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Ons Eerste Lustrum
Openingsrede van onze Voorzitter
West-Europa wordt bedreigd door een geestelijk nihilisme,
waarin de mens ten prooi valt aan wisselvalligheid en besluiteloosheid, een stuurloos schip op de levenszee. Kunnen wij dit
gevaar afwenden door een keus te doen tussen de geestelijke
achtergrond van de Amerikaanse samenleving en van het Russische communisme, Of zal West-Europa een eigen weg kunnen
gaan, geleid door de positieve waarde van een geestelijkzedelijk beginsel? Aldus was het probleem, dat de voorzitter
van Humanitas, mr dr In 't Veld, het congres voorlegde.
Geestelijke vrijheid of sociale gerechtigheid?
De voorzitter begon zijn rede met het trekken van
een vergelijking tussen de idealen, welke het Amerikaanse en het Russische volk bezielen.
De Amerikaan voelt zich de kampioen voor de geestelijke vrijheid, hij voelt zich in zekere zin een uitverkorene, een geroepene om de geestelijke vrijheid in de
wereld te verdedigen. Dit diepe geloof in eigen roeping,
dat met een religieus gevoel overeenstemt, drukt een
stempel op het leven in de Verenigde Staten. Bij het
vrijheidsbeeld wordt het Amerikaanse volkslied in bijna
religieuze vervoering gezongen.
Ook in Rusland en bij zijn communistische aanhangers in andere landen leeft een overtuiging, die nauw
verwant is aan een religieuze. Het is de idee van de
sociale gerechtigheid, die de Rus bezieling geeft. Ook
hij voelt zich de uitverkorene, de geroepene om deze
idee overal in de wereld te verwerkelijken.
Men kan zich hiervan niet afmaken met de opmerking, dat toch ook in Amerika nog heel wat onvrijheid
bestaat en dat de landen achter het ijzeren gordijn
niet bepaald uitmunten door gerechtigheid. Waarop
het aankomt, is, door welke ideologieën de massa's gedreven worden.
West-Europa staat tussen deze twee ideeën in en men
verwacht, dat het tussen deze twee een keuze zal
maken.
Kan Erasmus' woord: "nulli concedo" - aan niemand
wil ik toebehoren, mijn eigen weg wil ik gaan - nog
het woord zijn voor West-Europa? Ware dit zo, wij

zouden gerust kunnen zijn. West-Europa mist evenwel
het roepingsbesef, dat in Amerika en Rusland w sterk
aanwezig is. Wij zullen slechts dàn in navolging van
Erasmus' woord onze eigen weg kunnen gaan, indien
wij inderdaad een eigen weg weten te vinden, indien
wij ons geroepen voelen een geestelijk-zedelijk ideaal
tot werkelijkheid te brengen.
Wij zullen moeten trachten de geestelijke achtergrond te vinden van de sythese van geestelijke vrijheid
en sociale gerechtigheid. Het gaat in wezen om de mens
als drager en schepper van geestelijke en zedelijke
waarden, om deze mens, die wij in zuiverhdd '.'lillen
bewaren, tegen ontluistering willen behoeden.
Wij moeten de mens zien in zijn beide aspecten, naar
binnen èn naar buiten gewend. Enerzijds geroepen
eigen mogelijkheden tot een zo rijk mogelijke ontplooiing te brengen, anderzijds staande met verantwoordelijkheidsgevoel in deze wereld, in de gemeenschap der
mensen. Tussen deze twee aspecten beweegt zich het
probleem van de geestelijke vrijheid en de sociale
gerechtigheid.
Ook het Christendom erkent deze twee aspecten van
de mens. Naast het gebod: "weest volmaakt" en de
opdracht te woekeren met zijn talenten, vinden wij:
"hebt dan uw naaste lief als u zelve".
Wij mogen geen vrede hebben met de ontluistering
van de mens, wij mogen niet dadenloos toezien, dat een
mens afzakt naar een bestaan, dat niet menswaardig
meer mag heten.
In de oude socialistische beweging heerste de opvatting, dat de sociale gerechtigheid voldoende gediend werd

door de bevordering van goede sociale toestanden en
een ruime uitbouw van de sociale verzekering. En zouden er dan nóg een enkele ke'er individuele moeilijkheden overblijven, dan moesten de sociale Diensten
der Gemeenten hier maar voor zorg dragen.'
Men zag de nood alleen van de materiële kant, vergat de geestelijk-zedelijke kant. Het gaat er om de
mens een zódanige steun te geven in het leven, dat hij
zijn roeping als menS vervullen kan. Heeft een mens
deze steun nodig, dan is materiële verzorging alleen
niet voldoende.
Wat leert ons de geschiedenis? In de oudheid gingen
de Grieken terecht uit van het recht van de mens op
- een verzekerd levensbestaan (de mèns, d.W.Z.:de bUrger
- de slaaf telde niet mee! -). Men bracht deze gedachte in de practijk o.a. door korenuitdeling op grote
schaal. Het resultaat was een geestelijk-zedelijke verslapping, waaraan de Griekse geest per slot tèn onder
is gegaan.
Wij hebben het tegengestelde van geestelijke verslapping nodig. Slechts door geestelijke kracht kan WestEuropa zich handhaven.
Tegen deze achtergrond dient men Humanitas te
zien. Steunverlening aan hen die dit nodig hebben, is
onze taak, doch hierbij denken wij, meer nog dan aan
materiële steun, aan geestelijke en zedelijke steun.
Bestrijding

van het nihilisme.

Wij worden in West-Europa bedreigd door een geestelijk nihilisme, waarin de mens ten prooi valt a~
wisselvalligheid en besluiteloosheid, een stuurloos SChIP
op de levenszee. Hierin ligt het grote gevaar tóch te
verzeilen in het vaarwater van de dictatuur.
Het is ons aller taak dit nihilisme te bestrijden, Het
is teleurstellend, dat de kerken zo'n geringe waardering
hebben voor dit streven van Humanitas. Het probleem
is niet: humanisme of christendom, het kernpunt van
het probleem is het nihilisme als zodanig. Het is een
bedroevend verschijnsel, dat men dit in kerkelijke kringen niet inziet, dat men het kerkelijk belang zo eng
neemt, dat men er desnoods de Westerse cultuur aan
waagt.
Wij kunnen niet duidelijk genoeg getuigen, ook
tegenover de kerken, dat de arbeid van Humanitas in
dit licht moet worden gezien. Het gaat in de eerste
plaats om het verlenen van. geestelijke en zede~ijke
steun aan hen, die de koers zijn kwijtgeraakt, ten emde
te trachten hen weer op een juiste koers te laten varen.
Het is moeilijk werk, dat alleen maar door aanpakken
en doorzetten verlicht kan worden. Wij moeten de
geestelijke nood niet onderschatten - wij zijn al een
eind op weg naar de massaficatie, het verschijnsel van
de massajeugd is ons allen bekend. In de eerstvolgende
vijf jaren zullen wij er ons op moeten richten het werk
zoveel mogelijk deskundig uit te bouwen, in de wetenschap, dat goede hulp aan een uit de koers geslagen
gezin méér is dan hulp alleen aan dit éne gezin. Zoals
er bij een lichamelijke besmettelijke ziekte gevaar ontstaat voor de omgeving, zo is ook ieder a-sociaal gezin
een besmett.ingshaard. De ziekte woekert voort en het
nihilisme grijpt om zich heen. Lukt het een dergelijk
gezin weer in goede banen te brengen, dan werken
wij mede aan de geestelijke VOlksgezondheid in het
algemeen.
.
Het maatschappelijk werk is geen lapwerk, het IS
even zo belangrijk als de sociale politiek. Meende men
vroeger, dat men beginnen moest de maatschappij te
veranderen, waardoor de mensen vanzelf wel zouden
veranderen, nu weten wij, dat deze beide hand in hand
moeten gaan.
Wij zullen aan de mens meer aandacht moeten
schenken dan tot nu toe is gebeurd.

"Humanitas" 5 jaar.
Het was mij een behoefte na 5-jarige werkzaamheid
van Humanitas een uiteenzetting te geven van haar
geestelijke achtergrond. Tijdens de hongerwinter, toen
het ons allen zo duidelijk was, dat er direct aangepakt
zou moeten worden, hebben wij er ons niet zo op toegelegd ons te bezinnen op het ruimere verband. Toch
zijn in het toenmaals uitgebrachte rapport aankn?pingspunten te vinden, die duidelijk wijzen op dezelfde
gedachtengang.
In haar 5-jarig bestaan is Humanitas haar geestelijke bestaansgrond niet ontrouw geworden.
Verhouding met andere organisaties.
Bij de uitbouw der werkzaamheden de~d zich al
spoedig de vraag voor, hoe de verhouding zou zijn ten
opzichte van andere organisaties, in het bijzonder t.?v.
de S.D.A.P. en de Vakbeweging. De algemene opvattmg
was: géén organisatorische band. Humanitas moet een
autonome organisatie zijn. Wèl echter zou er een sterke
persoonlijke band zijn. Met de doorbraakgedachte zou
het in strijd zijn, indien de Partij van de Arbeid zic~
zelfstandig met het Maatschappelijk Werk zou bemoeien. Men was het er in het algemeen over eens, dat
het Maatschappelijk Werk alleen zou kunnen geschieden op de basis van een levensbeschouwing en in de
Partij en het N.V.V. waren verschillende levensb.esch0':lwingen verenigd. In de Hoofdbesturen he~!t dIt J.1~)()lt
principiële moeilijkheden gegeven. Soms ZIJn er bIJ de
plaatselijke besturen wel eens misverstanden ontstaan
en vragen gerezen, doch door een onderling gesprek en
overleg werd óok daar de oplossing wel gevonden.
Voorts was er de vraag over de doordenking van de
levensbeschouwelijke achtergrond. De bewustwording
van een levensbeschouwing moet worden aangekweekt,
aan moeilijke vraagstukken, zoals de fundering van
zedelijke normen voor mensen, die losgeraakt zijn van
de kerk, kan niet worden voorbijgegaan. W3:nneer wij
het normbesef willen versterken en verslappmg tegengaan, zullen wij de bezinning hierop niet mogen ontwijken. Dit is een moeilijke taak - wij moeten het
ons echter niet te gemakkelijk maken. Geestelijk werk
schept geestelijke verrijking, waardoor wij ook weer in
staat zijn voor anderen meer te betekenen.
Inmiddels kwam evenwel het Humanistisch Verbond
tot stand, dat zich met de bezinning over de grondsl~
van leven en wereld bezig hield. Humanitas als zodamg
behoefde dit nu niet te doen. Samenwerking was gewenst
Ontwikkeling van de organisatie.
In 1945 is de arbeid zo gauw mogelijk aangepakt.'
Op 31 Mei 1945 is de Stichtingsakte verleden. Er werd
haast gemaakt vanwege de grote ontreddering, die door,
oorlog en bezetting was teweeggebracht.
Dit betekende, dat het werk wel onder zeer moeilijke
omstandigheden moest worden begonnen. Zowel de
financiën als de medewerkers moesten worden gezocht.
In het begin leefde er geen grote waardering voor het
maatschappelijk werk, waardoor het ook niet verwonderlijk was, dat alles nog al sukkelend ging. Nederlands Volksherstel verschafte een startsubsidie, terwijl
later de steun verkregen werd van het N.V.V. en de
daarbij aangesloten vakbonden, voorts ook van de
Arbeiderspers. Dank zij deze steun is Humanitas door
de eerste moeilijke jaren heen gekomen. Het is geen
gemakkelijke tijd geweest, vooral n~et ":001' F~ber.
Boet je werd al vrij snel door een ernstIge ZIekte.mt?eschakeld, terwijl bovendien Fabel' zelf ook ernstlg ZIek
werd. Daarbij kwamen de financiële ,moeilijkheden,
dusdanig, dat Fabel' zelfs eens uit eigen middelen een.
voorschot heeft verstrekt.
Wij . beklagen ons over dit moeizame begin niet,

