Sociale hulpverlening aan
landgenoten over de grens in
begin van deze eeuw
In 1904 sloten Nederland en
Duitsland een Vestigingsverdrag.
Hierin werd bepaald dat de
onderdanen v an beide landen het
recht hadden zich in het andere
land t ê vestigen.
Problemen konden zich
voordoen als mensen
hulpbehoevend werden. In dat
geval was het gastland verplicht
te voorzien in het
levensonderhoud totdat terugkeer
naar het v ad erlan d mogelijk was.
Al gauw bleek dat de Duitse
autoriteiten in repatriëring de
oplossing van de moeilijkheden
zagen.
Zo zouden rem ig ran ten ten laste
komen van de N ed erlandse staat. De
gedachte drong zich reeds spo edig op
dat , als m ensen toc h onderhouden
moesten worden, ze net zo goed in
D uitsland konden blijven .
H ier lag een taak voor de
grensco mmissaris. D ie commissaris
w as oo rspro nkelij k aanges teld om de
uitl eidingen te regelen . Nu bleek dat
hij zich ook nu ttig kon m ak en bij de
on de rsteuning van beh oeftig e
N ederl anders in D uitsland.

Bijspringen
Z o vroeg in 19 20 de Gronause
gren scommissaris aan zijn Ensche dese
koll ega om bijstand vo or J ohann a
Beerl age. Zij w as geboren in 1851 in
de ge meente Lonne ke r. Al 16 j aar
werd zij ve rzo rg d in het R. K.
ziekenhuis te Gronau. De
Landesve rsiche rungsanstalt Münster
betaalde de verp leeg kos ten. Nu had
J oh ann a beh oefte aan kled in g en
schoeisel. Dit kon ze n iet bet alen van
haar invaliditeitsuitkerin g va n 3
Mark per m aand . Wilde de
Nederlandse regering bijspringen?
Het Ministeri e van Binnenl and sche
Z aken reageerde positief. J ohann a
kreeg een éénmalige uitk ering van
550 M ar k. Z e heeft er niet lang

plezier van ge had. In m aart 19 2 I is ze
ove rlede n.
De Rij ksinspecteur heeft de meer
alge mene doelstelling van de hu lp
héél fraai verwoord:
'Een ho ge taak , o m da t de beh oeftig e
m ensch is en als zoo da nig recht heeft
op het behoud van zij n
indiv idualiteit, zoo da t. w aar het
ge bre k aan dagelijksch brood zijn
levensmoed deed zinken en den
gro ndtoon van zijn leven van den
maj eur in den m ine ur deed overgaan,
de helpende hand dient te worden
toegestok en , op dat hij wo rstelende
on tko me .'

Declaratie
H et toestek en van de help ende hand
verg de enige ad mi nistra tie . Als n u de
fami lie Smi t in Rheine bijstand nodig
had, kon ze terugvallen op het
ge mee ntelijke W ohlfahrtsam t. Het
Amt decl areerde de kosten bij de
Enschedese grensco m missaris. Deze
zond de declaratie naar Binnenl ands e
Z aken . H et mini sterie zond het geld
naar het N ed erl ands Gezantschap te
Berlijn.
De betrokken Duitse ge meen te k on
zich dan - op de ho ogte gesteld door
de grenscom m issaris - laten
uitbet alen door het Gezantschap.
Voor de verifi catie van aanvrag en
om onde rsteunin g kon de
commissaris beschikken over
controleurs en arm enbezoeke rs.
Controleu r Verwey wa s som tij ds
eerder soci aal dan am btelij k bezig .
D e zaak H enricus Kientz heeft
maa nden geduur d. Henricus was

begin 1920 met zijn gezin uit
Bo chu m n aar Ensche de vertrokken.
Voo rlo pig wa ren zij onder gebracht
in het voo rma lige vluchtelingenkamp
aan de D eurningerstra at. H enricus
had ech ter bij zijn vertrek verzuimd
enig e achterstallige belastingen te
betalen. Reden w aarom de D uitse
douane de uitvoer van zijn meubelen
niet toestond. Uiteindelijk betaalde
Verwey uit eigen zak 38 M ark aan de
Stadtkasse Bochum . Hij verzocht
trouwens wel bel eefd om
terugbetaling. O ok de tot 300 M ark
opgelo pen rek ening van de
expediteur voor ve rzend- en
opslagkoste n werd betaald. Zodat
Kientz na verloop van een halfjaar
we er over zijn meubels kon
beschikken .

Inflatie
D e waa nzi nnige Duitse inflatie van
1923 bev orderde de ve rstrekkin g van
hulp in natura. Een even bezorgde als
sym pathieke rapporteur vroe g zich
af: 'M oet vo or deze mensen niet iets
meer w orden gedaan. Moet niet eens
gezo rg d w orden voor kleeding, voor
dekking, voor br andstof, j a! ik zou
haast willen zeggen voor een klein e
versna pering als een busje co rned
beaf of een pakje tabak ?'
Kenmerkend voo r de lage
levensstandaard in die tijd w as de
grote belangstellin g voor een partij
eetbaar vet. De N ederlan dse regering
had in haar gr ootmoedigheid de
partij ter bedeling gesteld voor de
N ed erl anders in Rhein e en
N ordhorn. Als extraatj e voor de
paasdagen.
Onder gejuich kwam de
slepersw age n m et vet bij het
distributielokaal aan .
Van dit gebeuren is nog een fot o
gemaakt.
Het was helaa s niet mogelijk deze
foto te achterhalen.
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