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EEN BEELD VAN ACTIVITEIT 

Het opschrift dat we hier gebruiken is stellig van 
toepassing op de jaarverslagen, welke we van verschil-
lende onzer afdelingen ontvingen en waarin over de 
arbeid in 1947 verricht, verslag wordt uitgebracht. 

Hier uitvoerig melding maken van deze verslagen, 
zou zeker te veel van onze plaatsruimte vragen. Maar 
anderzijds geven ze een zo duidelijk antwoord op de 
vragen die ons binnen en buiten onze rijen gesteld 
worden, dat we niet mogen nalaten uit enkele dezer 
verslagen in ons orgaan iets over te nemen. Binnen 
onze rijen is er de vraag: „wat kunnen we aan 
practisch werk doen% er buiten: „wat doet „Humani-
tas" eigenlijk." 

Laat eerst onze afdeling Arnhem antwoorden: 
In 289 gevallen werd onze hulp ingeroepen op allerlei 

gebieden van maatschappelijke en persoonlijke nood. 
Naast het wekelijks spreekuur op Donderdagavond, 

werden er extra-zittingsavonden gehouden• voor invul-
ling der formulieren noodvoorziening-ouden van dagen. 
Via de Stichting „Herstel-Gelderland" werden 367 stuks 
dekens verkregen en aan behoeftige gezinnen uit-
gereikt. 

Het wekelijks spreekuur werd door 109 personen 
bezocht. 

Een onderzoek werd ter hand genomen naar de 
mogelijkheid en noodzakelijkheid tot stichting van een 
tehuis voor ouden van dagen. Onze afdeling verkreeg 
in twee der vier wijkcommissies van Maatschappelijk 
Hulpbetoon haar vertegenwoordigers, hetgeen voor ons 
werk van groot belang is. 

Verder is de afdeling betrokken in het werk voor de 
„Gezinszorg", toezicht politieke delinquenten, reclas-
sering (twee bestuurders zijn vertegenwoordigd in het 
bestuur van het Genootschap tot Reclassering), de 
demobilisatieraad. 

Een zestal cursussen werden voor de medewerkers 
(sters) gegeven. 

Tot zover Arnhem. 
Vervolgen we het beeld der activiteit. 

Leiden. Onze afdeling bracht bij een groot aantal 
gezinnen de steun thuis, waardoor er een band ont-
stond tussen de Stichting en de gesteunden. 

Hierbij tekenen we aan, dat dit werk der Vrijwillige 
Verzorging, op voorbeeld van Amsterdam, waar het 
reeds jaren bestaat, in Leiden is tot stand gekomen 
op initiatief van „Humanitas" en dat er veel en veel 
te weinig plaatsen in ons land zijn waar dit prachtige 
hulpwerk van mens tot mens tot uitvoering is gego-
men. Hier is nu de wijkgedachte geen schone theorie 
maar werkelijkheid en er ligt hier een taak voor 
onze afdelingen om te zorgen dat deze Vrijwillige Ver-
zorging ook bij hen tot stand komt. 

Maar gaan we verder met Leiden, want er gebeurde 
meer. Giften van de Amerikaanse • „pleegouders" van 
het Foster Parents Plan werden thuisgebracht. Een 
groep medewerkers had politieke delinquenten onder 
toezicht. Meegewerkt werd aan de arbeid voor het 
Consumentencrediet, de Reclasseringscollecte en dit 
reclasseringswerk zelf. Een begin werd gemaakt met 
het werk der Kinderbescherming, door deelneming aan 
de Gezinsvoogdij. Enige van onzen vrienden, zo zegt het 
Leidse verslag, hadden een actief aandeel in het werk 
der Sociale Colonne. In diverse sociale instellingen is 
„Humanitas" vertegenwoordigd. 

Ons beeld zou niet volledig kunnen zijn zonder te 
schrijven over het werk in onze afdeling Den Helder. 
Activiteit naar binnen en naar buiten was — en is — 
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er bij onze Helderse vrienden. Bij .de oprichting: 24 
begunstigers, aan het eind van 1947: 125. 

De propaganda had daar ook nog andere resultaten: 
de Helderse Bestuurdersbond en zes vakbondsafdelingen 
traden als begunstigers toe. De sectie reclassering kreeg 
twee gevallen onder haar toezicht; de sectie gezinshulp 
kon in drie gevallen afdoende hulp verlenen en ook bij 
de Kinderbescherming werd een bescheiden maar 
actief begin gemaakt: vijf moeilijke gevallen kwamen 
onder de hoede der afdeling. Een adviesbureau is 
wekelijks geopend. 

Er werd een circulaire gericht aan alle hoofden van 
openbare scholen, waarin doel en streven van „Huma-
nitas" werd uiteengezet. 

Gaan we van het lage naar het hoge Noorden, dan 
lezen we in het verslag van Groningen om.: „na een 
ietwat weifelend begin in 1946 en begin 1947, veroor-
zaakt door wisseling van voorzitter en ziekte van de 
nieuwe voorzitter en andere oorzaken, is het werk 
van de afdeling Groningen in 1947 geleidelijk meer op 
gang gekomen". Verschillende werkzaamheden worden 
dan vermeld, als dat voor de ouden van dagen bij de 
ouderdomsvoorziening. Op vijf plaatsen in de stad werd 
zitting gehouden en een groot aantal oudjes werd hier 
geholpen. De commissie van onderzoek betuigde dank 
voor het uitstekende werk door onze medewerkers ver-
zet. In het najaar gingen wij over tot de vorming van 
secties voor propaganda, kinderzorg en reclassering, 
terwijl ook gezinshulp aad de orde kwam. Een drietal 
kindergevallen kwamen onder onze hoede en tien 
politieke delinquenten stonden onder toezicht. Het 
werk is op gang gebracht. 

De Zaanstreek geeft weer een ander, maar niet min-
der opwekkend beeld van activiteit, ook al is men er 
zelf (gelukkig!) nog niet tevreden. „Hulde aan de heer 
Geerts", zo zegt het verslag, „die het gehele jaar door 
iedere Donderdagavond spreekuur hield in een onver-
warmd lokaal en bij zijn werkelijk omvangrijke werk-
zaamheden toch nog kans zag elk geval zo goed 
mogelijk te helpen. Zelfs ging hij er voor op reis naar 
Haarlem en Alkmaar. In 58 gevallen van verschillende 
aard werd hier afdoende hulp geboden en de mensen 
de juiste weg gewezen. In Wormerveer werd actief aan-
deel genomen in het reclasseringswerk. 