:ijerdenking van het 5 -jarig bestaan
van "Humanitas" in Krasnapolsky te Amsterdam
Enkele

indrukken

en opmerkingen

In een Bijzondere Bijeenkomst, voorafgaande aan het
jaarlijks congres van "Humanitas", vond op Zaterdagmiddag 3 Juni 1950in de groene zaal van Krasnapolsky
te Amsterdam de herdenking plaats van het feit, 'dat
vijf jaar geleden op 31 Mei 1945 de Stichting voor
Maatschappelijk
Werk op Humanistische Grondslag:
"Humanitas" tot stand kwam.
0, het was een sobere herdenking. Géén stroom van
kleurige bloemen, géén lianwuivende vleugen bloemengeur, slechts één fraai veldbouquet op de Bestuurstafel, behorende bij de zaalinventaris. Géén receptie
dus in optima forma met een Bestuur in rok of jacquet
of avondtoilet en met wat verder de étiquette' voorschrijft. Géén schelle lampen van persfotografen, die
deze gebeurtenis meer schijn van betekenis kwamen
toeflitsen ....
Het was goed zo. Trouwens vijf jaren zijn er nu
eenmaal geen vijf en twintig! En toch was deze herdenking een gebeurtenis voor het maatschappelijk werk
in ons land, heel wat belangrijker dan menig koperen
of zilveren jubileum van menige vereniging op ander
gebied. Wie deze vijf jaren moeizame strijd om staande
te blijven, om te komen tot werk van enige betekenis,
heeft meegestreden, hetzij in het Centraal Bestuur,
hetzij in een Afdeling en daarbij menigmaal het gevoel
had, d&t alles wat gedaan werd in de lucht zweefde,
dat men geen grond onder de voeten had, begrijpt dat.
Het grootste deel onzer leden, dat besturen maar laat
ploeteren, op vergaderingen niet verschijnt, acties wel-

willend gadeslaat vanuit zijn gemakkelijke leunstoel,
kàn dat niet. begrijpen. Een ander deel, dat zijn activiteit op iets anders richt, is zich blijkbaar niet bewust,
dat het succes van zijn streven mede afhankelijk is
van een harmonische maatschappelijke verzorging van
alle bevolkingsgroepen. Toch zijn bedoelde moeizame
werkers dankbaar, dat beide soorten leden er zijn. Zij
zouden gaarne hun aantallen verveelvoudigd zien, 'omdat het aantal harde werkers voor "Humanitas" dan
ook wel naar rato zou vermeerderen, maar vooral de
financiële basis zou dan, zowel landelijk als plaatselijk,
zo worden, dat de verbeten moeizaamheid der eerste
vijf jaren in een meer blijmoedige zou veranderen,
want, maatschappelijk
werk zal wel altijd moeizame
arbeid vergen, omdat het gaat om de bestrijding van
zulke ernstige en omzichtig te benaderén zaken als
geestelijke en morele en financiële nood bij onze evennaasten of in hun gezinnen.
Zo wij deze herdenking sober noemden, dan wil dat
allerminst zeggen, dat het er geen was van grote waardigheid. De door Wanda Reumer. gebrachte voordrachten, geboren uit maatschappelijke
bewogenheid,
de sublieme vertolking er van, werden mèt de herdenkingsrede van onze Voorzitter, mr dr J. in 't Veld, tot
een rijke geestelijke en zedelijke belevenis. Zo er onder
de bezoekers waren, die er aan twijfelden of wij mensen van "Humanitas"
wel bronnen zouden bezitten,
waaraan wij onze dorst naar hogere levenswaarden
kunnen laven en waaruit wij de krachten putten voor

slechts door aanpakken en hard werken zullen wij ons
doel bereiken.
Hoewel wij zijn achtergebleven bij dat, wat wij hadden willen doen, enige reden tot voldoening is er toch
wel. De organisatie staat op haar benen en de financiële zorgen zijn niet meer zó groot. Bovendien hebben
wij bereikt, dat in kringen, waarin Maatschappelijk
Werk vroeger geen gehoor vond, nu een brede schare
hiervoor aandacht heeft gekregen.

óók aan de medebestuurders,
Faber.

vooral aan Jo Boet je en

Afscheid Faber•.

Overzien wij wat geworden is, benevens de toekomstmogelijkheden, dan is er geen reden om het initiatief
van de oprichters te betreuren.

Het is met gevoelens van weemoed, dat juist nu, bij
de herdenking van het 5-jarig bestaan van Humanitas
een woord van afscheid tot Faber moet worden gericht.
De naam van Faber blijft gebonden aan de geschiedenis van de eerste vijf jaar. Faber, die mede de stoot
heeft gegeven aan de oprichting, is vijf jaar lang de
ziel geweest van Humanitas. Ondanks de ook bij ons
wel eens voork6mende meningsverschillen, hebben wij
steeds grote waardering gehad voor zijn toewijding en
onverwoestbaar optimisme.
Het Bestuur heeft zich bezonnen op de vraag, hoe
Faber blijvend met Humanitas zou kunnen worden
verbonden en het heeft besloten Faber te benoemen tot
erelid van onze vereniging met het recht om, telkenmale als hij dit wil, de vergaderingen van het Centraal
Bestuur en het Dagelijks Bestuur bij te wonen. Het
Bestuur heeft gemeend op geen betere wijze dank te
kunnen betonen voor Faber's vijfjarige toewijding.

Ik breng hier dank aan de vele medewerkers, bekenden en onbekenden, voor hun toewijding en opofferingsgezindheid. Het is arbeid, waar men materieel niet
beter van wordt, wij moeten worden gedreven door
innerlijke bewogenheid om het lot van de medemens.
Dàt dit gebeurt, geeft moed voor de toekomst. Dank

De arbeid van Humanitas zal alleen blijvend vrucht
kunnen dragen als het steunt op een geestelijke en
zedelijke basis. Anders zou het werk gaan vervlakken
en zijn betekenis missen. Verbreding èn verdieping van
onze arbeid is de taak van Humanitas voor de eerstvolgende vijf jaar.

Plannen voor het tweede vijf-jarentat
In de komende vijf jaren zullen wij tot aanstelling
van Maatschappelijke Werksters moeten overgaan om
aan de vrijwilligers deskundige steun te kunnen geven.
Het Centraal Bestuur zou, indien het de financiële
mogelijkheid daartoe kan vinden om te beginnen de
afdelingen met een bedrag van bijv. f 10.000,- kunnen
helpen bij de uitvoering van dit plan.
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onze zo veeleisende arbeid, dan zullen zij die twijfel
wel hebben voelen wijken.
Wanda Reumer droeg na deze rede nog een paar
kinderschetsen voor en wij zouden die afdelingen, die
wel eens a vonden organiseren voor hun leden of medewerkers, waar behalve scholingsarbeid ook ontspanning
wordt geboden van goed cultureel gehalte, willen aanraden te trachten deze ontspanning te doen brengen
in de geest van het door Wanda Reumer gebodene.
De rede van onze Voorzitter was uiteraard bedoeld
als het hoogtepunt van deze herdenking en zij is dat
te volle geworden !JOOl'de artistieke omlijsting, welke
Wanda Reumer wist aan te brengen, door de logische
en boeiende opbouw der rede, door haar rijke en behartenswaardige inhoud en niet het minst door de rustige
en nadrukkelijke wijze, waarop zij werd uitgesproken,
zo geheel wars van oratorische effecten.
Elders in ons maandbzlad zal de lezer een verslag
van deze rede vinden. Toch zijn er enkele gedeelten,
waarop wij wat extra licht willen laten vallen, omdat
zij voor ons volksbestaan van vèrstrekkende betekenis
zijn en ook voor ons eigen maatschappelijk werk hier
te lande.
Het gaat in West-Europa, betoogde spreker, om de
mens als drager en schepper van geestelijke en zede'lijke waarden, zonder dat deze mens ontluisterd wordt
naar binnen en naar buiten,. Wij moeten onze individuële mogelijkheden
ontplooien, maar tevens onze
plaats in de gemeenschap innemen en de daaraan vastzittende verplichtingen aanvaarden, teneinde te komen
tot de synthese der geestelijke vrijheid, wier kampioen
de Amerikaan zich voelt, maar die bang is, dat sociale
zekerheid de individuële verantwoordelijkheid verzwakt,
èn de sociale gerechtigheid, waaraan de Rus zijn geestelijke vrijheid, naar hij hoopt: tijdelijk, meent te
moeten opofferen. Met deze synthese moeten de wisselvalligheid, de besluiteloosheid en de stuurloosheid,
welke thans in West-Europa lmn nihilistische uitwerking hebben, worden bestreden en teruggedrongen.
In deze rede wees spreker ook op het geringe verschil tussen Humanisten en Christenen met betrekking
tot hun opvattingen over de wezenlijke kenmerken der
Westerse beschaving. Hij vond het bedroevend, dat de
laatsten ons niet zien als bondgenoten in de strijd
tegen het geestelijk nihilisme.
Sprekende over wat "Humanitas" in de afgelopen
vijf jaren heeft gepresteerd, stelde onze voorzitter vast,
dat niet bereikt was, wat wij ons als doel hadden
gesteld, maar hij vond zeker geen reden voor somberheid. Er is hard gewerkt onder zeer moeilijke omstandigheden en vele mewerk(st)ers komt hartelijke dank
toe voor wa t zij met veel toewijding en vaak met persoonlijke opoffering, geheel belangeloos, hebben gedaan.
Dan komt spreker aan onze Algemeen-Secretaris, P. C.
Fabel', wiens benoeming tot Hoofd van het Bureau
voor Jeugdzorg te Amsterdam oorzaak is, dat deze zijn
functie bij "Humanitas" moet neerleggen.
Dit is voor schrijver dezes aanleiding om weer zelf
het woord te nemen, niet omdat hij, wat hij op het
hart heeft ten aanzien van ons aller vriend Faber,
zoveel anders zal zeggen dan onze voorzitter het deed,
maar, omdat hij behoefte heeft aan een meer persoon. lijke noot. Geen ingewijde in de zaken van ,,Humanitas" zal ontkennen, dat "Humanitas" deze herdenking heeft bereikt door de gelukkige samenwerking van
Voorzitter en Secretaris en J. Boet je, die ons al verlaten heeft, en de andere leden van het Centraal
Bestuur. En, als de eerstgenoemde Fabel' de ziel van
"Hum ani tas" noemt gedurende deze eerste vijf jaren
.en Van der Lende zegt hetzelfde van mr In 't Veld,
dan hebben beiden zonder meer gelijk, maar, de man,
die het meeste werk deed, die het hoofd boven wist te
houden, toen "Humanitas" enige malen op de rand

van de ondergang stond, die met persoonlijke financiële
offers redding bracht, die met onbegrensde toewijding
volhield en door zijn onverwoestbaar optimisme anderen inspireerde, die man was Piet Cornelis Fabel'. En
zijn opvolger zal dan ook een dekselse toer hebben om
hem te evenaren.
Gelukkig echter zijn we onze vriend Fabel' niet werkelijk kwijt! Om te beginnen gaat hij door met het

bedrijven van maatschappelijk
werk in zijn nieuwe
functie, wat op zichzelf al zou waarborgen, dat wij
hem dan blijven ontmoeten bij ons werk, maar, het
Centraal Bestuur heeft hem, buiten zijn medeweten,'
benoemd tot erelid van "Humanitas", niet om hem te
beduiden ,dat hij nu met ere burger in ruste zou zijn,
maar om hem aan "Humanitas" te binden. Hij heeft
als erelid het recht tot het bijwonen der bestuursvergaderingen en het recht als zedelijke plicht te aanvaarden om, desgevraagd, tot zelfs in de verste afdelingen, zijn helder licht te doen schijnen! Een synthese
dus tussen onze vrijheid om de zijne aan banden te
leggen en onze zekerheid, dat hij de daaraan verbonden plicht tot het blijven medewerken aan ons maatschappelijk werk, zal aanvaarden.
Verschillende vertegenwoordigers
van Regeringsdepartementen en organisaties voerden na de herdenkingsrede het woord en wensten "Hum ani tas" geluk met
de gedane arbeid en veel succes in de toekomst. Sommigen dezer vertegenwoordigers brachten de na hen
komenden lichtelijk in verlegenheid, omdat zij met
enveloppen kwamen aandragen. De dikste was die van
de afgevaardigde Booij uit Rotterdam, die de opbrengst
der 1 Mei-collecte namens alle Afdelingen aan het
Centraal Bestuur'aanbood. Het was een nuttig bedrag,
maar als Meigave van alle buitenkerkelijke en vrijzinnige werkers in Nederland voor dit maatschappelijk
werk, kan het nog niet gelden. Het volgend jaar zal
deze actie betel:, wijl niet op het laatste moment, kunnen worden voorbereid. Wij moeten dit jaar gebruiken
om hen, die nog weinig weten van ons doel en van ons
werk, daaro'mtrent goed in te lichten.
Ook ons nieuwbakken erelid, dat zich nog wat onwennig voelde in deze nieuwe kwaliteit, had nog een
en ander te zeggen over het 5-jarig bestaan van
"Humanitas".
Hij spartelde wat tegen vanwege de
onreglementaire
onderscheiding, maar eindigde met
zijn vrienden in de Afdelingen te verzoeken hem zo af
en toe eens uit te nodigen voor een spreekbeurt. Hij

hoopt, dat zijn nieuwe werkkring hem het aanvaarden
daarvan zal toelaten.
Wij willen deze indrukken besluiten met het voorbeeld te volgen van een paar sprekers in deze bijeenkomst, die mevrouw In 't Veld en mevrouw Fabel' betrokken in de hulde hun mannen gebracht. Aan alle
mannen, wier vrouwen en aan alle vrouwen, wier mannen meer dan soms wel wordt beseft, doen voor het
werk, dat "Humanitas" van hen vraagt, onze oprechte
dank. Aan hen, die wel voelen voor dit mooie werk,
maar nog aarzelen, zeggen we: doet mee, hoe moeizaam dit werk soms ook moge zijn, ;het geeft, als we
soms iets goeds hebben bereikt, zoveel voldoening.
Haarlem, 5 Mei 1950.
VI.

