 
in  Oosterbeek, een stertocht van 1000 
bejaarden  naar Vierhouten enz., enz. 
Vanzelfsprekend ontbraken ook deze 
keer de onvermijdelijke raadsverslagen 
over subsidieverlening aan Humanitas 
niet. Dit is wat euphemisnsch gezegd, 
want in plaats van de vraag hoe men 
aan Humanitas subsidie  kan verlenen, 
wordt er meestal meer aandacht besteed 
hoe men  zijn  weigering enigszins aan-
nemelijk vermag te motiveren. Dit keer 
was Eindhoven aan de beurt en ogen-
schijnlijk is men daar niet ober een 
nacht ijs gegaan, want men heeft drie 
uur nodig gehad om tot de conclusie te 
komen, dat men er toch maar van afzag. 
De PvdA- en VVD-fractie gingen daar 
natuurlijk niet mee accoord, maar hun 
inzichten ober de taak  van  de gemeen-
telijke overheid werden helaas niet ge-
deeld door de vertegenwoordigers van 
de confessionele partijen, die het dit keer 
weer eens roerend met elkaar eens 
waren. En dus kan Humanitas naar het 
subsidie fluiten. Twee jaar lang hebben 
we in Eindhoven' wel subsidie gekregen, 
maar klaarblijkelijk zijn we de laatste 
tijd zo van kwaad tot erger vervallen, 

ongestage zomerweer had hij gedacht, 
zodat hij op het laatste ogenblik beslag 
had gelegd op een hotel in het bos van 
Nunspeet om de gezelschappen . uit 
Haarlem en Eindhoven onder te brengen 
voor de lunch, waarvoor in de grote 
Zonnehal dan niet voldoende ruimte zou 
zijn geweest bij regen. 
Deze landelijke samenkomst van „boven 
de zestigers" te Vierhouten is onge-
twijfeld een groot succes geweest en 
voor velen een onvergetelijke dag ge-
worden, zoals vele deelnemers en -sters 
mij verzekerd hebben. Een evenement 
— niet alleen voor de „feestgenoten" —
maar ook in de jonge geschiedenis van 
onze Vereniging HUMANITAS. Een 
evenement, dat om herhaling vraagt. 
Eindhoven 30 Juni 	J. A. Gerzon. 

dat de heren gezegd hebben: „Nu is het 
uit, we kunnen de zedenondermijnende 
activiteiten van Humanitas niet langer 
dulden." Men heeft .daarbij niet nage-
laten weer eens •haarfijn uit .de doeken 
te doen, hoe slecht wij in wezen wel 
zijn. lic'meen te uwer instructie er goed 
aan te doen even in het kort weer te 
geven hoe men over ons denkt. Wij zijn: 

1. a-moreel; 
2. de Ned. Bond voor Sexuele Hervor-

ming (bijna); 
3. de voorhoede van het athëistische 

socialisme en/of liberalisme! (Door-
halen wat niet verlangd wordt.) 

Kort en goed, men heeft ons daar in 
Eindhoven lelijk in de gaten. 
Enfin, we zullen ook deze weigering 
maar weer voor kennisgeving aannemen, 
want dit besluit van de vroede vaderen 
van de  „Lichtstad" (nomen est omen) 
heeft toch niet kunnen verhinderen, dat 
die 78 bejaardenwoningen tot stand zijn 
gekomen en ook niet, dat we 1000 be-
jaarden in Vierhouten een onvergete-
lijke dag mochten bereiden. 
Soms maken we ons misschien nog wel 
eens kwaad over dit soort raadsbeslui-
ten, meestal zijn we er verontrust over, 
dat zo iets in het Nederland van 1954 
nog kan voorkomen, maar altijd zijn we 
ervan overtuigd, dat we er over tien jaar 
alleen nog maar om zullen glimlachen. 
Dit laatste durven we gerust beweren, 
omdat we zeker weten, dat door al deze 
tegenkanting de activiteit van onze 
leden nog zal toenemen. En eerlijk ge-
zegd is dat ons meer waard dan die 
hele subsidie van de gemeente Eind- 
hoven. 	 TIME 

Stertdcht voor bejaard 
op 29 Juni 1954 
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Dr. Drees overhandigt de sleutels te Hengelo 

Het gebeurt ons, medewerkers van Hu-
manitas, niet dikwijls, dat we met onze 
ogen kunnen aanschouwen wat door het 
ineenslaan van vele handen en door 
noeste arbeid van enige jaren kan wor-
den opgebouwd. 
Deze ervaring hadden we, toen we 
die Zaterdag (31 Mei 1954) in Hengelo 
aanwezig waren bij de feestelijke inge-
bruikneming van het complex bejaarden-
woningen in Hengelo; dat werd ge-
bouwd onder auspiciën van de Stich-
ting „Humanitas" te Hengelo. 
Dit complex omvat 78 woningen, wier 
indeling volkomen is afgestemd op de 
behoeften van bejaarde echtparen: een 
mooie woonkamer, ruime slaapkamer 
met aangrenzende wasgelegenheid 
(waarin douche-aanleg aanwezig), een 
klein maar uiterst praetisch ingericht 
keukentje, hal en schuurtje, terwijl 
daarenboven de bovenwoningen nog een 
extra-slaapkamertje hebben. 
In dit complet wordt ook aandacht be-
steed aan het verzorgingselement van-
uit een centrum, waar een echtpaar 
woont, dat, indien nodig, in allerlei op-
zichten hulp kan bieden aan de be-
woners. 
Bovendien zijn in dit centrum aan-
wezig: een recreatiezaal, knutselruimte, 
was- en douchegelegenheden en logeer-
kamers „voor de kinderen". 