Prachtig is ook hier het werk der Vrijwillige Verzor-
ging, waaraan niet minder dan 80 medewerkers(sters) 
van „Humanitas" in de Zaanstreek hun medewerking 
Verlenen. Ook hier werd dit stelsel ingevoerd op initia-
tief van onze afdeling. 

Sluiten we hierbij direct aan met het verslag van 

Amsterdam, dat vermeld hoe hier de 'sedert '1927 be-
staande Vereniging van Modern Georganiseerde Vrij-
willige Verzorgers zich thans als sectie. van „Humani-
tas" nog steeds grote verdienste verwerft bij het thuis-
brengen der steungelden en het contact met de betrok-
ken gezinnen. Niet minder dan 504 gezinnen derden 
wekelijks bezocht, waaraan een totaal steunbedrag van 
de dienst van Sociale Zaken werd uitbetaald van 
f 278.806.95. 

Welke verantwoordelijke en toegewijde arbeid hier-
voor nodig is, behoeft hierbij geen toelichting. Maar 
ook het andere sectiewerk kwam meer en meer tot 
ontwikkeling. Vooral dat der reclassering, hetgeen ook 
wordt vastgesteld in het jaarverslag van het Genoot-
schap tot Reclassering, afd. Amsterdam: „— daarnaast 
ontwikkelde ook de samenwerking, met de' „Stichting 
voor Maatschappelijk Werk op Humanistische grond-
slag" zich op uitstekende wijze." Inderdaad ' eh we 
weten dat „Humanitas" een zeer hoog percentage der 
toezichthouders in Amsterdam heeft geleverd. In het 
Vrouwencomité der Reclassering nam ook een verte- 

genwoordigster zitting; zij neemt aan het practiSche 
werk deel. 

Aandeel werd genomen in de gezinsvoogdij, hetwelk 
zich weliswaar langzaam maar toch gestaag uitbreidt. 

Gedurende 1947 werd ons in 320 gevallen-  om hulp 
en advies gevraagd via het centraal en afdelings-
bureau. Spreekuren in de verschillende districten wer-
den gehouden, terwijl niet-minder dan 21 cursus- en 
instructieve bijeenkomsten werden belegd voor ver-
schillende groepen van medewerkers(sters). Een belang-
rijk aandeel had de afdeling in de kledinguitreikingen, 
hetgeen ook blijkt uit het bedrag dat „Humanitas" 
betaalde in de algemene kosten. Met f 530.26, ruim 
tien procent, sloegen wij als de jongste organisatie 
zeker geen slecht figuur. 

De behoefte aan een vaste kracht voor het eigenlijke 
maatschappelijke werk doet zich in de hoofdstad 
steeds meer gevoelen, zo constateert het verslag. 

De vermelding van de werkzaamheden van het secre-, 
tariaat der afdeling doet o.m. zien, dat in samenwer-
king met andere organisaties gestreefd wordt naar de 
totstandkoming van een Tehuis voor Ouden van Dagen, 
in het bijzonder voor de arbeidersgroep. Het verslag 
zegt hiervan: „Hoewel de tijdsomstandigheden 'niet 
mogen doen verwachten dat spoedig uitvoering aan de 
plannen kan worden gegeven, menen we dat de onder-
nomen pogingen tot stichting van een tehuis als hier 
beoogt, met kracht moeten worden voortgezet." 

Zo is het ook in onze afdeling Alkmaar, waarvan het 
jaarverslag eveneens melding maakt van activiteit om' 
te geraken tot de stichting van een dergelijk tehuis. Ook 
in andere opzichten zat men daar niet stil. Enkele 
gevallen van gezinsvoogdij werden. ter hand genomen, 
een gezin dat dreigde af te zakken werd regelmatig 
bezocht en in verschillende opzichten geholpen. Ook 
verschillende andere gezinnen' stonden onder de hoede 
van „Humanitas" en aan hen werd morele en waar 
nodig en mogelijk ook materiële en financiële steun 
verleend. 

Beëindigen we hiermee ons beeld van activiteit; dat 
nog onvolledig is, omdat nog niet van andere, ijverig 
werkende afdelingen' een verslag werd ontvangen. Zo 
weten we nu reeds, dat het beeld een nog levendiger en 
opwekkender karakter zal verkrijgen, als b.v. de ver-
slagen van Rotterdam en LeeuWarden er aan worden 
toegevoegd. 

Rotterdam, dat de hierboven geuitte wens van Ani 
sterdam reeds kon vervullen voor zijn deelneming 
aan het werk van de gezinsopheffing een maatschap-
pelijke werkster kon aanstellen, dank zij een gemeen-
telijke subsidie. En Leeuwarden, waarvan we reeds 
herhaaldelijk konden getuigen hoe hard er wordt ge-
werkt en met stijgend resultaat wat betreft de plaats 

:die „Humanitas" inneemt in het sociale werk van de 
Friese hoofdstad. Bestelden ze daar al weer niet maar 
vast duizend loten voor onze „Makkerhulp"-loterij? 

Ja, er is activiteit, de jaarverslagen tonen het en zijn 
een voorbeeld voor de afdelingen die nog te weinig 
doen. En er is veel, heel veel te doen, als we het werk 
opzoeken en aanpakken, als we de propaganda voor 
„Humanitas" en haar doelstelling ter hand nemen. Die 
doelstelling is en blijft: het maatschappelijk werk 
bevorderen, mee verrichten en doordringen van een 
humanistische geest, in die zin dat het gedragen 
wordt door een in gemeenschapsgevoel wortelend be-
sef van verantwoordelijkheid, zowel voor het lot van 
de evennaaste als voor het welzijn der volksgemeen-
schap. Hiermede verrichten wij een taak van onschat-
bare waarde in het geheel der sociale en geestelijke 
wederopbouw van onze geschonden wereld. 

Zet uw schouders er onder, vrienden van „Humani- 
tas", verdiept, voltooit het beeld van activiteit! 

J. B. 
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DIE IJ E MISDADIGHEID IN 

BE BE LIG 

r.\5 0/J G G\ Ci3 	G9 

Na een langdurige onderbreking is het Centraal 
Bureau voor de Statistiek te 's-Gravenhage weer ge-
komen met een „Criminele Statistiek", Gevangenis-
statistiek en Statistiek van de Toepassing der Kuil_ 
derwetten" en wel over de jaren 1941-1943 (uitgave 
Staatsdrukkerij 1947). Hierin wordt ons dus een samen-
vatting geboden van de geregistreerde criminaliteit 
gedurende enkele oorlogsjaren, een beeld dat helaas 
niet gecompleteerd zal kunnen worden, daar het 
Centraal Bureau over de jaren 1944 en 1945 beschikt 
over zo onvolledige gegevens, dat statistische verwer-
king geen nut meer heeft. 