EEN

De eerste 5 jaar zijn volbracht,
De nieuwe 5 jaar gaan beginnen.
Ons allereerste taak? Naar mijn
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.~~~~~~~~~~~~~
~~~LEDEN WINNEN! l!

WOORD

PERSOONLIJK

De Bijzondere Bijeenkomst en het Congres liggen
achter ons.
Vele waren de indrukken, die we ontvingen, indrukken, die nog niet volkomen verwerkt zijn. Toch, ons
orgaan wacht en ... dus, daar ik er prijs op stel in dit
nummer, dat gewijd is aan de dagen van 3 en 4 Juni,
een persoonlijk woord te schrijven, aan de slag.
Zinvol en stijlvol was onze Bijzondere Bijeenkomst.
Daar was de rede, zo magistraal van inhoud en opbouw, van onze voorzitter; daar was de sublieme
declamatie van Wanda Reumer.
Ik weet nog niet, welke herinnering het sterkst bij
mij zal blijven leven, de voordrachtskunst van Wanda
Reumer, dan wel de eerbied voor het gekozen programma, dat zo zinvol aansloot bij de opzet van deze
Bijzondere Bijeenkomst. Wat had deze begenadigde
kunstenares zich volledig ingeleefd in de opvattingen
van "Humanitas".
En dan was er de Grote Verrassing en vandaar
dit persoonlijk woord. Daar kwam dan onze voorzitter aan het einde van zijn rede met een dankbetuiging aan mijn adres en het voorstel, mij te benoemen tot ere-lid en mij op die wijze blijvend te verbinden aan "Humanitas".
De Bijzondere Bijeenkomst, welke geen enkel recht
had, besluiten te nemen, nam onder 'applaus, dit voorstel aan.
Daar zat ik. Ik moest wel antwoorden en ik mag
nu, in dit persoonlijke woord, wel zeggen, dat ik het
gevoel heb, een zeer slechte speech te hebben gehouden.
De oorzaak? Men weet, ik demons'treer altijd, waar
een beetje spotlust in verdisconteerd is, dat ik Fries
van afkomst en geboorte ben. De Friezen nu, zijn van
nature min of meer sentimenteel en achter de Z.g.
koppigheid zitten verborgen de sterke gevoeligheid en
het zo moeilijk uiting kunnen geven aan die gevoeligheid.
Welnu, deze oer-eigenschap speelde mij parten. Ik
kon me niet laten gaan en dus kwam de spotlust
naar boven. Thans mag ik wel ronduit. zeggen: het
voorstel van onze voorzitter was een volkomen verrassing voor me, maar een bijzonder aangename verrassing. Niet om de eer, die ik natuurlijk op waarde
weet te stellen, maar omdat de door onze voorzitter
gevonden vorm me gelegenheid geeft, me voor "Humanitas" te blijven interesseren en medewerking te
blijven verlenen.
Als een mens geëerd wordt, vraagt hij zich af: Heb
ik dat verdiend? Welnu, Ik schreef eens: Niemand

betel' dan de mens zelf, kent zijn eigen tekortkomingen. Ik ken die ook, maar ik heb ook eens gezegd:
Men moet de even-mens waarderen, ook met zijn
fouten en zelfs soms óm zijn fouten.
De onderscheiding aanvaard ik dankbaar met volkomen begrip voor eigen tekortkomingen. Als ik dan
toch misschien iets van een onderscheiding heb verdiend. dan, ik heb dit op onze Bijzondere Bijeenkomst gezegd, maar herhaal dit thans, dan heb ik dit
te danken aan de hulp van zovele anderen, doch in
de eerste plaats van mijn vrouw. Zij heeft altijd' in
"Humanitas" geloofd en zelfs in de zo heel moeilijke
tijden, welke wij samen hebben doorgeworsteld, toen
we wisten, dat we onze oudste zoon moesten verliezen
en eindelijk de slag was gekomen. was haar belangstelling voor "Humallltas" ongeschokt en stelde zij
mij in staat mijn werk te verrichten.
"Humanitas" ga ik nu verlaten. De reden?
Zoals ik sedert 1930 betoogd heb, dat er een organisatie als "Humanitas" moest ontstaan. zo heb ik

*

*

* * * * * '* * * * *

Dit dubbel-nummer van "Humanitas" is verlicht met
enkele foto's.
Het beeld van
onze algemene voorzitter verschijnt in
onze kolommen; de
man, die afscheid
neemt, is niet vergeten en hieraan
zijn nog toegevoegd
de vrouw, die de
leiding
van
het
maatschappelijk
werk van "Humanitas" op zich heeft
genomen.
Wij stellen aan
onze lezers voor:
Mej. M. Dijkstra,
directrice van het
Centraal
Bureau
van "Humanitas".
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VERSLAG
van de bespreking
op Humanistische
'- "Krasnapolsky"

gehouden

op het congres van de Vereniging voor Maatschappelijk

Grondslag "Humanitas", gehouden 3 en 4 Juni 1950, in een der zalen van
te Amsterdam.

VERSLAG van de bespreking gehouden op het congres van de Vereniging voor Maatschappelijk Werk op
Humanistische Grondslag "Humanitas" gehouden 3 en
4 Juni 1950 in een der zalen van "Krasnapolsky" te
Amsterdam.
Het congres werd geleid door de algemene voorzitter
van de vereniging mr dl' J. In 't Veld.
Aanwezig zijn van het Centraal Bestuur mevr. Van
Oostrum, mej. Kloevekorn en de heren mr dl' J. In 't
Veld, P. C. Fabel', J. de Bruijn, C. v. d. Lende, H. Ploeg
Jr., B. Drukker, J. C. de Glopper, E. Veugel', F. H. W.
Vliegen, mr B. v. d. Waerden, P. A. Weijmar, H. J.
Zunderman, benevens de directrice van het Centraal
Bureau mej. M. Dijkstra.
Afwezig de heren W. v. Halm, dl' F. Grewel, en dl'
A. Querido.
De navolgende afdelingen en correspondentschappen
zijn aanwezig: Den Helder, Den Haag, Leeuwarden,
Voorburg, Amsterdam, Haarlem, Hengelo, Groningen,
Amstelveen, Edam, Rhenen, Amersfoort, Arnhem,
Almelo, Zwolle, Middelburg, Maastricht, Velsen, Leiden,
Heerlen, Zaanstreek,
Dordrecht, Vlissingen, Delft,
Schiedam, Alkmaar, Utrecht, Woerden, Enschede, Rotterdam, Wageningen en Apeldoorn.

ook sedert jaren bepaalde andere denkbeelden gepropageerd.
Het was, geloof ik in 1932, dat ik voor verschillende
organisaties een inleiding hield. die een zeer lange
titel had. Die titel luidde: "Van de berechting van een
crimineel kind tot de paedagogische behandeling van
een maeite-gevend kind".
Wie ons orgaan gedurende de bijna vijf jaar heeft
gelezen, zal deze gedachte, in allerlei vorm uitgewerkt,
. zeer dikwijls zijn tegengekomen. In het Gemeentelijk
Bureau voor de Jeugdzorg te Amsterdam wordt deze
gedachte in praktijk gebracht. Aan mij wordt de leiding van dit Gemeentelijk Bureau met ingang van
1 Augustus opgedragen.
Is het wonder dat, waar de ene gedachte, "Humanitas" moet er komen, zodanig is geëffectueerd, dat het
voortbestaan van "Humanitas" is verzekerd, dat de
behoefte aan uitwerking van de tweede gedachte
sterk aanwezig was? Burgemeester en Wethouders van
Amsterdam ben ik zeer dankbaar, dat ik nu in de
gelegenheid word gesteld, deze taak .op mij te nemen.
De band tussen "Humanitas"
en mij wordt niet
doorgesneden. Op dit ogenblik weet ik nog niet, hoeveel vrije tijd ik ter beschikking kan stellen. Voorlapig blijven mej. Dijkstra en ik de redactie van ons
orgaan voeren en als de afdelingen mij nodig hebben,
ik ben bereid te komen als ze willen begrijpen, dat
een gemeente-ambtenaar
's avonds weer in Amsterdam terug moet zijn.
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Werk

Bij de opening zegt de voorzitter, dat, nu hij in de
hedenmiddag
goedgeslaagde herdenkingsbijeenkomst
gelegenheid heeft gehad uitvoerig de arbeid van
"Humanitas" te belichten, de vergadering het wel goed
zal vinden met een kort welkomstwoord te volstaan.
Hij vermeldt dan dat op de Bijzondere Bijeenkomst
het Nederlandse Genootschap voor Reclassering was vertegenwoordigd door het lid van het Hoofdbestuur mr.
B. v. d. Waerden, dat een gelukstetegram was ontvangen van de Centra.le Raad voor de Gezinsverzorging en
dat het Gewest Zeeland als jubileumgave een lijst met
20 nieuwe leden aanbood.
Behandeling

jaarverslag

en bespreking

beleid Bestuur.

(Van Zessen) bevreemdt het, dat op de
agenda geen punt voor bestuursverkiezing voorkomt.
Dezelfde vraag geldt ook voor de verkiezing van de
redactie van .ons orgaan. Door een bestuursverkiezing
zou o.a. de mogelijkheid -hebben bestaan Fabel' daarin
te doen opnemen. Het is Rotterdam verder niet duidelijk hoeveel afdelingen er nu wel precies zijn. Zijn het
48 of 58 dan wel, als de cijfers van de penningmeester
op dit punt kloppen, 32. Hoe zit \het verder met de
organisatie van de Makkerdag? Op de vorige vergadering is met instemming van het Centraal Bestuur beRotterdam

Mag ik dit persoonlijk woord besluiten met al de
"Humanitas"-vrienden
hartelijk dank te zeggen voor
de vele uitspraken, dat de band blijft bestaan.
Veel dank ben ik aan heel, heel velen verschuldigd.
Zonder iemand tekort te doen, mag ik noemen J.
Kroes, die, toen ik in 1946 plotseling met meningitis
in het ziekenhuis moest worden opgenomen en gedurende enige weken niet wist, dat "Humanitas" bestond;
en Boetje ook ziek was, onvoorbereid de leiding van
"Hwnanitas" op zich nam. en - vooral ook - onze
administratieve kracht mevr. Hiltje van den BergVrind, die gedurende vier jaar mijn zeer getrouwe
en bekwame medewerkster was en wier belangstelling
voor "Humanitas" zo heel groot is en die alle bijzonderheden kent. Hilly, hier op papier een woord
van heel, heel hartelijke dank!
En nu het laatste woord. Voorzitter In 't Veld, onze
dagelijkse samenwerking wordt verbroken. Wat mij
betreft, de 1:>andblijft, versterkt, bestaan! Je hebt
gezegd, zonder mij was "Humanitas" niet blijven bestaan, ik zeg het anders: Zonder jou was "Humanitas"
er nooit gekomen! "Humanitas"
is er, ,Hwnanitas"
blijft en meer dan ooit, vrienden in Noord, in Oost,
in Zuid en in West, de schouders er onder
.
. "Hwnanitas" tot 'blaei gebracht, het buiten-kerkelijk volksdeel ten heil!
P. C. FABER

sloten, een dergelijke dag te organiseren. Uit de redevoering op de herdenkingsbijeenkomst gehouden is wel
gebieken, dat er waardering voor ons werk bestaat,
maar de daadwerkelijke steun, de toetreding op grote
,schaal is er nog niet. De afdelingen, zo gaat Van Zessen
voort, hebben weinig hulp en stuwing van het Centraal
Bestuur en het Centraal Bureau. Rotterdam weet dat
dit bureau in 1949 voor grote moeilijkheden stond, 'door
heengaan van Boet je etc. Toch is het jammer, dat de
afdelingen te weinig geïnformeerd worden. Doen de
vrijgestelde krachten soms te veel klein werk, dat beter
.door hulpkrachten
kan geschieden? Laat men toch
meer naar de r.fdelingen komen. Kunnen soms de
leden van het Centraal Bestuur niet weer bijspringen
dan wel zij, die in de provincies een zekere leiding op
zich hebben genomen?
De algemeen-secretaris
wijst èr op in zijn beantwoording, dat de cijfers 48 en 58 betrekking hebben op
de afdelingen en de correspondentschappen. Deze laatste zijn in feite niet anders dan contactpunt'en. Ook
zijn enkele afdelingen niet actief ~n daardoor komt
mede de contributie-afdracht
en het cijfer van de betalende- afdelingen in gedrang.
De bestuursverkiezing ~ordt beheerst door de.Statuten
~n Huishoudelijk Reglement. Welnu, in het Huishoudelijk Reglement staat, dat het bestuur voor de tijd van
3 jaar wordt gekozen en dat op elk congres tussentijds
ontstane vacatures kunnen worden aangevuld. Het huidige bestuur is gekozen in 1949 en treedt dus af in 1952.
Pas op het allerlaatste ogenblik werd bericht ontvangen, dat het lid van het Centraal Bestuur Van Halm
zijn mandaat ter beschikking stelde. Wat geldt voor de
bestuursverkiezing, geldt ook voor de redactie van het
orgaan ..
Er. is veel tijd besteed om de Makkerdag te organiseren. Er is veel en geregeld overleg geweest met de
besturen van de ons bevriende organisaties. Echter
brachten de onderhandelingen
niet wat wij wensten.
Eerst in de 2e helft van April kregen wij bericht van
het Landelijke Mei-Comité, dat, daar waar wij als "Huma ni tas" contacten en afdelingen hadden, gelegenheid
kregen op de Meifeesten voor ons werk te collecteren.
Wij moesten het zelf doen. Hierdoor kon in honderden
'plaatsen niet gecollecteerd worden.
De provinciale opbouw is nog niet voltooid. In enkele
provincies, Noord-Holland, Groningen, Friesland en
Overijsel zijn al vergaderingen gehouden en provinciale
commissies ingesteld. In üelderland
en Zuid-HoUand