Er werden op .die Zaterdagmiddag vele 
woorden gesproken en deze woorden 
gaven alle uiting aan een grote waar-
dering voor het werk dat verricht was 
en bewondering voor het eindresultaat 
dat bereikt werd. 
Z. Exc. dr. W. Drees, die door het uit-
reiken van de sleutels aan een aantal 
bewoners de symbolische „opening" ver-
richtte, wees er in zijn rede o.a. op, dat 
door de bouw van dit complex aan de 
ene kant de bejaarden geholpen worden 
aan passende woningen, en aan de an-
dere kant bij de heersende woningnood 
voor andere gezinnen nu weer woningen 
vrij komen. Dr. Drees uitte zijn bijzon-
dere waardering voor de wijze, waarop 
aan het verzorgingselement aandacht is 
besteed. 
Na dr. Drees voerden nog vele andere 
sprekers het woord en werden vele 
cadeaux aangeboden. Helaas is de 
plaatsruimte te, beperkt om u hiervan 
een volledig exposé te geven. 
Hengelo heeft met het ten uitvoer leggen 
van dit project bewezen, dat ook een 
kleine organisatie, zoals Humanitas 
thans nog is, grote dingen tot stand kan 
brengen. 
Dit houdt een belofte in voor de toe-
komst. 
Hengelo, gefeliciteerd met dit initiatief. 

H. R. 

Een medewerkster van het Cen-
traal Bureau met twee dochter-
tjes, wonend in een moderne flat 
in Amsterdam-West, zoekt 

EEN HUISGENOTE 

die tegen kost, inwoning en even-
tueel een geldelijke vergoeding of 
op nader overeen te komen voor-
waarden de zorg voor de kinderen 
en de lopende huishoudzaken op 
zich wil nemen tijdens de afwe-
zigheid van de huisvrouw. 

Brieven aan het Centraal Bureau 
van Humanitas. 

En toch... 
De gemeenteraden van Eindhoven, Til-
burg, Breda en Bergen op Zoom hebben 
in de afgelopen maanden geweigerd aan 
onze vereniging de gevraagde subsidies 
voor het door ons te verrichten maat-
schappelijk werk in het Gewest Noord-
Brabant toe te kennen. Wij achten dit 
een discriminatie van ons werk en onze 
organisatie, die in strijd is met de grond-
slagen, waarop een democratisch staats-
bestel behoort te rusten. 
De geschiedenis heeft geleerd, dat der-
gelijke pogingen om bepaalde groepen 
in een uitzonderingspositie te brengen 
geen resultaat opleveren. Integendeel, 
hierdoor werd een strijdlust en offer-
vaardigheid opgewekt, waardoor men 
tot grote dingen in staat was. 
Mogen wij dan achterblijven? Deze zaak 
gaat ons allee. aan. Wij menen een be-
roep te moeten doen op alle leden en 
afdelingen van Humanitas het zuiden 
niet in de steek te laten. Juist nu niet! 
Geeft Jen klinkend antwoord op deze 
uitdaging en laat zien, dat ook de leden 
van Humanitas weten, dat hun strijd 
een offer waard is. Wij rekenen op u, 
dat ons antwoord zal kunnen zijn: 
En toch gaat Humanitas verder, ook in 
Brabant! 
Stort uw bijdrage op giroreke- ning 
nr. 582000 van het Centraal Bureau, 
onder vermelding: „Voor Brabant". 

Courolez bcjaardermemingen 

met verzorgingscentrum te lierigc 

in gebruik °e amen 
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a. Organiatie en propaganda 
1. Den Haag 

Het congres draagt het Centraal Bestuur op zo spoedig 
mogelijk over te gaan tot de aanstelling van een be-
zoldigde kracht, met propagandistische kwaliteiten, die 
zal worden belast met de verzorging en de leiding van 
de propaganda. 