Nog veel meer dan bij de cijfermatige meting van 
een massa-verschijnsel steeds het geval is, zal men 
zich voor ogen moeten houden, dat voorzichtige han-
tering van deze getallen noodzakelijk is en het trek-
ken van conclusies gevaarlijk. De criminele statistiek 
telt de rechterlijke veroordelingen, niet de geconsta-
teerde strafbare feiten en nog veel minder de wer-
kelijk gepleegde misdrijven. Tal van factoren kunnen 
het beeld beïnvloeden en in' de oorlog waren er 
nieuwe, tevoren onbekende factoren., welke vergelijking 
met normale jaren nog moeilijker maken. Zo kan een 
deel,  van de criminaliteit zich verplaatsen naar ander, 
winstgevender, gemakkelijker te plegen of niet zo 
licht te ontdekken, "wanbedrijf b.v. bonnenhandel of 
handlangersdiensten aan de vijand. Mogelijk ook Is 
in een bepaalde periode — en wie zal zeggen wanneer 
dat precies begonnen ds? — het politie-apparaat zo 
gedesorganiseerd of overbelast met andere taken, dat 
de opsporingsdienst niet meer normaal functionneert. 
Een onberekenbare factor is er ook, wanneer een 
groot deel van de jeugdige, mannelijke bevolking voor 
”Arbeitseinsatz" e.d. weggevoerd wordt en daarmee 
onttrokken aan de greep van de Nederlandse politie 
en justitie. Enfin, er zijn tal van bekende en onbe-
kende feiten die maken dat het beeld van de Crimi-
nele Statistiek op zijn hoogst schetsmatig kan zijn 
en dat zelfs vergelijking van de gegeven getallen met 
die van voor de oorlog slechts met de nodige reserves 
kan plaatsvinden. " 

Wanneer wij niettemin enkele grepen uit het rijke 
materiaal ben, dan gaan wij geheel voorbij aan de  

wetsovertredingen welke hun oorzaak in de bijzondere 
omstandigheden vonden (smokkel, Distributiewet, 
clandestien slachten enz. enz.) maar beperken ons tot 
beschouwing van de misdrijven van het gewone Wet-
boek van Strafrecht (diefstal, mishandeling, zeden- 
delicten, enz.). Dan blijkt dat de gerechtelijk gecon-
stateerde misdadigheid (volwassen en kinderen te 
zamen) gedurende de eerste drie oorlogsjaren in totaal 
ongeveer verdubbelde. Werden immers in 1940 wegens 
feiten genoemd in het W.v.S. 17.602 personen of 19,8 
per 10.000 inwoners veroordeeld, in de daarop vol- 
gende jaren waren dit resp. 22.829 personen of 25,5 
per 10.000 in 1941, 34,055 of 37,7 per 10.000 in 1942 en 
34.829 of 38,3 per 10.000 inwoners in 1943. Hieronder 
kwamen veel meer eerstveroordeelden voor dan in 
normale jaren: het recidivistenpercentage daalde van 
39,8 % in 1940 tot 34 % in 1943. Ook steeg het aandeel 

-der vrouwen onder de veroordeelden, n.L van 12,6 % in 
1940 tot 17 % in 1943. 

Bezien wij de afzonderlinge delicten, dan blijkt de 
grote toeneming der misdadigheid bijna geheel voor 
rekening van de meest voorkomende economische de- 
licten diefstal en heling te komen; zelfs kunnen wij 
t.a.v. allerlei andere misdrijven een vaak niet onaan- 
zienlijke daling constateren. Per 100.000 inwoners 
stijgt in de jaren 1940 tot 1943 het aantal veroordeel-
den wegens diefstal in zijn verschillende vormen, van 
71,5 tot 232,5 en wegens heling van 10,7 tot 35,6. Zelfs 
de gerechtelijk geconstateerde criminaliteit in deze 
Vorm vermeerdert dus tot het drie- á viervoudige in 
enkele jaren; hoe het met de werkelijk gepleegde 
misdadigheid was, laat zich slechts gissen. Zoals ge-
zegd vinden we daartegenover bij andere delicten een 
gelijkblijven of zelfs teruggang, in het bijzonder bij 
die uitingen ,van criminaliteit, waarbij de alcohol een 

'rol speelt, de agressieve en de sexuele 
Zo zien wij het cijfer der veroordeelden wegens weder-
spannigheid dalen van 3,8 per 100.000 Inwoners in 
1940 tot 1,4 in 1943, doodslhg, moord en zware mis-
handeling van 1,5 tot 0,7 en zedenmisdrijven van 13,0 
tot 8,2 per 100.000 der bevolking. 

Wanneer men bedenkt, hoe weinig de getallen 
elkander in „normale" tijden van jaar tot jaar ont-
lopen, dan spreekt de verveelvoudiging der diefstal-
cijfers in de eerste oorlogsjaren wel een heel duide-
lijke taal omtrent de toen reeds heersende materiële 
ontreddering en de invloed der economische omstan-
digheden op deze vormen van misdadigheid. Tallozen 
die in normale omstandigheden op eerlijke wijze het 
hoofd boven water hielden, vervielen in die jaren 
tot economische vergrijpen, nog geheel afgezien van 
de antelbare „tijdsdelicten" als zwarte handel e.d. 
De cijfers over 1942 en 1943 waren zelfs aanzienlijk 
hoger dan die der ergste jaren tijdens en vlak na de 
eerste wereldoorlog, toen eveneens een golf van cri-
minaliteit de landen van Europa -- ook de z.g. niet-
combattanten — overspoelde. 

Aan de overige interessante gegevens van de statis-
tiek betreffende beroep, plaatselijke. indeling, opge-
legde straffen e.d., moeten wij in dit artikel voorbijgaan 
om nog iets mede te delen over de kindercriminaliteit. 