is dit nog niet gelukt. Dit ligt niet aan het Centraal
Bestuur. Herhaaldelijk heeft het C.B., ook bij de voorlopige voorzitter van Zuid-Hollr.nd, aangedrongen op
het beleggen van een bijeenkomst van de Zuidhollandse
afdelingen. Fabel' is het met Van Zessen eens, dat de
provinciate Commissies er moeten komen.
De twee vrijgestelde krachten doen veel meer dan
a.lleen of in hoofdzaak "klein" werk. Er is juist wel de
klacht geuit, dat het werk in allerlei commissies de
secretaris er van afhoudt voldoende aandacht aan de
afdelingen te geven. Er had zeker meer aan stuwing en
voorlichting moeten worden gedaan, maar Boet jes werk
voor het Thuisfront en zijn heengaan en sprekers vertrek werkten belemmerend. Er is echter gedaan wat
menselijkerwijs mogelijk was. Met Rotterdam was juist
veel contact.
'
Ook de voorzitter erkent het onvoldoende contact.

Mej. Dijkstra werkt zich nu in om straks de afdelingen
goed te kunnen bijstaan. Meyer de Vries helpt ons
ook bij de voorlichting. In September zullen we zien
hoe we met de bezetting verder moeten.
C. v. d. Lende zegt als proviciaal voorzitter van
Noord-Holland met mej. Dijkstl'a reeds te hebben gesproken over deze afdelingen in dit gewest. Waarschijnlijk organiseren we een bijeenkomst gewijd aan het
werk van de gezinsvoogdij.
.
-Rotterdam
(De Glopper) wijst er op dat hij eerst dan
als provinciaal voorzitter kan optreden als er een vaste
lijn in ons werk zit. Spreker begint die lijn te zien, er
zal nu wel spoedig een vergadering komen.
De vergadering keurt het jaarverslag goed. De voorzitter dankt Fabel' voor het geleverde werk. Het was
een stuk, rijk aan inhoud.
Aan de orde is thans:
ningmeester

Behandeling jaarverslag
en verslag controle-commissie.

pen-

Alkmaar acht de. afdracht aan het Centraal Bestuur
te zwaar. Bij de ledenwinning blijkt men wat meer te
willen weten over de besteding van de gelden, meer
althans dan uit de bescheiden blijkt.
Velsen is erkentelijk voor het beheer van de penningmeester, doch wil toch nog wel weten: a. hoe precies de juiste besteding van de gelden van Makkerhulp
was; b. of deze gelden afzonderlijk geadministreerd worden; c. of deze gelden de gehele financiële uitkomst niet
beïnvtyoeden; d. of de vrij liggende gelden niet winstgevend kunnen worden belegd; e. uit welke bronnen
de subsidies komen en f. of de salarissen wel genoeg op
de .inkomsten zijn afgestemd.
Rotterdam
wil graag weten of de subsidie van het
Koningin Julianafonds wel vaststaat.

vraagt inlichtingen over de financiering
verloting, terwijl Amersfoort meent, dat de opvan het ledental er toe kan leiden, dat de
verhouding tussen uitgaven f 30.000.- en afcontributie f 6000.- verdwijnt.

Leeuwarden

van de
voering
scheve
dracht

De penningmeester acht de afdracht voor de contributie niet te hoog. Van t 5.- is f 1.- bestemd voor het
orgaan en f 1.- voor het Centraal Bureau. Minder kan
toch niet. We kunnen slechts meer doen, als we meer
leden hebben.
Omslaan van de salarissen over de onderdelen van
het werk is op zichzelf mooi, doch thans nog niet doenlijk. De fondsen worden apart geboekt, hetgeen hij met
voorbeelden toelicht. Echter kunnen we niet beleggen.
Er .zijn telkens vlottende gelden nodig. Beleggen kan
pas als we kapitaal hebben. Spreker geeft dan e'en opsomming van de verschillende subsidies. De steun van
het Koningin Juliana Fonds is mede bedoeld om het apparaat goed te doen werken. Een redclijke salariëring is
nodig en verantwoord. De brochures kwamen in 1947-'48
uit. Verschillende afdelingen hebben dit materiaal niet
betaald. Het bracht echter winst op - ledenwinst. Wij
zijn in één kwartaal gegroeid van 3354 tot 3760 leden.
Alle brochures zijn uitgezet. De post moest afgeboekt
worden. We moeten spoedig een krachtige ledenwin:
actie beginnen. Daarvoor iS geld nodig, dat echter op
den duur voordeel oplevert door een groter ledental.
Op een vraag van Den Haag (Treurniet) zegt de
penningmeester, dat de nieuwe folders modem zullen

worden opgezet.
schieden.

Overleg met

deskundigen

zal

ge-

Het, financieel verslag wordt onder applaus goédgekeurd, nadat uit een verklaring van de desbetreffende
commissie blijkt, dat ze alles accoord bevonden heeft.
De vergadering keurt goed, dat de controle-commissie
van 1950 door de afdeling Amsterdam
wordt .aangewezen.

Vervolgens werd overgegaan tot behandeling van het
ràpport "Verhouding" en van de voorgestelde "Stellingen", benevens ,het voorstel van Rotterdam.
Dit voorstel luidt:
1. Afdeling Rottoerdam (dagelijks bestuur)
De stichting (vereniging) voor maatschappelijk werk
op humanistische grondslag "Humanitas", overwegende,
dat zij haar arbeidsterrein vindt onder de buiten-kerkelijken en onder hen, die zich aangetrokken gevoelen
tot bepaalde vrijz.-christelijke geloofsgemeenschappen,
vaststellende dat dit terrein voor haar slechts in beperkte mate toegankelijk is, zolang de naam, en de bewoordingen van haar statuten en huishoudelijk reglement verwarrend werken bij de grote groepen, die
zij toch wil en moet bereiken om haar werk betekenis
te geven, besluit de technische wijzigingen aan te brengen, die daarvoor nodig zijn.
De voorzitter
geeft in overweging, algemene beschouwingen te houden en daarbij het rapport zo nodig
wel in algemene zin te bespreken, doch niet woord
voor woord.
Rotterdam
(Glopper) wijst er op, dat, hoewel verhoudingsgewijs, het ledental in Rotterdam van "Humanitas" vrij omvangrijk is, toch veel meer leden zouden
kunnen toetreden, indien de kring waarin men juist
propaganda moet voeren, nI. de "Beweging" niet diverse
bezwaren had. Daar is de doorbraakgedachte, het feit
dat kerkelijken naast niet-kerkelijken, bij elkaar werken, een beletsel om toe te treden.
.
Toch voelt men in die kringen, het bleek vanmiddag
op de bijeenkomst, de behoefte aan maatschappelijk
werk, dus ook het ingaan tegen vervlakking e.d., zeer
goed. Rotterdam heeft nu gezocht naar een weg om
de hier bedoelde mensen tot "Humanitas" te trekken.
Vandaar het Rotterdamse voorstel. TegÉm dat voorstel
heeft het Centraal Bestuur ernstig bezwaar. Het loslaten van het begrip Humanisme, ook al verandert het
werk schijnbaar niet, kan het Centraal Bestuur niet
aanvaarden. Rotterdam kan in die gedachte komen.
Tegen vervlakking, nihilisme, moet levensbeschouwelijk stelling worden genomen. Hoe moest men uit deze
tegenstelling komen? De "Stellingen" waarbij goede
samenwerking met derden mogelijk wordt gemaakt,
gaven hier uitkomst. Rotterdam is met die "derden"
gaan praten en thans is er voor wat betreft de gezinsverzorging, in principe samenwerking verkregen. "Humanitas", althans de grote meerderheid van het afdelingsbestuur aanvaardt, zij het niet geestdriftig op
zakelijke gronden, op het onderdeel der gezinsverzorging, de samenwerking en blijft het vete andere werk
zelfstandig en principieel voortzetten. Hierdoor, nI. door
'de samenwerking, zullen we toch ook wel gelegenheid
krijgen, hen, met wie we samenwerken, ten goede te
beïnvloeden. Onder deze omstandigheden kan Rotterdam zijn voorstel intrekken.
Den Haag (Treurniet) acht het gewenst, in aanslui-
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ting.aan het brede en diepe betoog van de voorzitter
in de herdenkingsbijeenkomst, ook van de vergadering
uit vast te leggen dat ons werk principieel moet zijn.
Aldus oordeelt de meerderheid van het Haagse afdelingsbestuur. We moeten niet bang zijn het woord, het
begrip humanistisch, ingang te doen vinden. Op den
duur zullen ook de organisaties met wie we in aanraking komen en uit'welke we veelal komen, de juistheid
van ons standpunt gaan inzien. Onze zaak is het, het
maatschappelijk werk geestelijk inhoud te geven. De
taak van partij en vakbeweging is, daarvoor de politieke
en economische mogelijkheden te scheppen. Spreker
acht samenwerking op zuiver zakelijke gronden met
verschillende organisaties nodig, mits het gaat om het
maatschappelijke werk.
Arnhem
(Miechels) acht zich verplicht er op te
wijzen, dat bij het winnen van leden ook aan andere
groepen dan die van de "beweging" moet worden gedacht.
Hierna wordt de vergadering onderbroken.
Zondagochtend 4 Juni 1950 om 10 uur heropent de
de vergadering en zegt dat hij zich heeft
afgevraagd, om het wenselijk is diep op de gehouden
beschouwingen ten aanzien van de "stellingen" in te
gaan. Dit is echter niet nodig, nu Rotterdam zijn principieel voorstel heeft ingetrokken. Beter is het nu de
redactie van de "stellingen" onder ogen te zièn. De
vergadering stemt toe in deze gedachte, waarna pun t
voor punt van de "Stellingen" aan de orde gesteld. (De
definitieve "Stellingen" zoals deze ten slotte zijn vastgesteld, volgen verderop in dit verslag).
voorzitter

Eerste stelling.

Zonder discussie en wijziging goed-

gekeurd.
Tweede stelling. Middelburg
acht het beter, behalve
het Humanistisch Verbond, geen andere organisaties
(zgn. kleine kerken) te noemen.
Mevr. De Vries-Bruins
acht deze opvatting juist,
er is geen reden hier een bepaalde voorkeur te uiten.
Ook Treurniet (Den Haag) acht de redactie onder B
niet gelukkig. Er zijn meer kerken dan er in deze
stelling worden genoemd en niet alte zijn, wat men
noemt, "vrijzinnig".
De voorzitter ziet een grote tegenstelling. Middelburg
wil wel het Humanistisch Verbond apart noemen doch
de andere instanties niet. Dat is het ene uiterste.
Het andere uiterste is door mevr. De Vries-Bruins
gesteld,. die helemaal 2'een voorkeur wenst. Het be~
stuursvoorstel is het goede midden. Het Verbond staat
voorop, dan volgen de zgn. kleine kerken. Dat is toch
ook overeenkomstig de feiten, de praktijk van de dag.
De redactie is het resultaat van moeizaam overleg,
laat men nu niets veranderen.
Treurniet
ziet de zaak wat anders. Noem de kerkelijke organisaties niet, dan kunnen we beter met allen
samenwerken.
De voorzitter acht dit standpunt niet juist. Wat is
voorgesteld is in overeenstemming met de gedachte
welke aan artikel 2 van de statuten ten grondSlag ligt.
Middelburg wil liever, dat de afdelingen zelf nagaan
wie voor samenwerking in aanmerking komt. Geef ons
hier geen dwingende voorschriften. Dat wil het Centraal
Bestuur ook niet zegt de voorzitter hierop als antwoord. Het wil slechts richtlijnen geven.
Nadat nog namens enkele afdelingen enige opmer-

kingen ter zake zijn gemaakt wordt met 24 tegen 18 en
1 blanco beslist, dat geen namen van kleine kerken
zullen worden genoemd. Hierna wordt stelling 2 goedgekeurd.
Bij de derde stelling had Middelburg voorgesteld, deze
te laten vervallen. Na een enkele opmerking trekt Middelburg dit voorstel in en wordt deze stelling ongewijzigd aanvaard.
Ten aanzien van de vierde stelling waarschuwt mevr.
De Vries-Bruins tegen de verwarring welke hier dreigt.
Het Humanistisch Verbond en "Humanitas" bestrijken
verschillende terreinen. Daarom moeten we wat wij
doen juist aangeven anders ontstaat er misverstand en
overlappen van werk. Er zijn religieuse buitenkerkelijken en ongelovige buitenkerkelijken. Een te sterk
openlijke binding met het Verbond stoot eerst bedoelden af. Zulks is in Den Haag gebleken toen het rap- .
port in zake "Verhoudingen" daar behandeld werd.
Reeds hebben door het te sterk binden van de twee
organisaties, enkele reden bedankt. Dat proces zou, al
hoopt en bevordert spreekster dit naturlijk niet, tot een
zekere afsplitsing hunner leiden. Ook zullen velen niet
toetreden als er een te sterke binding is. Voorop moet
staan het Maatschappelijk Werk. Reeds is er te veel
gepraat.
.
Ook Treurniet verklaart dat het HumanistiEch Verbond wel eens te sterk dringt. Toch is er alle aanleiding
voor goede samenwerking. Ondanks het pessimisme
van de vorige spreekster is Den Haag in korte tijd gegroeid van 70 tot 170 leden.