Toelichting: De afdeling Den Haag is van mening, dat het 
ledental van Humanitas, in vergelijking tot het buiten-
kerkelijk deel van ons volk, dat leeft vanuit een humanis-
tische gezindheid, nog zeer klein is. De sociale betekenis en 
de noodzakelijkheid van modern maatschappelijk werk in 
onze samenleving is nog slechts aan zeer weinigen duidelijk. 
Waarschijnlijk vindt deze onderwaardering van het modern 
maatschappelijk werk haar oorzaak in het feit ,dat men 
dit werk nog te veel ziet als een vervangingsmiddel, onder 
een meer aantrekkelijke naam, van lief- en weldadigheid in 
oude vormen. Zelfs onder onze leden treft men velen aan, 
die eigenlijk niet kunnen motiveren waarom zij nu lid zijn 
van Humanitas en niet van een andere vereniging, welke 
zich met maatschappelijk werk bezighoudt. 
Wil Humanitas werkelijk de grote vereniging voor' maat-
schappelijk werk onder het buitenkerkelijk deel van 'onze 
bevolking worden, dan zal meer dan tot nu het geval is 
geweest aandacht moeten worden geschonken aan de werf-
kracht van onze vereniging. Daarnaast zal ook de inwendige 
propaganda niet vergeten mogen worden. De vergroting 
van het ledental is niet alleen nodig voor de versterking van 
de positie van Humanitas in het totale maatschappelijke 
werk, het is ook een noodzakelijkheid voor de verbetering 
van de financiële basis van de vereniging. 
Het is niet waarschijnlijk, doch in ieder geval ongewenst, 
dat wij jaar in jaar uit onze financiering afhankelijk kunnen 
maken van de uitslag van een prijsvraag, verloting of i.d. 
Voor• een gezonde opbouw van de vereniging zal het wen-
selijk zijn, dat uit contributies, giften en subsidies de ver-
eniging zich zal kunnen financieren. 
De afdeling is van mening, dat het wenselijk is, dat aan 
het Centraal Bureau een kracht verbonden wordt, die tot 
taak zal hebben de propaganda te leiden en te verzorgen. 
Deze propaganda zal naar buiten en naar binnen gericht 
dienen te zijn. 
Van een dergelijke kracht mag worden verwacht, dat hij 
ernaar zal streven, dat Humanitas bij de bevolking een 
grotere bekendheid gaat genieten; dat er behoorlijk propa-
gandamateriaal beschikbaar komt en dat de gewesten en 
afdelingen geactiveerd en gestimuleerd zullen worden in het 
werk voor de verhoging van het ledental. Daarnaast zal het 
de taak van de aan te stellen kracht zijn te bevorderen, 
dat onze leden zich bewust worden waarom zij lid van 
Humanitas zijn en niet van een andere vereniging op het 
gebied van het maatschappelijk werk. Van bewuste leden 
zal een grotere propagandistische invloed uitgaan dan van 
Met bewuste leden. 
De afdeling Den Haag is zich bewust dat haar voorstel 
financiële consequenties meebrengt. Zij meent echter, dat 
deze consequenties aanvaard moeten worden in het belang 
van de vereniging in haar geheel. Voor dit belang zullen, 
naar de mening van de afdeling Den Haag, bepaalde plaat-
selijke belangen moeten wijken. 

Van het Centraal Bestuur kan niet verwacht worden dat het, 

gezien de tegenwoordige financiële toestand van de ver- 
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eniging, uitvoering aan het voorstel tot de aanstelling van 
een landelijk propagandist kan geven, wanneer de afdelin-
gen zich niet bereid verklaren een belangrijk aandeel in de 
kosten bij te dragen. 
De afdeling Den Haag meent daarom dat het wenselijk 
is, dat het congres zal besluiten de afdracht aan het Cen-
traal Bestuur te verhogen met 50 cent per lid en per jaar. 
Dit betekent dat een bedrag van f 4000,— á f 4500,— per 
jaar extra van de afdelingen naar het Centraal Bestuur zal 
vloeien. Naar ruwe schatting zal dit ongeveer gelijk staan 
met 2/3 van de kosten, welke de aanstelling van een lan-
delijk propagandist met zich meebrengt. 
De afdeling Den Haag heeft hierbij overwogen dat uit-
breiding van het ledental ook in het belang van de af-
delingen is en dat deze door de uitbreiding een deel of 
het volle bedrag van de verhoogde afdracht weer in de 
afdelingskas zien terugkeren. 
Maar váír alles meent de afdeling Den Haag dat de af-
delingen zoveel begrip zullen hebben voor de noodzaak 
van een goed geleide propaganda en de daaruit voort-
vloeiende voordelen voor de vereniging in haar geheel, dat 
men zonder enig bezwaar het gevraagde financiële offer 
zal brengen. De afdeling Den Haag behoort ook tot die 
afdelingen waar men niet over enige financiële reserve be-
schikt. Niettemin meent de afdeling dat ook hier „de tost 
voor de baet" moet uitgaan. 
Ten slotte wil de afdeling Den Haag opmerken dat telkens 
op het congres bezien kan worden of de thans voorgestelde, 
en hopelijk aanvaarde, afdrachtverhoging gehandhaafd moet 
blijven. 

2. Den Haag 

Het congres draagt het Centraal Bestuur op zo spoedig 
mogelijk over te gaan tot de samenstelling van een 
commissie ter bestudering van de organisatorische ver-
houdingen binnen de vereniging en van de verdere 
uitbouw van het werk en de organisatie. 