Het aantal wegens Rechtbankzaken (dus in het 
algemeen „misdrijven") schuldig verklaarde -kinderen 
beneden 18 jaar, dat in de eerste decenniën van deze 
eeuw 1000 á 1500 per jaar beliep, doch in het topjaar 
1919 tot 4495 vermeerderde om daarna weer snel tot 
plm. 1600 te dalen tot de crisisjaren na 1930, welke 
bijna een verdubbeling tot pLm. 3000 te zien gaven, 
steeg van 2809 in 1939 en 2966 in 1940 tot 4782 in 
1941, 6537 in 1942 en 6740 in 1943! Vergeleken bij de 
stand van 1940 stegen de cijfers in de drie volgende 
jaren dus met resp. 61,120 en 127 pct. Hier is de 
stijging minder groot dan tijdens de vorige wereld-
oorlog, toen het topjaar 1918 bijna vier maal zo hoog 
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lag dan het h2.siscijfer. De bewerker van de statistiek 
wijst in dit verband op de grote moeilijkheden, waar-
mede de opsporings- en berechtingsinstanties tijdens 
de thans achter ons liggende oorlogsjaren bij hun 
werk te kampen hadden. Veelzeggend is in dit ver-
band ook, dat het in 1914-1918 sterk stijgende 
verhoudingscijfer voor meisjes ditmaal gelijk bleef: 
het aantal meisjes maakte telkens slechts ongeveer 
een tiende gedeelte uit van het totaalcijfer. Intussen 
weet ieder, dat het wangedrag van meisjes in die 
jaren op ander — niet „crimineel" — gebied onrust-
barend was. Ook bij de minderjarigen zien wij ,het 
verschijnsel, dat de stijging zich concentreert op de 
eigendomsdelicten: het diefstalcijfer stijgt van 994 
in 1939 tot 2724 in 1943 en de „gequalificeerde dief-
stal" (met • inbraak, in vereniging e.d. verzwaarde 
vormen) zelfs van 581 tot 1857. Daartegenover vertoont 
het aantal agressiefe en sexuele delicten een niet 
onbetekenende teruggang. 

Bezien wij de opgelegde straffen, dan blijkt dat het 
aandeel van de geldboete van pl.m. 26 % in 1939 toe-
neemt tot ruim 43 % in 1943. Het zou echter gevaarlijk 
zijn daaruit tot het gepleegd zijn van minder ernstige 
vormen van kindermisdadigheid te concluderen. Veel-
eer moet men aannemen, dat de Kinderrechter — toen 
de bezettende macht hem begin 1941 de voorwaarde-
lijke tuchtschoolstraf • (in 1939 nog ruim 28 % van alle, 
straffen en maatregelen!) ontnomen had — bij gebrek 
aan beter maar boete oplegde in de gevallen, waar 
een definitieve vrijheidsberoving te ingrijpend zou zijn 
geweest. Niettemin stijgt het aandeel van de tucht-
schoolstraf toch nog van 12 % in 1939 tot 22,5 % in 
1943. De maatregel van terbeschikkingstelling bleef 
constant in ongeveer een vijfde deel der gevallen toe-
gepast worden. 

De strafrechtelijke ondertoezichtstelling (gezins- 
voogdij) vond, althans wat de absolute cijfers betreft, 
in toenemende mate aanwending: 527 maal in 1939 
en 1397 maal in 1943. Opvallend is de verschillende 
mate van toepassing van dit opvoedingsmiddel bij de 
verschillende Rechtbanken, b.v. Almelo 0,0 % in 1943, 
Rotterdam 3,7 x tegenover Alkmaar 32,9 x, in Amster-
dam 47,5 % van alle schuldigverklaringen. 

Tenslotte bevat de statistiek nog enkele gegevens 
over de ontzettingen en ontheffingen uit de ouderlijke 
macht en de z.g. civielrechtelijke ondertoezichtstellin-
gen, d.w.z. gezinsvoogdij over gevaar-lopende kinderen. 
Dit laatste cijfer bereikte in 1942 met een totaal van 
3666 zijn hoogtepunt. Voor Amsterdam alleen waren 
de getallen in 1942: 290 jongens en 302 meisjes. Met 
de 256 strafrechtelijke ondertoezichtstellingen geeft 
dit in de hoofdstad in één jaar een totaal van 748 
kinderen onder toezicht gesteld van een gezinsvoogd. 

Hieruit blijkt wel, dat de gezinsvoogdij meer en 
meer het opvoedingsmiddel bij vitatek  wordt, hetgeen 
ook mogelijk is, wanneer maar vroeg genoeg wordt 
ingegrepen. Ook voor „Humanitas" en zijn medewer-
kers ligt hier een grote taak. Het vinden van voogdij-
verenigingen en pleeggezinnen voor kinderen van 
cntzette ouders en de verwaarloosde jeugd was tijdens 
de oorlog uiteraard moeilijker dan ooit. 

Wij eindigen hiermee onze enkele grepen uit het 
rijke materiaal dezer statistieken. Ook al is het verre 
van compleet, het geeft toch een duidelijk beeld van 
de ontzettende demoralisatie en verwildering tijdens 
en door de oorlog, dé bezetting, de duurte en de 
schaarste aan goederen. Niemand zal zich inbeelden, 
dat dit alles in korte tijd „vanzelf" wel weer terecht-
komt. Hier is veel werk te doen voor de organen en 
personen, die zich van hun verantwoordelijkheid en 
taak tegenover mens en maatschappij bewust zijn. 

B. VAN DER WAERDEN. 
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BOEK EN PERS 

Voor de algemene vergadering van de Vereniging 
van Leiders van Openbare Diensten en Instellingen 
voor Sociale Zorg, welke werd gehouden op 10 Juni 
1948, werden twee .prae-adviezen uitgebracht over heb 
onderwerp „De organisatie van de Kinderbescherming,  
speciaal in haar verhouding tot de Gemeenten." 

Als prae-adviseurs traden op de heren D. Q. R. 
Mulock Houwer en S. v. d. Linde, directeur van de 
Gem. Dienst voor Sociale Zaken te Zwolle. 

Beide adviseurs bespreken de voorstellen,.welke zijn 
vervat in de circulaire, die de Vereniging van Leiders 
van Openbare Diensten en Instellingen voor Sociale 
Zorg in Januari deed uitgaan. 

In deze circulaire werd aanbevolen, dat de ge-
meenteltijke Overheid onder bepaalde voorwaarden,  
voogdijverenigingen, boven het rijkssubsidie een be-
paalde suppletie zouden verlenen. 

In de vakpers is aan deze circulaire aandacht ge-
schonken en de beide prae-adviseurs bevelen de denk-
beelden, Vervat in bedoelde circulaire, aan. 