Kuijpers wil graag met .het Verbond samenwerken,
want geestelijke beïnvloeding is onmisbaar. Echter moet
het Verbond dan niet staan te dringen om ook maatschappelijk werk te doen. Spreker licht dit laatste toe
door een aantal passages voor te lezen uit het programma van het Verbond: In dit verband wil spreker
gaarne iets meer weten over het doel van de stichting
'"Mens en Wereld".
In Zwolle, aldus de afgevaardigde uit die gemeente,
blijkt al heel weinig belangstelling voor maatschappelijk werk bij de leden van het Verbond te bestaan.
Daarom is samenwerking goed maar ... laat iedere
organisatie haar eigen boontjes doppen.
De voorzitter kan hetgeen soms min of meer bitter
gezegd is, wel begrijpen, maar toch, men moet de zaak
niet op de spits drijven, er zijn toch al moeilijkheden
genoeg.
Het voorstel in stelling vier is een uitvloeisel van wat
in stelling 3 is neergelegd, daarom is stelling vier
logisch. Laat men verder niet uit het oog verliezen, dat
de praktijk van vele jaren heeft geleerd, dat materiële
hulP. zonder meer dikwerf onvoldoende is. Achter de
materiële nood schuilt de geestelijke nood. Er zijn helaas
vele a-sociale milieus. Hiertegen past onzerzijds levenshouding en levensbeschouwing. Over dat alles moeten
we ons telkens beraden om de goede weg te vinden.
Juist dool' goede samenwerking krijgen we de gelegenheid tot een goede grens afbakening te komen en
hoe meer we doen, hoe minder er voor het Verbond
aanleiding bestaat zelf aandacht aan het maatschappelijk werk te schenken. Er is ook bij hen begrip voor
de wederzijdse moeilijkheden.
Wat "Mens en Wereld" betreft, was afgesproken dat
beide organisaties samen zouden werken aan de opleiding van krachten geschoold op geestelijk en sociaal

gebied en van het plaatselijke gemeenschappelijk inrichten van adviesbureau's. In onze organisatie bestaat
nog niet veel lust tot samenwerken. De zaak wordt
echter voorbereid. Wellicht kunnen we ten aanzien
van het organiseren van cursussen samenwerken.
Nadat nog een enkele opmerking uit de vergadering
is gemaakt, wordt stelling vier ongewijzigd aanvaard.
Bij de vijfde stelling zegt de voorzitter dat het woord
"Richtlijnen" wellicht een te bindend karakter heeft.
Meyer de Vries meent dat "suggestie" iets minder dwingend aandoet. De voorziter stelt voor het woord "richtlijnen", dat men dan als "suggestie" moet opvatten,
maar te aanvaarden. De vergadering gaat accoord.
Utrecht
(Praas) zag gaarne, dat het Humanistisch
Verbond in gelijke zin zou besluiten. De voorzitter wil
daarvoor gaarne het nodige doen.
Aan de orde is de zesde stelling. Hiervan wordt punt
a. ongewijzigd goedgekeurd. Bij onderdeel b. ontstaat
een korte discussie over het begrip "West-Europa". Na
uitwisseling van gedachten, wordt het voorgestelde gehandhaafd. Bij onderdeel c. stelt Leeuwarden voor, te
lezen in plaats van P.v.d.A. en het N.V.V., samenwerking met die organisaties die "buitenkerkelijke leden
tellen".
Den Haag (Treurniet) voelt voor de zienswijze van
Leeuwarden. Er moet niet te veel binding zijn. De
praktijk wijst vanzelf in deze richting. Een gelijke
zienswijze wordt door Amersfoort
(Lips) verdedigd,
doch deze opvatting wordt bestreden door Meyer de
Vries die zegt, dat we de feiten nl. dat partij en vakbeweging voor ons werk voelen en we juist uit die kringen de meeste hulp krijgen en nodig hebben, oprecht
onder ogen moeten zien. Geen verdoezeling. Een gelijk geluid laat Rotterdam
(Glopper) horen terwijl
Vlisingen meent dat vermelding gelijk voorgesteld te
imperatief is. Ook uit andere kringen helpt men ons.
Nadat door Lips, Treurniet de voorzitter en Faber nog
enkele pro- en contra-opmerkingen zijn gemaakt, besluit de vergadering met grote meerderheid van stemmen de voorgestelde redactie te aanvaarden.
Vlissingen doet nog de suggestie om van de moderne
arbeidersbeweging te spreken, doch C. v. d. Lende en
J. de Bruijn lichten toe dat het begrip "Modern" niet
meer past.
De definitieve redactie van de nu in zijn geheel door
het congres aangenomen stellingen is de volgende:
1. Het congres bevestigt andermaal, dat Humanitas
het maatschappelijlt werk wil verrichten op Humanistische grondslag. Het woord "humanistisch" dient te
worden opgevat in de betekenis, zoals die in Art.' 2,
van de Statuten is omschreven.
2. Het congres spreekt uit, dat de samenWerking op
grondslag van art. 2 van de Statuten wenselijk moet
worden geacht met:
a. Het Humanistisch Verbond;
b. Godsdienstig - vrijzinnige groepen.
3. Het congres draagt het Centraal Bestuur op na
te gaan in hoeverre en op welke wijze, landelijk of
regionaal samenwerking met groeperingen als bedoeld
onder 2b mogelijk is en van deze poging verslag uit te
brengen op een volgend congres.
4. Het congres aanvaardt de samenwerking met het
Humanistiseh Verbond op de wijze, zoals in het rapport van de commissie "Verhouding" is uiteengezet.
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5. Het congres spreekt uit, dat de samenwerking van
de afdelingcn van "Humanitas" met de afdelingen van
het Humanistisch Verbond en met de plaatselijke organisaties van groeperingen als bedoeld onder 2b gewenst is.
Het congres draagt het Centraal Bestuur op ten opzichte van deze samenwerking aan de afdelingen algemene richtlijnen te verstrekken.
6. Voorts spreekt het congres uit;
a. "Humanitas" is een zelfstandige, niet-politieke
organisatie;
b. "Humanitas" is een organisatie op democratische
grondslag. Het woord democratisch opgevat in de betekenis die dit woord in West-Europa heeft.
c. "Humanitas"
stelt samenwerking met andere
organisaties ten opzichte van vraagstukken van maatschappelijk werk op grote prijs en verklaart zich bereid
ten behoeve van die organisaties de arbeid te verrichten, welke haar gevraagd wordt en waartoe zij zich in
: het kader van haar doels~lling in staat acht.
Hierbij wordt o.a. gedacht aan de P.v.d.A., het N.V.V.
-en de daarbij aangesloten vakbonden met hun vele
buitenkerkelijke leden en de, ook bij deze voorkomende,
niet of onvoldoende opgevangen, sociale noden.
De voorzitter dankt allen die aan het nu bereikte
resultaat hebben medegewerkt. Ons principieel standpunt is nu duidelijk vastgelegd.
Aan de orde is nu het voorstel van de afdeling
-Utrecht luidende: Uitwisseling kinderen in eigen land.
Nu de bemoeiingen met de Oostenrijkse kinderen
tot het verleden behoren, is in onze afdeling de gedachte gelanceerd om te komen tot uitwisseling van
kinderen in het eigen land. Dit zou dienen te ge-schieden op de volgende voorwaarden:
a. het moeten gezonde kinderen zijn. Er maet een
.doktersverklaring worden overlegd, waaruit blijkt, dat
het kind tijdelijk verandering van lucht en omgeving
nodig heeft.
b. leeftijd van 6--12 jaar
c. de gezinnen, waaruit de kinderen komen, gaan zelf
niet met vacantie
d. de eventuele kosten worden door "Humanitas"
gedragen.
Aangenomen moet worden, dat ook voor deze Nederlandse kinderen pleeggezinnen gevonden kunnen worden, zoals dit het geval was voor buitenlandse kinderen.
Men zal toch tegenover de kinderen uit ons eigen
land niet minder gastvrij willen staan dan tegenover
-de vreemde kinderen?
Delft voelt- voor hetgeen Utrecht wenst. Er rijzen
echter verwhillende vragen, o.a. is de gestelde maximum-leeftijd niet laag? Is 14 jaar niet beter? Moeten
-er alleen zwakke kinderen gaan? Waarom doktersverklaring? Moeten gezinnen niet mee betalen? Amersfoort
(Lips) stemt ook met het voorstel in. Maar hoe
.komen we aan geld? Eerst alles nog 'eens goed bezien.
Mr B. v. d. Waerden acht het beter hier geen details
te bespreken.
Laat het, Centraal Bestuur de zaak voorbereiden.
Utrecht
(Raspe) acht financiering mogelijk. Over
-onderdelen hoeft hier niet gesproken te worden.
Vlissingen zegt dit werk reeds te doen en met succes.
.'Haarlem werkt mede met de gemeent'e voor kinder.uitzending.
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De vergadering aanvaardt het voorstel in de zin als
mr v. d. Waerden heeft aangegeven.
Aan de orde is het voorstel van Rotterdam (Vreewijk) luidende:
Ingesteld worde een Centrale Raad voor Voorlichting en Advies. Deze CRVA wordt samengesteld uit een
aantal deskundigen op de verschillende gebieden van
het maatschappelijk werk.
Deze Raad krijgt tot taak:
1. de afdelingen en correspondenten te stimuleren,
ter plaatse studiekernen in het leven te roepen onder
leiding van daartoe geschikte kernleiders(sters)
2. deze kernleiders(sters) behulpzaam te zijn bij de
leiding van deze studiekernen o.a.
a. samenstellen van een wekelijkse lesbrief,
b. het toezenden van studie- en documentatiemateriaal uit de vakliteratuur,
c. het bespreken van deze vakliteratuur
en het
samenstellen van een literatuurlijst.
3. Advies te geven" op eigen initiatief dan wel op
verzoek over vraagstukken op het gebied van het
maatschapelijk werk.
4. In overleg te treden met "Het Vrije Volk" om
in dit blad een vaste wekelijkse rubriek over maatschappelijk werk te verzorgen.
Faber wijst er op, dat wat Rotterdam wil, reeds in
de statuten is aangegeven, het is echter nog niet tot
uitvoering gekomen. We moeten er aan beginnen.
Echter geen lessen per brief, dat is voor maatschappelijk werk waardeloos. Laat men beginnen met voorlichting in de afdelingen. In onze kring zijn wel deskundigen te vinden. Rotterdam en Den Haag onderschrijven wat Fabel' heeft gezegd. Het is nodig de \
voorlichting spoedig aan te vatten. Zulks is voor de
medewerkers in alle opzichten gewenst. C. v. d. Lende
zegt, dat er veel behoefte is aan voorlichting, spreker
ondervindt dit voortdurend. Meyer de Vries heeft dezelfde ervaring en licht dat toe. De voorzitter trekt uit
hetgeen is besproken de conclusie dat hier veel werk
te wachten ligt. Ook de secties moeten tot nip-uw
leven worden gewekt. Rotterdam trekt nu zijn voorstel
in. Besproken wordt nu een voorstel van Amsterdam,
om zo nodig meer dan 11 lIestuursleden te kunnen benoemen. Nadat Faber heeft toegelicht, dat zulks thans
reeds kan, trekt Amsterdam zijn voorstel in.
Aan de orde zijn thans: conclusies gezinsverzorging.
Het Dagelijks Bestuur van "Humanitas" heeft zich
beraden over de vraag op welke wijze "Humanitas zou
kunnen medewerken aan de Gezinsverzorging. Het
Dagelijks Bestuur kwam tot de volgende conclusies:
1. Daar waar de mogelijkheid bestaat, plaatselijk
een algemene vergadering te stichten, werkt "Humanitas" mede.
2. Daar, waar een organisatie bestaat, die ook de
belangen behartigen van de buitenkerkelijken, dienen
wij ons, voor zover mogelijk, daarbij aan te sluiten .
3. Daar, waar geen organisatie bestaat, die ook de
belangen behartigt van de buitenkerkelijken, waarin
wij niet kunnen worden opgenomen zonder principiële
concessies. zullen wij trachten, in samenwerking met
anderen, zelf de gezinsverzorging te organiseren.
4. Daar, waar geen organisatie bestaat, die de belangen van de buitenkerkelijken behartigt, trachten wij,
in samenwerking met anderen, de "gezinsverzorging te
organiseren in op te richten plaatselijke verenigingen.

5. Er zal vervolgens naar worden gestreefd, de diverse
plaatselijke verenigingen, waarin wij invloed uitoefenen, in één nationale vereniging saam te bindelL
Amsterdam
(Boet je) meent, dat in de voorgestelde
conclusies meer dan noodzakelijk is, de nadruk wordt
gelegd op het samenwerken bij de gezinsverzorging
met anderen. Als er, gelijk nu in Amsterdam het geval
is, voor "Humanitas" de mogelijkheid bestaat zelf. standig iets te doen, dan moet dit niet worden afgekapt.
Het zelf doen is ook propagandistisch goed, men zal
vlotter tot ons komen. Er is natuurlijk veel voor samenwerking te zeggen, maar niet door dik en dun.
Delft acht samenwerking op dit gebied gewenst. Men