Toelichting: De afdeling Den Haag is van mening, dat het 
wenselijk is, dat de vereniging zich ernstig bezint op de 
organisatorische verhoudingen binnen de vereniging zelf, 
maar ook op de vraag wat in de naaste toekomst mogelijker-
wijs zal moeten gebeuren voor 'de verdere uitbouw van ons 
werk en van de organisatie. 
De afdeling Den Haag is er niet helemaal gerust op dat er 
voldoende aandacht wordt geschonken aan de organisatori-
sche problemen binnen de vereniging. Deze problemen 
verdienen echter de volle aandacht, omdat een gezonde 
organisatie de beste draagster is voor het werk dat wij 
hebben te verrichten. 
Het wil de afdeling Den Haag ook wenselijk voorkomen 
zich te bezinnen over de problemen, welke in de komende 
jaren aan de vereniging ter beslissing zullen worden voor-
gelegd. 
Het probleem waar onze vereniging voor zal komen te staan 
(en misschien reeds voor staat), is de relatie tussen de uit-
voering van het maatschappelijk werk en de gezonde op-
bouw van het organisatorische verenigingsleven. Aan deze 
relatie zit onvermijdelijk verbonden de uitvoering van het 
maatschappelijk werk en het bestuurlijk beleid van de ver-
eniging. 
De afdeling Den Haag meent dat het wenselijk is dat een 
kleine studiecommissie, samengesteld uit deskundigen op 
het gebied van het maatschappelijk werk en op het terrein 
van het organisatorische verenigingsleven, alle problemen 
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bestudeert, welke niet het hier aangestipte vraagstuk verband 
houden en dat deze commissie van haar bevindingen en 
visie een rapport met eventuele voorstellen zal uitbrengen 
aan het congres. 

3. Eindhoven 

Het congres, overwegende, dat aan het 10-jarig bestaan 
van de vereniging de nodige luister moet worden bijgezet 
draagt het Centraal Bestuur op een boekwerk of brochure 
samen te stellen door daartoe aan te zoeken deskundigen 
en een beeld gevend van de groei van onze vereniging 
en haar taken, uit te geven. 

Toelichting: De ontwikkeling van onze vereniging enerzijds 
en die van het maatschappelijk werk anderzijds, mede gelet 
op de helaas bijzondere positie, waarin onze organisatie in 
bepaalde delen van ons land verkeert, wettigen een uitgave 
als in het voorstel bedoeld, opdat daarin op duidelijke wijze 
ook onze plaats kan worden bepaald en onze houding ten 
aanzien van de verschillende problemen kan worden afgeleid. 
Het komt de afdeling Eindhoven voor, dat een uitgave als 
hiervoor bedoeld gemotiveerd is en op waardige wijze een 
bijdrage kan zijn tot de feestelijke herdenking. 

4. Hilversum 
Het congres van Humanitas wordt, in plaats van ieder 
jaar, eenmaal in de twee jaar gehouden en wel in het jaar, 
waarin het Humanistisch Verbond niet congresseert. 

Toelichting: De afdeling Hilversum wil door een tweejaar-
lijks congres een grote geldelijke besparing bereiken, terwijl 
door de voorgestelde afwisseling de humanistische organi-
saties toch ieder jaar de aandacht vragen. 

b. Financiën 
5. Den Haag 

Met ingang van 1 Januari 1955 zal de afdracht van de 
afdelingen aan het Centraal Bestuur worden verhoogd 
met 50 cent per lid en per jaar, ten behoeve van de uit-
voering van de in voorstel 1 gegeven opdracht. 

Toelichting: zie voorstel 1. 

6. Centraal Bestuur 
Artikel 7 van het huishoudelijk reglement wordt als volgt 
gewijzigd: 
„Afdelingen kunnen tenminste zoveel afgevam ligden naar 
het congres zenden als zij stemmen op het congres uit-
brengen. De afgevaardigden brengen de stemmen geza-
menlijk uit. Elke afdeling heeft recht op vergoeding uit 
de centrale kas, van het reisgeld derde klas heen en 
terug, voor het bezoeken van het congres, ten behoeve 
van zoveel afgevaardigden als zij stemmen kan uit-
brengen. Deze kosten worden omgeslagen over alle 
afdelingen in verhouding tot het aantal stemmen, dat 
iedere afdeling op het congres mag uitbrengen." 

Toelichting: Op het congres van 1953 deed de afdeling 
Nijmegen het voorstel de kosten van het congres over de 
afdelingen om te slaan in verhouding van het aantal leden. 
Dit houdt voor de grote afdelingen een zeer zware belasting 
in, omdat liet aantal afgevaardigden relatief kleiner wordt, 
naarmate het ledental stijgt. Wel is er veel voor te zeggen  

ook de afdelingen, die geen afgevaardigden zenden te doen 
mededragen in de kosten. 

7. Centraal Bestuur 
Het congres besluit de •,olgende wijzigingen in de 
afdrachtregeling van de afdelingen aan het Centraal 
Bestuur aan te brengen. 

1. Bijdragen van bedrijven 
a. Bijdragen van bedrijven komen voor het eerste jaar 
dat zij gegeven worden, geheel ten goede aan de af de-
ling in welker ressort het bedrijf gevestigd is, indien 
deze bijdragen rechtstreeks door het afdelingsbestuur 
worden ontvangen als gevolg van door haar ondernomen 
pogingen. Bijdragen van bedrijven komen voor het eerste 
jaar geheel ten goede aan het Centraal Bestuur, als zij 
worden verkregen door de activiteit van het Centraal 
Bestuur. 
b. Voor volgende jaren komen deze bijdragen voor 
40 pct. ten goede aan de afdeling binnen welker ressort 
het bedrijf gevestigd is, 
voor 40 pct. aan het Centraal Bestuur en 
voor 20 pct. aan een te vormen Fonds voor Maatschap-
pelijk Werk. 