'Wie onzer lezers zich interesseert voor de vraag, of 
de Gemeentelijke Overheid geroepen is het werk, dat 
door Voogdijverenigingen wordt verricht, te steunen, 
wie zich wil verdiepen in het probleem van de ver-
zorging van Armenzorgkinderen en Justitiële kinderen, 
bevelen we de lezing van het boekje, waarin de beide 
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VO-RMING BUITEN  SOHOOLVERBAN D  

Documentatieblad. 

 

Het Bureau Documentatie en Voorlichting van de 
afdeling Vorming buiten schoolverband (Ministerie 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen) geeft 
sedert enige tijd een Documentatieblad uit. OP dit 
Documentatieblad willen we gaarne de aandacht ves-
tigen. Voor ons ligt no. 2 van .de jaargang 1948. In 
deze aflevering treffen we bijvoorbeeld gegevens aan 
over.  »Vrije Jeugdvorming", „lVfassajeug4", „GeeSte-
lijke en Maatschappelijke Wederopbouw", „Gezins-
74°rg",  „Regionale en Plaatselijke Organen voor 
Sociaal en Cultureel Werk". Verder wijzen we op het 
uitgebreide literatuuroverzicht (bibliografie). 

Wie zich op verschillende gebieden voortdurend wil 
oriënteren, bevelen we een abonnement op dit docu-
mentatieblad gaarne aan. 

Váór de oorlog bezaten we een dergelijk samen-
vattend overzicht — althans voor zover ons bekend —
niet en we geloven, dat dit documentatieblad de wer-
kers op het gebied van Jeugdzorg en Kinderbescher-

ming, uitstekende diensten kan bewijzen. 
De abonnementsprijs bedraagt ƒ 5.— per jaar. Met 

vermelding van het doel der storting kan dit bedrag 
worden gestort op giro no, 42000 van het Staats-
drukkerij- en Uitgeversbedrijf te 's-Gravenpage. 

PATRONAAT EN CELBEZOEK 
Het Nationaal Bureau voor Reclassering deed een 

re' Tas- 
sgeeoerdwr een

erk 	
ledi 

 door ten 	vast de practische 
de 
  

uit te geven. Deze hand- 
leiding verschijnt in drie edities, en wel: 



A. De algemene editie. 
B. De editie voor de drankbestrijding, reclasse-

ringsinstellingen, de Consultatiebureau's voor 
alcoholisme, enz. 

C. De editie voor de R.K.-reclasseringsvereniging. 
In verband met een paar inleidingen over reclas-

sering, die ik dezer dagen moest houden voor leer-
lingen van een cursus tot opleiding voor gezinsver-
zorgsters B, heb ik een dankbaar gebruik gemaakt 
van deze handleiding en onze reclasseerders beveel 
ik dit boekje ten zeerste aan. 

In een negental hoofdstukken wordt het gehele 
reclasseringsterrein behandeld. Na een inleiding, die 
op zichzelf de moeite van het lezen meer dan waard 
is, wordt in hoofdstuk II een korte beschouwing ge-
geven over de geschiedenis van de reclassering. Daar- 

na volgen „de ,huidige organisatie", „een en ander 
over berechting en reclassPringsmogelijkheden", „de 
voorlichting", „celbezoek", „toezicht of patronaat", 
„nazorg" en een „slotwoord". 

In editie B treffen we dan nog aan een bijlage 
„betreffende de behandeling van drankgevallen", die 
niet alleen voor de drankbestrijders, maar voor alle 
reclasseerders zeer leerrijke gegevens bevat. 

Nogmaals, we bevelen deze handleiding ten zeerste 
aan en we hopen, dat onze reclasseerders dit korte 
geschrift zullen lezen en bestuderen. 

Het Nationaal Bureau voor Reclassering (uitgaande 
van.  de Vereniging van Reclasseringsinstellingen) is 
gevestigd te 's-Gravenhage, Nassauplein 28. 

Het boekje is* niet in de handel, maar onze af-
delingsbesturen berichtten we reeds, dat *e voor hen 
een enkel 'exemplaar ter beschikking hebben. 

Ob 

DE GODSDIENST IN DE• OPVOEDING 
Hoewel ik al enige tijd buiten het opvoedingswerk 

sta, is het juist mijn ontbreken van godsdienstzin 
geweest, die mij in de praktijk der opvoeding tot een 
voortdurende handicap was. 

Het wil mij voorkomen,' dat wij twee zaken moeten 
onderscheiden, namelijk, hoe de situatie is, en, hoe zij 
behoort te zijn. 

Wat het eerste aangaat, zou ik een bezoek willen 
memoreren aan een kamp voor sociale jeugdzorg te A.,' 
waar men mij vroeg: „Wat bent U, Rooms-Katholiek 
of ftrotestant?" 

Het speet mij wezenlijk voor de> directie van dat 
kamp te moeten antwoorden, dat ik humanist ben. 

Over dit punt hebben wij lang gepraat, doch de 
conclusie der directie was deze: De wet schrijft voor, 
dat jeugd, die staat onder toezicht, in Christelijke zin 
behoort te worden opgevoed. Daar de wet op dit punt 
van de humanistische levensbeschouwing nog niet in 
die behoefte voorziet — kon men van mijn idealisme 
in humanistische zin geen • gebruik maken. 

Is dit misschien, wat Vestdijk onder de Christelijke 
onverdraagzaamheid verstaat? 

Wat betreft mijn ervaring: ik persoonlijk acht het 
principieel onmogelijk, om in één inrichting èn in 
Christelijkse, én in humanistische zin op te voeden en 
te meer, daar de kloire tussen het-"protestantisme en 
het Rooms-Katholicisme kleiner is, dan die tussen 
het Christelijke levensbesef en het humanistische. Ik 
laat dan nog de verdere konsekwenties (in staatkun-
dige-, politieke- en sociaal-economische zin) buiten 
beschouwing, al komen zij alle samen in dit ene 
punt: de opvoedkundige persoonlijkheid. 

Ik erken, dat 'verdraagzaamheid een schoon ding is 
en dat we 'allen veel van elkaar kunnen leren,- doch 
dit is wel mijn overtuiging: de humanistische en de 
Christelijke levenssfeer passen volstrekt niet bij elkaar. 