kan het niet alleen. De kleine kerken, althans sommigen, willen dikwijls wel met ons gaan. De vool'zitter
waarschuwt tegen schotjes.geest. De conclusies willen
samenwerken daar waar dit mogelijk is. Het alleen
optreden is heel moeilijk ook financieel. Op dit gebied
moet er zo weinig mogelijk verbrokkeling zijn. Nadat
nog enkele opmerkingen zijn gemaakt, worden de conclusies met algemene stemmen aanvaard.
Aan de orde is punt 8. De voorzitter stelt voor, nu
"\V.v. Halm als lid van het Centraal Bestuur heeft bedankt, Landman, penningmeester van het N.V.V., te
benoemen. Het is goed, ook voor ons werk, dat Landman bereid is. De vergadering betuigt instemmuig met
het voorstel. Ten aanzien van de voorziening in het
algemeen secretariaat zegt de voorzitter dat het Centraal Bestuur over enige tijd zal nagaan, hoe dit definitief te regelen. Voorlopig is Meyer de Vries bereid de
functie waar te nemen, hetgeen spreker toejuicht. De
vergadering
betuigt haar instemming.
Rondvraag
Leiden (mevr. Braggaar)

wat zendtijd
l':egt dat de
de politieke
denken aan
P.v.d.A.
Mevr.

vraagt of de V.A.R.A. niet
voor ons werk kan afstaan. De voorzitter
V.A.R.A. ons werk toejuicht, doch gelet op
instelling van de V.A.R.A. moet deze meer
de {Iumanistische Werkgemeenschap in de

v. Oostrum

vraagt, nu we onze principes heb-

ben vastgelegd, of in volgende vergaderingen aandacht
zal worden geschonken aan verschillende moeilijke problemen. Spreekster noemt als voorbeelden; oudeliedenzorg, bestrijding alcoholisme, positie gescheiden vrouw,
onze plaats bij het provinciale opbouwwerk, de positie
van de ongehuwde moeder etc. Hier moet "Humanitas"
voorlichting geven. De voorzitter
en de vergadering
geven blijk van instemming. Ons blad kan aan dit werk
dienstbaar worden gemaakt. Kan ons orgaan niet vroeger in de maand verschijnen vraagt v. d. Veen. Hierop
licht Faber toe, waarom er soms vertraging is.
Vlissingen
bespreekt nog de 1 Mei-collecte welke
.meer had moeten opbrengen.
.
De voorzitter beaamt dit, doch wijst nog eens op de
moeilijkheden en beperkingen.
-Rotterdam
(Bos) vraagt waarom de erkenning op
de Statuten zoveel tijd vergt.
Faber gaat in het kort de historie na. Het zit in de
erkenning voor de kinderbescherming. Eerst als hiervoor de ontworpen normen door de minister van
Justitie zijn aanvaard, kunnen we goedkeuring' verwaohten. Wellicht volgt deze in het najaar.
Den Helder vraagt hoe het zit met het deel van de
collecten dat van de afdelingen is. De penningmeester
vertelt, dat van collectes, dus niet van overheid-subsidies, de afdelingen 75 pct mogen houden; 25 pct is voor
het Centrale Punt. Van de 1 Mei-collectes krijgen de
afdelingen 25 pct, tenzij de afdelingen daarvan afstand
doen.
Den Haag (Wijnen) vraagt een voor de mensen meer
vlotte en aanvaardbare contributie-inning.
Toegezegd
wordt te zullen zien wat mogelijk is.
De voorzitter sluit het congres met er op te wijzen
dat er een mijlpaal is bereikt. Het is gelukt vrij eendrachtig ons standpunt principieel vast te leggen. Nu
moeten wij niet veel meer over allerlei tegenstellingen
praten maar aanpakken. Spreker dankt allen. die aan
de goede loop van het congres hebben medegewerkt.
Een speciaal woord van dank uit hij aan het adres
van de gezinnen in welke onze afgevaardigden gastvrijheid genoten. (Applaus).
M. d. V.

Een Nationaal plan voor de.jeugdzorg
Het is niet denkbeeldig, dat het woord "plan" gaat
devalueren. Van allerlei kanten hoort men tegenwoordig spreken over het "Plan"-dit en het "Plan"dat. De tekenaar Jordaan heeft dit ook gevoeld en in
l':ijn politieke prent in "Vrij Nederland" van 17 Juni
1990 laat hij Stikker, Schuman, Stalin, Trygve Lie en
anderen mee-marcheren in' de Plan-Parade.
In de Gemeenteraad van Amsterdam heb ik het
Christelijk-Historische lid Rustige meermalen op ietwat
sarcastische wijze horen informeren naar het "Plan"
voor de Amsterdamse Universiteit en zelfs zou het me
niet al te zeer verwonderd hebben, als deze EdelAchtbare op een zeker ogenblik het "Plan"-lied was
gaan zingen.
Ja, dat woord "plan" wekt allerlei gevoelens 00. Is
het niet bezwaarlijk een artikel te schrijven, dat tot
titel heeft "Een Nationaal Plan voor de Jeugdzorg"?
Misschien, maar vele Nederlandse kinderbeschermers
- ik gevoel me met hen verbonàen - menen, dat het

de hoogste tijd is, om te betogen, dat er moet komen
een ,.Plan", een "Nationaal" Plan voor de Jeugdzorg.
Om verwachtingen te voorkomen, ik ga in dit artikel
geen plan ontvouwen, maar ik ga me aansluiten bij
mijn vrienden, die van mening zijn, dat gezegd, herhaald en nog eens weer gezegd moet worden, dat,
komt er geen Nationaal Plan, we in Nederland met
de Jeugdzorg in het beroemde slop verzeilen.
"Carthago moet verwoest worden", herhaalde indertijd Cato de Oude net zolang, totdat hij de geesten
voor zijn opvatting gewonnen had.
"Een Nationaal Plan voor de Jeugdzorg" de leus zal
klinken in vergaderingen,
gewijd aan de kinderbescherming; de leus zal worden uitgedragen - daarvan
ben ik overtuigd - in tal van artikelen; de leus werd
gehoord in de vergadering van de Eerste Kamer en
zal worden uitgesproken in de Tweede Kamer der
staten-Generaal!
,Humanitas" blijft' niet achter en dus, waarde lezers,
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ik vraag uw aandacht, uw geconcentreerde aandacht,
voor hetgeen volgen zal. Een ernstig beroep moet ik
doen op uw geduld, want... dit artikel moet, wil het
duidelijk zijn, nogal uitvoerig worden.
Algemene en bijzondere jeugdzorg
Jeugdzorg, men begrijpt het, is eén begrip, dat heel
. veel omvat. Als men het begrip in zijn algemeenheid
neemt, dan wordt er onder verstaan, de gehele zorg
voor de jeugd, dat wil zeggen, alle minderjarigen vanaf de geboorte. De zuigelingen- en kleuterzorg, het
onderwijs in al zijn geledingen, de beroepsopleiding,
ja, wat niet. al. valt dan onder dit begrip.
Naast deze algemene zorg kennen we in Nederland
het begrip bijzondere jeugdzorg, dat wil dus zeggen,
de bijzondere zorg voor die jeugd, die, door welke oorzaak dan ook, die bijzondere zorg behoeft.
Ook hier wordt dus gedacht aan de jeugd in al zijn
levensfasen, maar dan met deze beperking dat
alleen gedacht wordt aan dat gedeelte van de jeugd,
dat bijzondere zorg - in welke vorm dan ook - behoeft. Deze zorg kan dus liggen op medisch-, op
sociaal-, op paedagogisch terrein.

,

Hoe is de toestand thans in Nederland?
Stellen we de vraag, hoe thans de toestand in Nederland is, dan is het noodzakelijk in ruwe trekken de
ontwikkeling van de jeugdzorg te schetsen.
Al eerder schreven we, dat we in Nederland in de
eerste plaats gedacht hebben aan de zorg voor wezen
en daarmee gelijk gestelde kinderen. De oprichting
van vele weeshuizen - al zijn er enkele. die van
vroeger datum zijn - vindt plaats na de Kerkhervorming, derhalve na 1517. We denken aan het Burger
Weeshuis in Amsterdam, Het Klaarkampster-Weeshuis
in Franeker, het Groene Weeshuis in Groningen enz.
Pas veel later wordt aandacht geschonken aan het
verwaarloosde kind; we denken aan het werk van de
Maatschappij
van Weldadigheid, dat later zoveel
critiek deed ont.staan; aan het initiatief uit de kringen van het Godsdienstig réveil uit het midden van
de 1ge Eeuwen aan de oprichting van tehuizen als
"Nederlands
Mettray".
"Hoenderloo", de Heldringgestichten te Zetten, enz.
.
Weer een halve eeuw later gaan we ons ook interesseren voor het kind, dat toen, en ook nu nog wel,
werd en wordt aangeduid met het schone(?) woord,
het misdadige kind. Vooral in de kring der liberalen
uit die tijd, was grote belangstelling. Het beruchte
vonnis van de Rechtbank te Goes - veroordeling van
twee heel jonge kinderen, die zich aan winkeldiefstalletjes hadden schuldig gemaakt, tot gevangenisstraffen van 5} en 71 jaar - deed een storm van verontwaardiging upgaan en de wijziging in het Wetboek van Stràfrecht in 1886, die kinderen beneden
de 10 jaar van vervolging uitsloot en voor de boven
10-jarigen beantwoording van de vraag eiste, of deze
kinderen hadden gehandeld met of zonder oordeel des
onderscheids, bevredigde de verlangens niet.
Het was prof. Van Hamel, die in 1896 de stoot gaf
tot de oprichting van de. Vereniging "Pro Juventute"
te Amsterdam, weldra gevolgd door oprichting van
,.Pro Juventutes"
in andere plaatsen
en het was
minister Cort van der Linden, die bij de StatenGeneraal de Kinderwetten aanhangig maakte en die
Kinderwetten in 1901 deed aannemen iingevoerd in
1905).
Tussen twee haakjes vermelden we, dat ook op
ander gebied wijzigingen waren tot stand gekomen.
We denken aan de Kinderwet Van Houten (1874 beperking van de kinderarbeid) en aan de totstandkoming van de Leerplichtwet.
Keren we terug, dan constateren we, dat de Kin.
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derwetten van Cort van der Linden van 1901 van heel
grote betekenis zijn geweest. Vanaf 1901 spreken we
van ouderlijke macht; vanaf dat tijdstip kennen we
de begrippen ontzetting uit en ontheffing van de
ouderlijke macht en voogdij (sedert de wijziging van
1922 de gezinsvoogdij en de intree van de Kinder.rechter), sedertdien is de berechting van minderjarigen (de leeftijdsgrens verviel, theoretisch is zelfs een
baby strafrechterlijk
vervolgbaar) op geheel andere
leest geschoeid.
Stellig, de Kinderwetten hebben zegenrijke gevolgen gehad.
Evenwel, er is al sedert jaren gevoeld, dat de zorg,
welke op grond van de Kinderwetten wordt gegeven,
alleen betrekking heeft op een bepaalde groep van
kinderen. De kinderbescherming, op grond van de
Kinderwetten, aangeduid met de term Justitiële Kinderbescherming, bemoeit zich alleen met onze - laat
ik de oude termen nog eens gebruiken - verwaarloosde- en de misdadige jeugd.
De andere jeugd, die bijzondere zorg behoeft, valt
niet onder deze rubriek. Ik denk nu aan wezen, halfwezen, aan kinderen van gescheiden ouders, aan
kinderen, van wie de moeder tijdelijk is in een ziekenhuis, een zenuw-inrichting, een sanatorium en aan
andere groepen van kinderen, voor wie, op grond. van
de gezinsomstandigheden, bijzondere zorg van node is.
Behalve bijzondere zorg, op grond van gezinsomstandigheden, is voor kinderen dikwijls extra zorg
nodig, omdat kinderen. gezien hun lichamelijke, geestelijke of morele aanleg, deze zorg behoeven. Men
denke aan de lichamelijk en geestelijk gebrekkige
kinderen, aan dove-, blinde- en aan achterlijke kinderen, aan de moeilijk-opvoedbaren, enz.
Is er voor al deze groepen van kinderen voldoende
hulp?
Zeker, er wordt hulp verleend, maar voldoende en
- belangrijke vraag - op de juiste wijze georganiseerd?
Is er, zo luidt telkens de vraag, in Nederland
eigenlijk wel sprake van organisatie?
Laten we proberen, de problemen, die er liggen.
duidelijk te stellen. Er is een jongen, die dreigt te ontsporen. De eerste verschijnselen zijn geconstateerd
en - laten we het heel gunstig stellen - de ouders
hebben dit afglijden van hun zoon ook gezien en ze
vragen hulp.
Waar ze die hulp zullen vragen, hangt in de eerste
plaats af van hun eigen opvattingen en van de mogelijkheden, die er in de gemeente hunner inwoning
zijn. Is er een Medisch-Opvoedkundig Bureau, misschien, dat de ouders zich tot dit bureau wenden.
Hun zoon wordt onderzocht door deskundigen, doot
de arts, door de psycholoog, door de psychiater. De
maatschappelijk werkster stelt de gezinssituatie vast,
onderzoekt het gehele sociale milieu; de deskundigen
plegen onderling overleg en zij komen tot de conclusie,
dat de jongen tijdelijk in een ander milieu dient te
worden ondergebracht. Plaatsing in een kamp voor
deze sociaal-labiele knaap wordt wenselijk geacht. De
vraag, op welke wijze deze plaatsing kan geschieden,
laat ik maar buiten beschouwing.
Genoeg is, te weten, deze kampen zijn er. Deze