2. Collecten 
Van de .netto-opbrengst van plaatselijke collecten komt 
75 pct. ten goede aan de organiserende afdelingen en 
25 pct. aan het Centraal Bestuur. 

Toelichting: Het Dagelijks Bestuur heeft een commissie, be-
staande uit de heren J. H. I. van Eck, M. J. Goedée, T. van 
Grootheest, mr. P. van 't Hoff en L. van Zessen, ingesteld, 
welke de afdrachtregeling van de afdelingen aan het Cen-
traal Bestuur heeft bestudeerd en een aantal wijzigingen 
heeft voorgesteld. 
Het Centraal Bestuur heeft deze wijzigingen overgenomen 
en legt ze hierbij ter beslissing aan het congres voor. 
De commissie licht haar voorstellen als volgt toe. 

Ad 1. Bijdragen van bedrijven 
a. Het lijkt de commissie gewenst om ontplooide activiteit 

op het gebied van financiële acties, zowel van het Cen-
traal Bureau als van de afdelingen, op deze wijze te 
belonen. 
Zij verwacht, dat hierdoor tevens de afdelingen de moge-
lijkheid tot het verkrijgen van bijdragen eerder onder 
ogen zullen zien. 

b. Door de instelling van een Fonds voor Maatschappelijk 
Werk en het afdragen van 20 pct. van de opbrengst uit 
giften van bedrijven aan dit fonds, kan de mogelijkheid 
worden geopend om aan afdelingen of gewesten steun 
te verlenen, indien hiertoe naar de mening van het Cen-
traal Bestuur aanleiding bestaat. 

Ad 2. Collecten 
a. Verscheidene afdelingen hebben hun werk mede ge-

baseerd op de opbrengst van collecten. Een afdracht 
van 50 pct. aan het Centraal Bestuur zou er toe kunnen 
leiden, dat belangrijk werk in deze afdelingen zou 
moeten worden gestaakt. 

b. De commissie is tevens van oordeel, dat waar de zeer 
omvangrijke werkzaamheden; aan de organisatie van een 
collecte verbonden, geheel door de afdelingen worden 
verricht, het ook uit psychologische overwegingen juister 
is, wanneer dit in de afdrachtregeling tot uitdrukking 
komt. De commissie acht het niet onwaarschijnlijk, dat 
hierdoor ook meer animo zal ontstaan om te gaan collec-
teren. 

c. De commissie geeft het Centraal Bestuur in overweging 
op deze 25 pct. afdracht geen uitzonderingen toe te 
staan; mocht bijv. door een desbetreffende bepaling van 
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B. en W. het aan een afdeling niet toegestaan zijn een 
deel van de collecte af te dragen aan het Centraal Be-
stuur, dan dient een gelijk bedrag uit andere middelen 
aan het Centraal Bestuur ten goede te komen. 

8. Centraal Bestuur 

Indien een afdeling een inzamelingsactie wil organiseren 
met een bepaald doel (bijv. pakkettenactie, gezinsverzor-
ging, enz.) waarvoor geen afdracht behoeft plaats te 
hebben aan het Centraal Bestuur, dan dient de betref-
fende afdeling van te voren overleg te plegen met het 
Centraal Bestuur. 

Toelichting: Dit voorstel is een aanvulling van voorstel 7 
en eveneens afkomstig van de in de toelichting op dat 
voorstel genoemde commissie. 
De overwegingen van de commissie waren de volgende: 
a. Er dient voor gewaakt te worden, dat deze speciale 

acties gebruikt zouden worden om aan de afdracht aan 
het Centraal Bestuur te ontkomen. 

b. Tevens dient voorkomen te worden, dat giften te veel 
worden versnipperd, waardoor het algemene werk schade 
zou lijden. 

c. Scholing 
9. Gewest Friesland 

Het Centraal Bestuur belegt in elk gewest een of meer 
kadercursussen over het werk en de taak van Humanitas 
in de zogenaamde ontwikkelingsgebieden. 

Toelichting: Het werk in de zogenaamde ontwikkelings-
gebieden zal in de komende jaren veel van onze aandacht 
vragen. Het is onze taak een zo groot mogelijke kring van 
personen, die op een of andere 'vorm met de ontwikkelings-
gebieden te maken krijgen, voor dit werk te interesseren en 
derhalve kadercursussen te organiseren, waain ook niet-leden 
van Humanitas worden uitgenodigd. . 

d. Samenwerking met de 
A. J. Gerhard-stichting 

10. Centraal Bestuur 

Het congres machtigt het Centraal Bestuur en, na ac-
coordbevinding door het Centraal Bestuur, eveneens de 
afdelingen, over te gaan tot samenwerking met de 
A. H. Gerhard Stichting met betrekking tot de bouw 
van tehuizen of huisjes voor bejaarden. 