Ik wil mij geen opvoedkundig expert noemen, maar 
ik geloof toch niet, dat het op een jong kind vormend 
kan werken, indien het tegelijkertijd leeft eh in een 
humanistische sfeer èn in een Christelijke sfeer, iets, 
wat onvermijdelijk is in een zogenaamde „neutrale" 
inrichting. 
.Nog eens met nadruk zeg ik „zogenaamd", want de 

leiding van een kamp, een observatiehuis, berust 
veelal bij mensen, die voortkomen uit de sfeer van 
degenen, die hen benoemen. 

Eerst wanneer het karakter is gevormd, is de tijd 
rijp om het kind tot een persoonlijkheid op te voeden, 
dat wil zeggen, aan de uitbouw te beginnen. Ook ter-
wille van de optvoederg zelf (steeds ten opzibhte 
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van het kind) acht ik deze scheiding noodzakelijk, 
daar botsingen nimmer uitblijven, tenzij men „het 
wel gelooft" en een al te gemakkelijk aanpassingsver-
mogen heeft. 

Mijn conclusie is dus: scheiding van de christelijke 
en de humanistische levenssfeer, niet uit zucht naar 
hokjesgeest, doch uit de consequenties van de levens- 
beschouwing getrokken. 	 H. HEERES. 

In velerlei opzicht ben ik het met de schrijver eens: 
Wie principieel wil denken, moet zeggen, dat opvoe-
ding in een „neutrale" inrichting eigenlijk een onmo- 
gelijkheid is. 	 • 

In de eerste plaats zou moeten worden opgemerkt, 
dat „neutraal" niet bestaat en dat elke opvoeder 
slechts kan opvoeden tot datgene,' waar hij het inner-
lijk mee eens is. In plaats van „neutraal" gebruik ik 
bijvoorkeur het woord „veelkleurig". ik denk aan 
inrichtingen, waar kinderen van Rooms-Katholieke-, 
Gereformeerde-, Protestants-Christelijke- (recht- of 
vrijzinnig) en buiten-kerkelijke ouders worden opge-
voed. 

Men kan de kinderen in die inrichtingen in de 
gelegenheid stellen de soort scholen te bezoeken — 
openbare of bijzondere —, die de ouders hebben ge-
kozen of zouden kiezen, als tenminste de inrichtingen 
niet een eigen school hebben. 

Men kan de kinderen naar kerk en cathechesatie 
laten gaan — als de ouders 'het wensen —, maar in 
de inrichting zelf heerst toch ook nog een bepaalde 
opvatting. 
- Er werken dikwijls opvoeders, levende uit verschil-
lende levensbeschouwing, samen en er is nu maar 
één geest mogelijk en dat is opvoeding op de baks 
van de eerbiedigingsgedachte. 

_ In de practijk is dit stellig mogelijk, mits de op-
voeders zelf niet behoren tot het soort, dat altijd 
moet „getuigen". 

De kinderen leren elkaar waarderen, ondanks het 
feit, dat ze weten, dat de een Rooms en de ander 
niet-Rooms is, de een protestant en de andere niet-
protestant. 

Dit samengaan en dit samenleven kunnen ook waarde 
hebben. Echter nogmaals, de principiëler, de „pre-
ciezen" zullen dit niet kunnen aanvaarden. Dit ligt 
de „reckelijken" beter en vandaar, dat anderen in de 
practijk niet dezelfde moeilijkheden zullen ondervin-
den als de heer Heeres. 

We zijn de inzender dankbaar voor de mededeling 
van zijn ervaring en van zijn inzichten. Wie wil nog 
aan deze discussie deelnemen? 	 P. C. P. 
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/luchthavenjoragens bij de 

opbouw van 

het kamp ramen 

In de afgelopen Pinksterdagen hield de V.C.J.C. een 
kamp voor 4000 mensen op het terrein Besthmener-
berg te Ommen. Dat dit terrein, dat enige weken later 
pas'officieel geopend werd, in staat was al deze gas-
ten te ontvangen, is voor een groot deel het werk ge-
weest van 20-25 jongens van de Vluchthaven te 
Amsterdam, en wel van de groep der oudste jongens, 
die «van 14 tot 16. Het lijkt goed, hier even nader op 
in te gaan, daar de resultaten van deze onderneming 
zelfs voor de eigen leiding in menig opzicht een ver-
rassing waren. Op 1 Maart trok de groep, die toen be-
stond uit.25 jongens, met twee leiders en twee dames 
voor de huishoudelijke verzorging, naar Ommen, waar 
zij werd ondergebracht in een van de oude barakken, 
die men voor dit doel had achtergelaten bij het weg-
halen van het interneringskamp „Erica". Men hield 
eigen huishouding, kookte zelf, enz. 

De bedoeling was, dat de jongens de laatste resten 
van het interneringskamp zouden opruimen, aller-
eerst de palissaden van de versperring. Men ver-
wachtte, dat dit heel wat tijd zou kosten, er stonden 
365 palen, een meter diep in de›  grond verankerd op 
een kruishout, zodat zij moesten worden uitgegraven. 
Ook moest het prikkeldraad er nog van worden ver-
wijderd en opgerold. Groot was de verbazing, toen de 
jongens hierop aanvielen als wolven, en ook vol 
bleven houden, zodat •binnen een paar weken dit 
karwei opgeknapt was. Zo kwam men er toe, de jon-
gens ook voor verantwoordelijker werk te gebruiken,  

Na een langdurig, smartelijk, maar 
zeer geduldig gedragen lijden, ont-
sliep in volle vrede op 22 Juni in de 
leeftijd van, 27 jaar. onze lieve oudste 
zoon, broer, zwager, oom en verloofde 

Gerrit Erik Faber 
Jur. Cancl. 

Op 26 Juni vergezelden wij hem naar 
zijn laatste rustplaats. 

Uit aller naam, 
A. FABER—VISSER 
P. C. FABER, 

Amsterdam, Surinameplein 60. 

en niets bleek te veel voor hun enthousiasme. In de 
drie maanden voor Pinksteren presteerden zij on-
geveer het volgende: 365 palen uitgegraven, prikkel-
draad opgerold, 200 bomen gekapt en geschild voor 
tentpalen en vlaggemasten, 500 tenten opgezet, 2004' 
wegwijzers en borden gemaakt en geplaatst, 20 padde-
stoelen. Verder stonden zij natuurlijk nog voor aller-
lei kleinere karweitjes klaar. Zo bleek het tenten-
materiaal, door het lange ongebruikt liggen, zeer,ver-
gaan en hielpen er twee maanden lang twee jongens 
bij het verstellen hiervan. Ook de loodgieters en elec-
triciëns, die kilometers leidingen aan kwamen leggen, 
kregen Vluchthavenhulpjes 	 en iedereen had niets 
dan lof. 