kampen staan onder beheer van de afdeling Vorming
Buiten Schoolverband (vandaar de naam V.B.S.-kampen) van. het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen. Het zijn Rijks-kampen en de opzet
was, deze kampen zouden algemeen zijn. De kosten
komen voor rekening van het Rijk en het particulier
initiatief speelt er geen rol bij. Vorming Buiten
Schoolverband heeft nog enkele internaten
ter beschikking.

Naast deze kampen en internaten van V.B.S. zijn
er de Opvoedingsinrichtingen. Deze vallen in twee
soorten uiteen. We kennen de Rijks-Opvoedingsgestichten (Doetinchem en Amersfoort voor jongens,
Zeist voor meisjes) en we kennen de particuliere
Opvoedingsinrichtingen.
De Rijks-gestichten zijn algemeen en de. kosten
komen voor rekening van het Rijk, nu voor het
Ministerie van Justitie.
De particuliere Opvoedingsinrichtingen
zijn veelal
confessioneel en voor zover deze inrichtingen
zijn
goedgekeurd, ontvangen ze voor de verpleging van
hun pupillen (als het zijn voogdij- of regeringskinderen) subsidie. In de latere jaren zijn deze subsidies
gelukkig aanzienlijk verhoogd en wat we vernamen
ten opzichte van een gedifferentieerde subsidieregeling,
stemt ons hoopvol. De 7e Afdeling van het Ministerie
van Justitie is belast met de zorg voor Regeringsen voogdijkinderen. Wil men een meer volledige opsomming: we kennen ook nog de rubrieken van de
voogdijraads- en kinderrechter kinderen. Ook met deze
kinderen bemoeit-zÎch de 7e afdeling van het Ministerie van Justitie.
We hebben nu al twee Ministeries, die zich met
jeugdzorg bemoeien. Echter, we zijn er nog niet. We
kennen ook nog de Zorg voor Onmaatschappelijke
Gezinnen en we hebben thans ook enkele inrichtingen en kampen voor kinderen uit deze a-sociale gezinnen.
Het is weer een ander Ministerie, dat zich met deze
kampen en inrichtingen bemoeit. We zijn nu aangekomen bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken.
Ditzelfde Ministerie bemoeit zich ook nog met een
andere kleine groep van kinderen die bijzondere zorg
nodig hebben, de Z.g. staatswezen (kinderen van bijv.
in het buitenland overleden Nederlandse ouders.)
Indirect heeft dit Ministerie nog bemoeiing met
weer andere kinderen. Er is de grote rubriek van de
z.g. Armenzorg-kinderen, d.w.z. de kinderen aan wie
op grond van de bepalingen van de Armenwet door
de Gemeentelijke Diensten voor Sociale Zaken hulp
wordt verleend. De zaken mi, betreffende de Armenwet, zijn ondergebracht bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken.
Nog altijd zijn we er niet. We kennen de Gezondheids- en Vacantiekolonies. Dat is een onderdeel van
de gezondheidszorg en de gezondheidszorg is een
taak van het Ministerie van Sociale Zaken. Niemand
zal ontkennen, dat ook hier weer een belangrijk 'stuk
jeugdzorg wordt verricht.
Er zijn ongehuwde moeders en kinderen van ongehuwde moeders.
Verschillende particuliere organisaties zijn op dit
gebied werkzaam, die hun centrale organisaties vinden
in de F.I.O.M. (Federatie van Verenigingen voor de
Ongehuwde Moeder en haar Kind).
Voor zover het Rijk hierbij betrokken is, komen we
weer terecht bij het Ministerie van Sociale Zaken.
Wie denkt aan kinderleed en aan jeugdzorg, denkt
ook aan echtscheidingskinderen. Vele van deze echtscheidingskinderen worden ondergebracht
in gezin.
nen en in particuliere tehuizen. In sommige gemeenten
wordt op grond van gemeentelijke
verordeningen
toezicht uitgeoefend. In vele andere gemeenten bestaan deze gemeentelijke verordeningen niet en de
ervaring heeft het bewezen: toezicht is dringend nodig.
Om dit toezicht mogelijk te maken is nu bij de Staten-Generaal aanhangig gemaakt de zg. Pleegkinderenwet (Meyer de Vries wees er in ons orgaan al op).
Aan welk Ministerie moet dit toezicht worden opgedragen?

Voor zover we weten, zijn er twee gegadigden, het
Ministerie van Justitie en het Ministerie van Sociale
Zaken.
In de kringen der kinderbescherming zijn de meningen verdeeld. Er zijn de supporters van het Ministerie van Justitie. Zij gaan uit van de gedachte,
dat de Voogdijraden zullen worden gereorganiseerd
en dat de gereorganiseerde Voogdijraden (de Arrondissements-Jeugdraden)
de aan'gewezen organen zullen
zijn. om dit toezicht uit te oefenen.
Anderen hebben meer vertrouwen in het Ministerie
van Sociale Zaken - de Gezondheidsdienst - en geloven, dat van dit Ministerie meer kracht en leiding
zal uitgaan.
Welke beslissing zal worden genomen, is niet te,
voorspellen. Vermeld mag alleen worden, dat het
wetsvoorstel voorlopig het toezicht wil opdragen aan
de geneeskundige inspecteur van het Staatstoezicht
op de Volksgezondheid, d.W.Z. het l.V1inisterie van
Sociale Zaken.
Uit al hetgeen ik schreef, zal, hoop ik, wel duidelijk
zijn geworden, dat minstens vier Ministeries zich bewegen op het gebied van de Bijzondere Jeugdzorg en
wel de Ministeries van Justitie, Onderwijs, Binnenlandse Zaken en Sociale Zaken.
Is het een wonder, dat zelfs iemand die dagelijks werkzaam is op het gebied van de Bijzondere Jeugdzorg,
zo af en toe de kluts kwijtraakt en geen overzicht
meer heeft van al de mogelijkheden welke er zijn.
Is het verder niet zo, dat er geen juiste scheiding is
tuSsen de taak van het particulier initiatief en die
van de Overheid?
Verder, in Nederland wordt heel sterk de mening
verkondigd, dat er geen sprake mag zijn van Staatsopvoeding. Zijn de Kinderwetten niet opgebouwd op
de grondslag, dat het eigenlijke opvoedingswerk dient
te geschieden door de particuliere organisaties? Hoe
is dan de verhouding van de particuliere organisaties
tot het werk van de Afdeling Vorming Buiten Schoolverband?
Men ziet, er rijzen vragen en nog eens vragen. Ts
het, om nog slechts één vraag op te werpen, niet
merkwaardig, dat we in Nederland kennen observatiehuizen voor jongens en observatiehuizen voor meiSjes,
dat dit zijn particuliere
inrichtingen
en dat de
observatiehuizen voor jongens zijn, algemeen, en die
voor meisjes confessioneel?
Samenvattend, de Bijzondere Jeugdzorg in Nederland
is geen eenheid. Een vast plan ontbreekt. Straks is
het vijftig jaar geleden, dat de Kinderwetten werden
aangenomen. Verbe.teringen worden tot stand gebracht - de reorganisatie der Voogdijraden (gesteld,
dat deze tot stand komt), - de Pleegkinderenwet - andere plannen zijn in overweging - herziening van
het kinderstrafrecht, enz. - maar een vast plan ontbreekt.
We nemen aan, dat tussen de verschillende Ministeries vruchtdragende
samenwerking is en dat er
geen animositeit bestaat, maar, is het onbegrijpelijk,
dat opklinkt de leus: Een Nationaal Plan voor de
Jeugdzorg! ?
Hoe de uitwerking moet zijn? In de kringen der
kinderbeschermers wordt gedacht aan een Ministerie
voor Jeugdopvoeding. Of dit te verwezenlijken is, durf
ik niet te beoordelen. We stellen deze gedachte
gaarne ter discussie.
Voor heden was slechts onze bedoeling, aandacht
te vragen voor:
Een Nationaal Plan voor de Jeugdzorg!
P. C. FABER
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ken. En om dat te kunnen moet men vóór zijn vertrek
een contract in zijn bezit hebben, wat. insluit, daL het
uitgesloten is eerst naar een nieuw land te gaan en
dan na aankomst aldaar naar een betrekking te gaan
uitzien.
Men zal dus alleen kunnen emigreren, indien men er
zeker van is bij aankomst een werkgever te hebben,
doch welke werkgever neemt iemand, die hij nog nooit
We gaan verhuizen,
heeft gezien? Iemand, van wie hij niet zeker weet, dat
hij een goede werkkracht en een fatsoenlijk mens is?
De Stichting Landverhuizing te 's-Gravenhage kan
wie gaat er mee?
echter wel emigranten in het buitenland aan werk
helpen, maar vooraf wordt door het Arbeidsbureau
eerst een uitvoerig rapport van de gegadigden opgemaakt.
Kan nu ieder, die een vak goed beheerst, zo maar in
Er is een toenemende belangstelling voor emigratie
het buitenland een betrekking krijgen?
waar te nemen, hetzij van Indonesië uit, hetzij via
Neen, zo ligt de zaak nu ook weer niet. Over het algeNederland.
meen kunnen zij, die een administratief beroep ~ebben.
Ook op het Centraal Bureau van Thuisfront Humaniet emigreren, tenzij men er in geslaagd is door eigen
nitas krijgen wij regelmatig vragen over emigratieconnecties een werkkring te vinden.
mogelijkheden, zowel van reeds gerepatrieerde miliVoor intellectuele beroepen is het bezwaar, dat nertairen als van militairen die nog in Indonesië zijn en , gens ter wereld de Nederlandse diploma's erkend worvandaar uit willen emigreren.
den, zodat ook deze categorie alleen zal kunnen emigreDe mij toegemeten ruimte laat niet toe om dit vraagren als zij door eigen relaties in de vreemde een positie
stuk uitvoerig te behandelen, vooral ook omdat de voorkunnen verwerven.
schriften ,voorwaarden en kansen in de verschillende
Ook dient men bij het maken van emigratieplannen
emigratie-landen nog al uiteenlopen. Ik bepaal mij dus
er rekening mee te houden dat alle kosten van reis
tot enkele algemene opmerkingen.
en vervoer door de emigranten zelf betaald moeten
Hoewel het langzamerhand wel iets gemakkelijker is
worden en deze kosten lopen in de honderden guldens
geworden om te emigreren moet men toch vooral niet
en voor een gezin zelfs soms in de duizenden. Alleen
denken, dat iedereen, die elders een werkkring aande militairen, die in Indonesië demobiliseren en vanvaardt, zo maar weg kan naar het ,land, dat hem
daar uit emigreren, kunnen de reiskosten naar het land
beter toeschijnt dan Nederland. Er zijn nog steeds
van emigratie door het Rijk vergoed krijgen.
omstandigheden,
welke het emigreren bemoeilijken.
Ook zij, die voor hun vertrek naar Indonesië in
Allereerst het woningprobleem,. dat zich als gevolg van
gezinsverband leefden met hun ouders, kunnen, indien
de oorlog niet alleen beperkt tot Nederland, doch zich
deze ouders tijdens het verblijf van hun zoon in Indoover de gehele wereld doet gelden. ~et gevolg hiervan
nesië naar elders zijn geëmigreerd, als zij weer in het
is, dat een gezin met kinderen: dat wil emigreren,
gezinsverband terug willen keren, op Rijkskosten naar
moeilijk onderdak zal kunnen krijgen en dat ongehun ouders terugreizen.
huwden en gehuwden zonder kinderen in' de meeste.
Alles bijeengenomen komen dus voor emigratie in
landen voorkeur hebben.
aanmerking:
Een tweede moeilijkheid is het gebrek aan passage;
Vakbekwame mensen, mits niet eenzijdig intellectueel
het zal nog wel enige jaren duren voor men weer norof administratief geschoold, jong en liefst ongehuwd
maal passage zal kunnen boeken naar elk land ter
of - indien gehuwd - met geen of weinig kinderen
wereld.
en met voldoende geld op de reis te betalen.
Een derde moeilijkheid is, dat men zijn geld nog niet
Een van de weinige landen, dat ook mogelijkheden
gema~kelijk in buitenlandse valuta kan omzetten en
biedt voor ongeschoolden, is Australië.
meenemen. De emigrant mag wel een klein bedrag
Bovenstaande moeilijkheden zullen dus eerst overomwisselen, doch de rest moet in Nederland blijven.
wonnen moeten worden voor men over emigratie kan
Wat het gevolg daarvan is?
gaan denken.
Men zal hierdoor niet de mogelijkheid hebben om in
Ten slotte zij nog opgemerkt dat Indonesië demobihet land van aankomst een zaak of bedrijf te vestigen,
lisanten, die van Nederland uit willen emigreren, voor- ,
rang wordt verleend.
zodat men alleen in loondienst zal kunnen gaan wer-
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De laatste
heb ben

het

militairen

In Indonesië

moe i I ij k
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Onder het motto: "de laatste loodjes wegen het
zwaarst", deed de NIWIN een laatste beroep op de
offervaardigheid van het Nederlandse volk. Dit motto
is wel treffend jUist gekozen, want het blijkt dat de