Toelichting: Het grote tekort aan goede huizen voor ouden 
van dagen waarin buitenkerkelijken zich geheel en al thuis 
gevoelen, houdt in vele afdelingen de besturen bezig. Na-
gegaan is of samenwerking met de A. H. Gerhard Stichting 
dit tekort niet ten dele zou kunnen opheffen. Dit zou op de 
volgende wijze kunnen geschieden: 
Afdelingen, die interesse voor de stichting van een tehuis 
hebben, sturen hierover een rapport naar het Centraal Be-
stuur met opgave van bestaande voorschriften en inlich-
tingen over de plaatselijke situatie. Door het Centraal Be-
stuur wordt dit rapport met de A. H. Gerhard Stichting 
besproken, waarna een vertegenwoordiger van de stichting 
zich ter plaatse nader oriënteert, met het afdelingsbestuur 
contact opneemt, met deze samen besprekingen voert met 
het gemeentebestuur, departement en andere instanties en 
zodoende de plannen gereedmaakt. Plaatselijk kan een 
stichting de uitvoering en exploitatie ter hand nemen. In 
deze opzet zijn dus gecombineerd plaatselijke activiteit en 
goodwill en landelijke ervaring. 

e. Diversen 
11. Gewest Friesland 

Het Centraal Bestuur belegge op gezette tijden een 
bijeenkomst voor de vertegenwoordigers(sters) in de 
Opbouworganen. 

r 

AFD. AMSTERDAM 

Vijf jaar bejaardenzorg in 
Amsterdam-West 

Een paar gezellige avonden en een 
halve-dagtocht met twee autobussen 
waren vijf jaar geleden het begin van 
de bejaardenzorg in ons district. Am-
sterdam-West I. 
Hieruit werd een vaste club geboren, 
in de wandeling de Club der Onsterfe-
lijken genaamd. 
Het laatste seizoen hielden we 5 avond-
bijeenkomsten met een behoorlijk pro-
gramma en een gemiddeld bezoek van 
250 leden. 
Een autobustocht naar Apeldoorn met 
270 deelnemers was zo'n succes dat in 
ons bestuur een plan voor een lande-
lijke Stertocht rijpte. Zeven autobussen 
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zijn dan ook met een bejaarde doch 
vitale bemanning op 29 Juni, uit Am-
sterdam-West naar Vierhouten vertrok-
ken, waarmee dit plan in vervulling is 
gegaan. 
Voor de komende winter zijn plannen 
voor regelmatige sociëteitsmiddagen in 
voorbereiding. 
Het slagen van deze en verdere plannen 
zal echter voor een groot deel afhangen 
van het beschikbaar zijn van de nodige 
zaalruimte en financiën. 
Tot nu toe zijn alle kosten bestreden 
uit de contributies van de leden zelf. 
Dit zal in de toekomst wel tot moei-
lijkheden leiden, want dit werk heeft 
o.i. alleen maar zin indien het geschiedt 
op verantwoorde wijze in passende ge- 
zellige ruimten. 

AFDELING HAARLEM 

Een 
70-jarige penningmeester 

Op de 23ste Juni waren verscheidene 
bestuursleden en medewerk(st)ers, de 
Actieven, in De Leeuwerik te Haarlem 
bijeen om hun penningmeester, de heer 
M. J. Goedée sr., hun erkentelijkheid te  

tonen voor het zeer vele werk dat hij 
van begin 1949 af tot op deze avond, 
de vooravond van zijn zeventigste ver-
jaardag, had verricht voor de afdeling 
Haarlem van Humanitas. 

Ook het Centraal Bureau en het centraal 
bestuur hadden door het afvaardigen 
van de heren Van Schaaik en Veuger 
deel aan deze huldiging. De laatste 
noemde de jubilaris een uitstekend pen-
ningmeester, aan wie men een voorbeeld 
kon nemen. Verscheidene andere aan-
wezigen hadden goede dingen van hein 
te zeggen, ook van mevrouw Goedée, 
die haar man niet alleen zijn arbeid ge-
makkelijk maakt, maar ook zelf meeleeft 
met het werk van Humanitas. De secre-
taris bood de jubilaris namens bestuur 
en medewerkers een boekwerk aan, dat 
hem Utrecht en omgeving, zijn langdurig 
arbeidsterrein in de vakbeweging van 
zijn zeventiende jaar af, in herinnering 
brengt, en mevrouw Mooijman bood 
mevrouw Goedée een boeket bloemen 
aan. De dames Mooijman en Kramer 
zongen, begeleid op de piano door 
mevrouw Faber, enige liederen, waar-
door de gezelligheid nog werd verhoogd. 
Dat de jubilaris en zijn vrouw, samen, 