Hoewel het soms wel eens leek of er boven de 
krachten gewerkt werd, was de activiteit van de 
groep ook in eigen vrije uren verbluffend. De jongens 
wilden ieder moment in deze heerlijke vrije omgeving 
gemeten, en vroegen b.v. het «aardappelpitten tussen 
de middag onder eigen leiding te mogen doen, opdat 
zij na het werk direct van het laatste licht gebruik 
konden maken om te voetballen. Een eigen veld, vlak 
naast de deur, matches tegen Ommen, tegen het In-
ternaat Eerde, zij genoten. De meegekomen leiders, 
die overal alleen voor stonden, hebben natuurlijk 
haast geen tijd voor zichzelf over gehouden, en nooit 
echt vrij gehad, maar toch zagen ook zij tegen het 
einde van dit werkkampje op, omdat zij nog nooit 
met zoveel pleizier hadden kunnen werken. 

Natuurlijk viel er wel eens wat voor. Natuurlijk 
kankerden er wel eens jongens, vooral als bleek, dat 
bij het opmaken van de rapporten niet alleen op hun 
geweldige werkprestaties werd gelet, maar ook op 
hun gedrag. Er waren dan ook enige zwakke broeders 
onder, waarvan eerlijk gezegd niemand had verwacht, 
dat ze het rooien zouden, maar ook de licht debielen 
hielden zich kranig en zelfs het begrip weglopen IS 
nooit ter sprake gekomen, ondanks het feit, dat de 
jongens vaak zeer verspreid werkten, en bezoek van 
familie op die afstand natuurlijk zo goed als onmoge-
lijk was. In het begin hebben ze b.v. eens alle res-
terende ruitjes stukgeslagen in een oude barak, die 
nog niet was opgeruimd, onder het motto: Dat is toch 
maar van de Moffen, maar zonder te bedenken, dat 
glas nu kostbaar is. Later hadden ze meer inzicht en 
teveel hart voor de zaak. Van het werk viel het 
zwaarste het puin ruimen en egaliseren van een ter-
rein, waar nog allerlei resten van kelders en greppels 
waren achtergebleven. (Dit heb ik dus bij de opsom-
ming boven nog niet eens genoemd). Zulk werk is niet 



direct dankbaar voor het oog en de stemming werd, 
door vermoeidheid, na zo een dagje er ook niet beter 
op, maar zonder dat men ze bij dit zware werk wilde 
aanvuren, werkten zij toch in volwaardig tempo door, 
want het bleef toch „hun" werk. 

Bij dit alles bleken er feiten, die de opvoeder te 
denken •geven: Jongens die in Amsterdam te lui 
waren om iets te doen, begrepen hier van de eerste 
dag af, wat arbeidsvreugde is. Maar ook het omge-
keerde: Jongens, die in Amsterdam onbeperkt op 
straathoeken rond hangen, wisten hier met hun vije 
tijd geen raad, als ze niet wat te doen kregen. De 
avonden werden gevuld met een vast program, zoals 
altijd: lessen, clubs, bonte avonden enz. Maar de vrije 
dagen stelden de jongens zelf voor een probleem dat 
ze niet kenden: zichzelf amuseren. Ze deden het door 
weer te gaan werken, nu eigen keus. En die was: 
het bos in, takken kappen en een hut bouwen en 
het graven van een fijne grote kuil! 

Wandelen, alleen om de natuur, moesten ze leren. 
Toch'keken en luisterden ze wel goed, zoals een leider 
ervoer, die 's avonds na donker nog een paar weg-
wijzers met een jongen aanbracht. Ineens barstte de 
eerste nachtegaal los en direct hoorde de jongen het: .  
Moet u nou eens horen wat een mooie spreeuw! Ze 
zien en horen het wel, ze kunnen het nog niet ver-
werken, maar toch uit het zich bij hen in een onver-
moeibare werklust en energie. 

Als kroon op hun werk hebben zij, volkomen in de 
groep opgenomen, als eohte „Vrije Vogels" aan het 
Pinksterkamp deel mogen nemen. Veel hiervan was 
natuurlijk te geleerd voor ze, maar toch genoten ze 
van sport en spelen, en van het openluchtspel. Voor 
de leiding was het belangrijkste aspect hiervan de 
hoop, dat dit voor sommige jongens de kans zal 
openen, om na hun terugkeer in de maatschappij 
door een jeugdorganisatie te worden opgevangen. Men 
tracht de ontstane band aan te houden- 

Na afloop van de Pinksterdagen kwam men voor 
een nieuwe verrassing te staan. Bij wijze van beloning 
hadden de jongens nog een week echt vacantie mogen 
houden in Oormen, maar daar waren ze niet van ge- • 
diend. Nu er niet meer te werken viel, verlangden in- 

eens allen naar huis 	 behalve een jongen, die net 
voor een oproep een paar dagen naar Amsterdam was 
geweest. Die zei: „Houden jullie toch je mond. Je 
weeis, niet, wat een rotzooi het daar is." Het is niet 
leuk te bedenken, dat de anderen hem waarschijnlijk 
na een week al gelijk zullen geven! 

Hoe bitter nodig is het dat deze jongens leren- zich 
te amuseren, ook buiten de verdoving van de grote 
stad, maar ook: Sterker dan ooit zijn wij erdoor ge-
troffen, dat ook de beruchte luiheid van de jongens 
na de oorlog slechts berust op diezelfde verdoving, 
en dat het eerste het beste zwarte-handelaartje be-
grijpt, wat arbeidsvreugde is zodra hij in een rustige 
omgeving aan productieve arbe1d wordt gezet! 

FR. SCBMITZ. 

Met groot genoegen plaatsen we het artikel van de 
directeur van de „vluchthaven". 

Tot goed begrip, de volgende aanvullling. 
De „Vluchthaven" is een doorgangshuis te Amster-

dam. Voorbereid in de bezettingstijd, werd de 
„Vluchthaven" spoedig na de bevrijding in een oud 
schoolgebouw gevestigd. Opgenomen worden allerlei 
soorten kinderen, die, om welke redenen dan ook, zo 
spoedig mogelijk uit het eigen gezin moeten worden 
verwijderd en voor .wie niet dadelijk een andere 
plaatsing is te vinden. Vele los-geslagenen, 'die in de 
branding van het leven dreigen te verongelukken, vin-
den tijdelijk onderdak in deze „Vlucht"-haven. 