laatste loodjes inderdaad het zwaarst wegen voor de
Nederlandse soldaten in Indonesië, die de komende
maanden naar het vaderland terug keren. Er zijn
moeilijkheden met de sigaretten- en kledingvoorziening.
Door stakingen in de haven- en transportbedrijven in
Indonesië, door deviezenmoeilijkheden en de geldsanering van de R.I.S. is de sigaretten voorziening van de
militairen in minder gunstige omstandigheden komen
te verkeren. Een pakje sigaretten, dat vroeger f 0,40
kostte, kost thans f 1,25.Het maandelijks rantsoen werd
teruggebracht van 300 tot 200 sigaretten.
Gelukkig heeft de NIWIN, mede door de offervaardigheid van het Nederlandse volk, van Mei tot midden
Juni 22 millioen sigaretten naar Indonesië kunnen
zenden om het tekort aan legeraankopen aan te vullen.
Daarmee is de distributievoorraad te Djakarta toereikend tot Augustus.
Door de moeilijkheden met het vervoer is vooral de
sigarettenvoorziening van de buitenposten vaak hinderlijk gestagneerd geweest. Aan levensmiddelen werd nI.
voorrang verleend. Thans zijn 001<: de sigaretten tot
noodzakelijke levensbehoeften verklaard, zodat verwacht mag worden, dat de bevoorrading van de buitenposten voortaan regelmatiger zal geschieden.
, Van de zijde der soldaten in Indonesië ontvingen we
ook klachten, dat de kledingvoorziening ernstig in de
war is geraakt. "Wij hebben maar één uniform", schreven ze, "op een nieuwe moeten we maanden wachten".
De legerautoriteiten in Nederland wijten deze moeilijkheden aan het opheffen van verschillende dienstvakken, waarmee de liquidatie van een leger nu eenmaal gepaard gaat. "Het leger zal nog slechts kort in
Indonesië zijn. Het is de vraag of voor die tijd nog voldoende maatregelen kunnen worden getroffen om de
bezwaren op te vangen."
Ten aanzien van de spaargelden van de militairen in
Indonesië heeft men ons nogmaals verzekerd, dat 'de
militairen geen nadeel zullen ondervinden van de geldzuivering van de R.LS. Iedere militair heeft vóór 31
Dec. 1949 aán zijn commandant moeten opgeven, wat
hij in de loop van' de maanden had gespaard. Via de
militaire instellingen heeft men deze bedragen, indien
zij op bano fide wijze zijn bijeengebracht, naar Nederland kunnen overmaken.

Geen
van

zeepost

meer

naar

militairen.

de G-brigade

Zoals bekend, komt na de F-Brigade straks de G-Brigade aan de beurt voor repatriëring. Het staat nog'niet
vast, wanneer daarmee een begin zal worden gemaakt.
De Directeur van de Veldpostdienst in Djakarta verzoekt echter dringend, het zenden van zeepost naar
militairen van deze brigade te staken, daar de kans
groot is, dat zij deze niet meer zullen ontvangen. Tot
de G-Brigade behoren alle onderdelen die, met het
cijfer 42 worden aangeduid en de bataljons infanterie
421 tot en met 426.

Een 1nter.essan t

verslag
Voor wie verplicht is, zich wel eens schuldig te maken
aan het schrijven van een jaarverslag, is het interessant kennis te nemen van jaarverslagen, welke door
anderen zijn geschreven.
Iemand, die zelf een jaarverslag heeft te schrijven,
i<; zich bewust, dat het niet alleen van belang is, wat
hij schrijft, maar ook, hoe hij schrijft.
Zo'n verslaggever heeft nog altijd de hoop, dat zijn
verslag niet zomaar in de prullemand verzeilt, maar
ook wordt gelezen, en daarom slooft hij zich uit" om
zijn verslag "leesbaar" te maken.
Door een korte inleiding hoopt hij de aandacht van
de lezer te trekken en deze te noodzaken, om verder
,tc lezen. Of hij slaagt, ja, dat weet hij niet en zelden
hoort hij het. Degenen, die uit hoofde van hun functie
het verslag moeten lezen, ja, die zullen het wel lezen,
maar de verslaggever heeft de bedoeling een veel
grotere groep van lezers te bereiken. Als de verslaggever
maatschappelijk werker is, heeft hij veelal ook wat
te vragen. Hij heeft steun, dikwijls financiële steun,
nodig en derhalve .... hij schrijft zijn jaarverslag ....
op hoo~ van zegen.
Zoëven heb ik ook weer een jaarverslag gelezen. Drie
maatschappelijke werkers, die ik alle drie ken, maar
die toch niet behoren tot mijn dagelijkse kring van
vrienden, staan er schuldig aan.
Misschien is het uit gevoelsverbondenheid - ik heb
ook jaarverslagen op mijn debet staan - maar ik heb
behoefte, om te getuigen, dat zij in hun opzet geslaagd
zijn.
De Centraal Bond voor Inwendige Zending en Christelijk Maatschappelijk Werk heeft het indertijd nodig
gevonden, om de "nazorg" te organiseren. Welk werk
de Inspecteurs voor de Nazorg verrichten, u vindt het
uitgebf:leld in de verslagen over de Nazorgbemoeiingen
in 194ä1en 1949.
Mag ik de drie schrijvers aan u voorstellen?
Het voorwoord, het "Ten Geleide" werd geschreven
door de heer A. Otter, Directeur van de Centraal Bond.
Het kantoor van de Centraal Bond is gevestigd:
Stadhouderskade 137; "Humanitas": Stadhouderskade
139.

Is het wonder, dat wij elkaar kennen? Wij zijn geScheiden door een enkel pand. Misschien is dit wel
symbolisch. De heer Otter, voortgekomen uit de kringen van het Onderwijs, is een zeer dynamische jongeman, die ik op het gebied van de kinderbescherming
herhaaldelijk ontmoet. Wij zijn het veelal eens over.
vraagstukken van kinderbescherminII; alleen ten opzichte van de levensbeschouwelijke achtergrond .... ja,
er staat een pand tussen ons beider bureaux. Of we nog
eens tot een "doorbraak" komen?
Inspecteur van het ressort Amsterdam is de heer T.,
Klaver, die ik leerde kennen, toen hij ambtenaar was

IS:

..

in een "Tehuis met beperkte Vrijheid", met wie ik later
dikwijls sprak, toen hij adjunct-directeur was in een
observatiehuis en diè ik, nu hij Inspecteur voor de
Nazorg is, zo af en toe ook nog wel eens ontmoet.
De heer Klaver begint zijn verslag over 1948 met een
aardige vergelijking. "Kan", zo zegt hij, "het kinderbeschermingswerk in zijn gehee I vergeleken worden
met zwemonderricht, dan is de gestichtsverpleging het
onderricht in het droogzwemmen en het nazorg-werk
dat is het water."
Bij het droogzwemmen kunnen de bewegingen van
de leerling door de instructeur nog volledig worden gecontroleerd en gecorrigeerd; hij het zwemmen aan de
lijn, of zonder directe verbondenheid met de badmeester is dit niet het geval. Toch moet die badmeester
trachten te voorkomen, dat er ongelukken geschieden!
De badmeester moet kennen de geaardheid van de
leerling en weten, welke gevaren er dreigen. Een verantwoordelijk beroep, vooral ,wanneer het aantal leerlingen groot is.
Badmeester Klaver heeft belangstelling voor zijn
leerlingen; hij kent het milieu, waaruit zij voortkomen
en hij kent ook de maatschappij en weet, hoe moeilijk
de aanpassing van het gewezen gestichtskind aan de
maatschappij kan zijn. ,,Het water is diep en vol onvermoede kolken, die hen naar de diepte trachten te
slepen".
Aan de schrijver was gevraagd, in het jaarverslag
vergelijkende cijfers te geven tussen de resultaten van
gestichtsopvoeding mèt en zonder nazorg. Een direct
antwoord weet deze badmeester niet te geven. In de
eerste plaats stelt hij de vraag: Wat is een geslaagd,
en wat is een mislukt geval en in de tweede plaats
vestigt hij er, terecht, de aandacht op, dat het mogelijk
is, dat een zo ogenschijnlijk geslaagd geval in wezen
mislukt is, en omgekeerd. "Onze menselijke maatstaven
zijn hier niet toereikend", zegt Klaver.
.Klootserna, mijn zeer geewaardeerde leermeester, gaf
mij, toen ik ook informeerde naar de resultaten van
de gestichtsopvoeding, eens een soorgelijk oordeel.
"Jonge vriend, kijk naar de Umwelt en naar de Innwelt
en oordeel dan", was zijn antwoord.
Toch geeft Klaver een positief antwoord: "Wat echter wèl kan worden aangetoond, is, dat van de pupillen,
die nog tijdens hun minderjarigheid onder de nazorg
werden geplaatst, het aantal, dat opnieuw derailleerde,
uitermate gering is. In cijfers uitgedrukt, niet meer
dan vier procent."

We zijn voor dit antwoord zeer dankbaar, maar toch,
er rijzen andere vragen. Over hoeveel jaren en over
welke jaren is dit oordeel gebaseerd? Denk om de
Umwelt, er komen andere jaren dan 1946,1947en 1948,
toen de plaatsingsmogelijkheid zo groot was.
Met 294 oud-verpleegden van verschillende inrichtingen had Klaver in 1948 contact. We verstaan het,
als hij schrijft: "Over het wijzen op de enige werkelijke
steun in dit leven, waarop ook ons Nazorgwerk is gebaseerd, kan ook niet in getallen en cijfers worden
gesproken. Moge worden volstaan met te vermelden,
dat acht kinderen van oud-verpleegden werden gedoopt en meerdere, totaal van het Evangelie en de
Kerk vervreemden, weer onder het beslag van het
Evangelie kwamen."
In 1949 bedroeg het aantal patiënten van de heer
Klaver 370.
Ook in dit verslag spreekt hij weer over zijn ervaringen en alweer!,!we verstaan hem, als hij uit zijn
levensbeschouweliJke achtergrond schrijft: "Het meest
subtiele werk van de nazorg is zowel min- als meerderjarigen steeds weer, niet een weg, maar dè Weg te
wijzen voor heden en toekomst. Cijfers zijn hier niet
op hun plaats."
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"Le style, c'est l'homme", zegt de Fransman en de
Nederlander constateert: "Ieder vogeltje zingt, zoals
het gebekt is", en derhalve het verslag van de Rotterdamse Inspecteur van de Nazorg is anders dan dat
van zijn Amsterdamse collega. Tussen twee haakjes zeg
ik, anders betekent niet beter of slechter, maar doodgewoon. . .. anders.
De Rotterdamse Inspecteur, G. M. van Dijk, geboren
in het land van Abe Lenstra, onderwijzer, Ambtenaar
voor de. Kinderwetten te Rotterdam, Inspecteur voor de
Nazorg en thans Directeur van de Opvoedingsinrichting van de Vereniging Kinderzorg te Amersfoort. Ook
de heer Van Dijk ken ik sedert jaren en zo af en toe
ontmoeten we elkaar ook weer eens.
In zijn jaarverslag - over 1948 - schetste deze
Inspecteur in een enkel beeld de moeilijkheden, met
welke de gewezen gestichtsjongen, als hij weer in de
"vrije" maatschappij terugkeert, heeft te kampen. Hij
tekent een enkel geval, en hij constateert: "Zo worden
vele oud-pupillen jarenlang vervolgd met vragen, die
zij wel kunnen, maar niet willen, of haast niet durven
beimtwoorden. Want ze hebben geleerd, dat het leven
hard is en dat het gestichtskind weinig werkelijk begrip ontmoet. De wereld redeneert, bedekt of onbedekt,
dat er toch immers altijd ergens schuld aanwijsbaar
moet zijn, anders komt zo'n jongen, zo'n meisje, toch
niet in een gesticht?
Dat is de ervaring, die de aanraking met meerderjarigen ons leert. Diep weggestopte gegriefdheid, niet
verteerde kost, die de uitgroei tot harmonisch leven in
de weg staan. En met de kennis van deze, in diepste
wezen onaangepaste mens, moet men sterk rekening
houden, als men jongens en meisjes, buiten het ouderlijk milieu opgevoed, het leven wil binnenleiden."
Een interessant verslag, ja, dat is het stellig.
Enige jaren geleden is de Centraal Bond met deze
arbeid begonnen. Het begin was niet gemakkelijk, het
voortzetten nog moeilijker. Ook de mensen van de
Centraal Bond - 0 "Humanitas"-vrienden - worstelen
met een tekort aan financiële middelen. Menigmaal
. dreigde het gevaar, dat deze arbeid moest worden afgebroken. Thans zijn de grootste moeilijkheden overwonnen, de Overheid gaat steun verlenen en het werk
wordt uitgebreid.
Werken, aanpakk.en, doorzetten, dat houdt in zich
het succes.
Een jaarverslag van "Humanitas" zal ik niet meer
schrijven. Die taak zal door een ander worden verricht.
Die ander wens ik toe, dat zijn of haar verslag zal
mogen getuigen van de groei en de bloei van "Humanitas", een groei en bloei, waarin ik blijf vertrouwen.
P. C. F.

Vriendelijk verzoek
Wie van onze lezers kan ons helpen aan de nummers
1, 9 en 11 van de eerste jaargang

(Nov. '45-Nov. '46)

van ons orgaan "Humanitas"?
Wij zullen het zeer op prijs stellen, deze nummers
te mogen ontvangen.

RED.