Wees solidair 

DE CENTRALE 
ARBEIDERS-VERZEKERING 

Hoofdkantoor : Rijnstraat 28, Den Haag 

De con -erentie 

op de Pietersberg te Oosterbeek 

van onze sectie reclassering 

Als tweede in de reeks scholingsconfe-
renties voor 1954 van de Vereniging 
Humanitas is op 12 en 13 Juni een 
weekendbijeenkomst op De Pietersberg 
te Oosterbeek gehouden door de sectie 
Reclassering. Ook deze bijeenkomst, die 
onder leiding stond van de sectievoorzit-
ter, mr. B. van der Waerden, is bijzon-
der goed geslaagd. Na afloop van de 
laatste vergadering, 's Zondagsmiddags 
om 1 uur, vertrok een aantal tevreden 
sectiebestuurders en conferentiegangers 
voor een korte excursie naar het kinder-
huis Ellinchem, waarmee deze bijeen-
komst besloten werd. 
De algemene indruk van deze conferen-
tie bevestigde volkomen het vertrouwen, 
waarmede de samenwerking tussen het 
Genootschap tot Reclassering en de Ver-
eniging' Humanitas werd tegemoetge-
zien. 
De heer Van der Waerden hield een 
korte inleiding over het ontstaan en de 
groei van onze verhouding tot het Ge- 

in goede gezondheid, nog heel wat jaren 
zullen kunnen en willen arbeiden in het 
belang der afdeling, was de algemeen 
uitgesproken wens. 	 Vl. 

Andere afdelingen 
meldden nog: 

— In Delft is èen voetbalvereniging, die 
onlangs een spiksplinternieuw clubhuis 
in gebruik heeft genomen. In Delft is 
ook een afdeling van liumanitas, die al 
lang zocht naar een goede gelegenheid 
voor een bejaardensociëteit in de Wijs-
polder. 
Deze twee hebben elkaar gevonden, met 
als resultaat dat nu Humanitas in Delft 
enkele dagen in de week de beschikking 
heeft over dit prachtige gebouwtje voor 
het werk van de bejaarden. 
We wensen onze Delftse afdeling geluk 
met deze aanwinst en veel succes met 
hun werk. 

— In Arnhem heeft Humanitas in samen-
werking met Armenzorg een collecte 
georganiseerd die f 1.218,34 opbracht.  

nootschap tot Reclassering, waarvan het 
essentiële is, dat wij uit onze kring even-
tuele medewerkers zullen zoeken voor 
het genootschap, terwijl het genootschap 
de leiding van de daartoe in • aanmer-
king komende buitenkerkelijke reclas-
senten aan de aanvaarde medewerkers 
uit Humanisten-kring zal opdragen. 
De heer Hutte, ambtenaar in speciale 
dienst van het Genootschap, is voor de 
organisatie van deze samenwerking ge-
heel gedetacheerd bij Humanitas. Het 
departement heeft de nodige morele en 
financiële medewerking gegeven. 
Vervolgens hield de heer Van der Waer-
den een verhandeling over: "Het straf-
register en het afgeven van bewijzen 
van goed gedrag". Deze inleiding zal 
in het volgende nummer van het kader-
blad Humanitas gepubliceerd worden. 
Zaterdagavond sprak mej. mr. dr. J .C. 
Hudig, kinderrechter te Rotterdam, over 
het rapport 1953 van - het Ned. Genoot-
schap tot Reclassering betreffende de 
strafrechtelijke behandeling van jeugdige 
delinquenten (18-24 jaar). Dit rapport 
behelst de voornaamste wenselijkheden 
en mogelijkheden ten aanzien van de 
berechting van jonge volwassenen, zoals 
de samenstellers die zien. Ook deze 
lezing zal in extenso in ons komende 
kaderorgaan worden opgenomen. 
Op Zondag sprak 'de heer Hutte over 
een aantal huishoudelijke organisatori-
sche zaken, waarmede een jonge organi-
satie als deze sectie te maken heeft. 
Spreker nam speciaal de problemen en 
methode bij de samenwerking met het 
Genootschap, plaatselijk zowel als in 
groter verband, onder de loupe en be-
sprak ook de verdeling van de verant-
woordelijkheid voor de diverse organi-
saties. Zeer belangrijk achtte spreker het 
gezamenlijk selecteren der medewerkers 
en het eigen maken van de juiste maat-
staven. 
In het kaderorgaan zal het door de heer 
Hutte besprokene uitvoerig worden ver-
meld, aangezien zijn woorden in deze 
tijd van opbouw, en scholing van „jonge" 
reclasseringsmedewerkers, van zeer veel 
belang zijn voor de sectiebesturen. 
De discussies die hierop volgden, had-
den een geanimeerd verloop en deden  

het beste hopen van de activiteit in de 
toekomst van onze plaatselijke secties. 
Dr. N. Muller, landelijk secretaris van 
het Genootschap tot Reclassering, woon-
de d_ Zondagvergaderingen bij en sprak 
aan het einde enige woorden, waarin 
hij zijn vale ning uitsprak over de 
geest, die op deze vergadering tot uiting 
kwam. SPrektr zag niets, dat een pro-
ductieve samenwerking tussen onze beide 
organisaties in de weg zou staan en 
eindigde, in de stijl van de vergadering, 
waar zeer veel kernachtige beeldspraak 
te beluisteren was geweest, met de 
woorden: De verhouding tussen onze 
organisaties is „gebore-,", doch zal zeker 
ook nog „gemaakt" worden. 
Henk Beuke hield een inleidend praatje 
over het kinderhuis en zijn bewoners, 
waarna de voorzitter de vergadering met 
woorden van dank aan medewerkers, en 
voldoening over het verloop, sloot en 
een aantal bezoekers voor een excursie 
naar Elinchem vertrok. 

v. Sch. 

Sluit Uw verzekeringen bij 
„De Centrale'', de bank 
met een ideaal de enige 
bank, die de arbeiders- 
beweging laat profiteren 
van haar winst. Vraag 
het drukwerkje „Kracht 
tot nieuwe daden", dat 
U nader inlicht omtrent 
de winstbesteding. 

Laat I.1 raden door de 

Cenrrale•agenr, voor 

alle verzekeringen. 

Alle vormen 
van: 

levens• 

studie. 
uitzet- 
spaar. 

pensioen-

begrafenis. 

crematie-
verzekering 
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100% WOLLEN GABARDINE REGENMANTELS 

Alle kleuren, pracht kwal. 	89,- 79,- 69,- 

door medewerking van kledingmagazijn 

UNIEK 
Nieuwendijk 

143 

Amsterdam 

Tel. 47135 

Wij hebben gemeend, nu de vacanties weer in 't zicht zijn, ter kennis-
making Uw reiskosten door geheel Nederland heen en terug naar Am-
sterdam volledig te vergoeden ook 

INDIEN U NIET MOCHT SLAGEN. 
Als extra service-reclame wordt elk artikel ingepakt in een prachtige 

wr- FIBER REISKOFFER 
Onze speciale aanbiedingen: 

ELCO HULSMAN COSTUUMS 

119,- 	109,- 	89,- 

,,ELCO UULSMAN" 
SPORTCOLBERTS 
Dok „STURICA" 

69,- 	59,- 49, - 

100, WOLLEN 
REGENJASSEN 

99,- 

GABARDINE 

89,- 	79,• 

PANTALONS 

29,- 24,- 19,- 

Een pracht collectie REGENJASSEN, voor Dames en 
Heren, cotton, gabard., dubb. poplin, wereldmerken 

39,- 35,- 29,- 

Op onze speciale Damesafdeling le etage) 

NIANTELCOSTUITMS 

99,- 89,- 79,.- 

MANTELS, aangesloten- en 
swaggermodellen 

69,- 59,- 49,- 

Deze reclame geldt tot 15 Augustus a.s. 

Gedurende de OPRUIMING geven wij op al onze MERKARTIKELEN;  

25 - 40% KORTING 

NIEUWENDIJK 143 AMSTERDAM-C. 

Druk: N.V. „De Arbeiderspers" — Amsterdam 

Werk aan de 
winkel 

Wanneer de  minister van Justitie zijn 
toestemming verleent, zal Humanitas in 
het najaar een grote prijsvraag gaan 
houden. Deze prijsvraag zal, in verband 
met het aanstaande tienjarig bestaan 
van de vereniging, onze Jubileum-Prijs- 
vraag worden. 
Het doel van deze prijsvraag is uiter-
aard er voor te zorgen dat wij finan-
cieel weer verder zullen kunnen. Daar-
naast hopen wij, dat deze prijsvraag 
een zodanig succes zal worden dat een 
behoorlijk bedrag gestort kan worden 
in het fonds voor het maatschappelijk 
werk. Uit dit fonds kan dan financiële 
bijstand worden verleend voor de ont-
plooiing van het maatschappelijk werk 
in de gewesten en afdelingen. Boven-
dien hopen wij, dat de activiteit van 
onze leden er toe zal leiden dat ook de 
financiën van de afdelingen een ver-
sterking zullen krijgen. Of dat zal ge-
lukken hangt van de afdelingsbesturen 
en leden af. Wat toch is het geval? 
Naast de publicaties van onze prijsvraag 
in dagbladen en periodieken, zoals 
vorig jaar is gebeurd, zullen er dit jaar 
deelnemerskaarten worden uitgegeven. 
Deze deelnemerskaarten zullen verkocht 
moeten worden. Uit deze opbrengst zal 
een bepaald bedrag aan de afdelingen 
ten goede komen in de vorm van sub-
sidie voor het werk in en door de 
afdelingen. 
Ieder lid kan nu meewerken aan het 
welslagen van onze prijsvraag. 
Het Centraal Bestuur vertrouwt dat al 
onze leden hun krachten zullen geven 
voor het slagen van onze prijsvraag. 
Meldt u nu reeds als medewerk(st)er bij 
uw afdelingsbestuur. 
In het volgende nummer hopen wij na-
dere mededelingen te kunnen doen. 

Uit volkomen onbetrouwbare 
bron oernamen wijt 

dat ons bestuurslid Landman een dezer 
dagen met een Ploeg in 't Veld is 
aangetroffen, 

_dat Mej. Dijkstra aan het Centraal 
'Bestuur heeft voorgesteld, het • Fries 
als verplicht leervak in te voeren voor 
de medewerkers van het Centraal 
Bureau. 

dat het Centraal Bestuur overweegt om 
aan alle leden ter gelegenheid van het 
10-jarig jubileum een prullemand uit 
te reiken waar zij de ongelezen num-
mers van Van Mens tot Mens in 
kunnen deponeren. 

dat het vervolgverhaal deze keer wegens 
gebrek aan plaatsruimte niet kon 
worden opgenomen. 
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