Jongens nu van de „Vluchthaven", pupillen van de 
Voogdijraad, de Kinderrechter, de Officier van Jus-
titie, hebben gedurende een paar maanden aan het 
werk, dat door de heer Schmitz wordt beschreven, 
mogen deelnemen. 

Zo dikwijls horen we de woorden „verfrissing en 
vernieuwing". We geloven, dat het de moeite waard is, 
daLin ons orgaan een beschouwing over dit opvoed-
kundig experiment kan worden geplaatst. Wie wel eens 
tussen deze jongens heeft gewerkt, zal deze proef-
neming toejuichen en met grote belangstelling kennis 
nemen van dit onopgesmukte verhaal. 

P. C. F. 

........................ ......... 	........................... 

VAKOPLEIDING, VOOR MAATSCHAPPELIJK WERK 

De sociale vraagstukken zijn in de laatste jaren 
wel in het midelpunt van de belangstelling geko-
men. Zowel de overheid als de particuliere instel-
lingen zijn zich hun verantwoordelijkheid te dezen 
opzichte wel bewust. Aan de oplossing van die 
vraagstukken wordt door vele instanties gewerkt. 

Alle pogingen, die worden aangewend om een 
ruim sociaal inzicht en het verantwoordelijkheids-
gevoel jegens de naaste te bevorderen moeten wor-.  
den toegejuicht. Het ligt voor de hand, dat zij, die 
hun werkkring zoeken of hebben gevonden in welke 
tak van het sociale werk dan ook, daarvoor een 
speciale opleiding dienen te ontvangen. 

In dit verband wijzen wij-gaarne op de Stichting 
voor Opleiding van •Maatschappelijke Werkers, 
Kleine Houtweg 18 te Haarlem, die reeds gedurende 
een tientallaren een opleiding voor maatschappe-
lijke werkers met succes organiseert. 

In October a.s. beginnen de nieuwe cursussen ter 

opleiding voor: 

a. het diploma Maatschappelijk Werker; 

b. het diploma Personeelszaken in Ondernemingen; 

c. het diploma Kinderbescherming, als erkende 
cursus en volgens het progrImma van de Natio-
nale Federatie de Ned. Bond voor Kinderbe- • 

scherming. 

Bij genoegzame deelneming worden avondcursus-
sen gegeven in de voornaamste centra van het 
land. In bijzondere gevallen bestaat de gelegenheid 
om een schriftelijk-mondelinge cursus te volgen. 

In het Zuiden van ons land wordt de opleiding-
verzorgd door de R.K. Leergangen te Tilburg. 

Prospectussen en nadere inlichtingen zijn ver-
krijgbaar aan het Bureau van de Stichting, KL 
Houtweg 18 te Haarlem. 
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HET TUCHTPROBLEEM IN 

OPVOEDINGSINRICHTINGEN EN TEHUIZEN 

1 

zijn wetenschappelijke beschouwing aan zijn gehoor • 
iets mee te geven voor de practijk van alle dag, we 
betrwijfelen het wel een.weinig. 

Stellig, dr. Baan heeft zeer belangrijke opmerkingen 
gemaakt. Uit zijn mond noteerden we de opmerking, 
dat misschien de betekenis van de aanlegsfactoren wel 
wat te zwaar genomen is en met vuur bepleitte hij 
preventieve maatregelen ten einde te voorkomen, dat 
kinderen in inrichtingen behoeven te worden opgeno-
men. We zijn dit volkomen met de inleider eens en in 
ons orgaan hebben we aan dit probleem ook nogal eens 
aandacht geschonken. 

Echter het probleem, dat gesteld was, •luidde: „Het 
tuchtprobleem in opvoedingsinrichtingen.' 

Op 31 Mei 1948 kwam de Nationale Federatie de 
.Nederlandse Bond tot Kinderbescherming in algemene 
ledenvergadering bijeen. Nadat de jaarverslagen waren 
behandeld, werden een viertal inleidingen 'gehouden, 
die tot onderwerp hadden ,,Het tuchtprobleem in 
Opvoedingsinrichtingen en Tehuizen". Als inleiders 
traden op zra Gaudia, paedagogi..sch medewerkster aan 
het Katholiek Paedologisch Instituut te Nijmegen, dr. 
mr. P. A. H. Baan, zenuwarts te Utrecht, H. Geleijns, 
directeur van het Rijksopyoedingsgesticht „De Kruis-
berg" te Doetinchem en bij ontstentenis van prof. dr. 

A. Langeveld, de heer D. Q. R. Mulock Houwer, 
directeur van het Nationaal Bureau voor Kinder-
bescherming. 

De vier inleidingen waren alleszins de moeite waard 
en toch gaf deze bijeenkomst, naar ons gevoel — we 
gaven daaraan uiting op de vergadering — geen vol-
komen bevrediging. 

Behalve door zr. Gaudia werd aan het eigenlijke 
probleem weinig aandacht besteed. De bijeenkomst 
was druk bezocht; we zagen er heel veel practische 
werkers uit de kinderbescherming. Zij allen hadden, 
dunkt ons, gaarne iets naders gehoord over het pro-
bleem, dat ter discussie was gesteld. 

Zr. Gaudia ging vrij rechtstreeks op haar doel af. 
Terecht constateerde zij, dat het tuchtprobleem in 
iedere inrichting anders is. Zij bepleitte voor de kin-
deren ontplooiingsmogelijkheden, zij sprak over de 
clubvorming, wees op de mogelijkheid van analis-
tische behandeling, tipte het vraagstuk der isolatie 
aan en wijdde enige aandacht aan het strafprobleem. 

Hebben we haar goed gevolgd, dan gingen haar ge-
dachten min of meer in de richting van de natuur-
lijke straf. Uit alles was merkbaar, dat zr. Gaudia de 
problemen in de inrichtingen kende en zelf met de 
problemen had geworsteld en anderen had zien 
worstelen. 

Volkomen zijn we ons bewust, dat het moeilijk is, 
een bepaalde lijn uit te stippelen en dat, wanneer 
men aanvaardt, dat het tuchtprobleem in iedere in-
richting anders is, geen bepaalde aanwijzingen zijn te 
geven. Toch ons bekroop ook bij deze inleiding, die 
nog altijd het meest concreet was, het gevoel, dat er 
was een zekere vaagheid. 

De tweede inleider wilde, zoals hij zelf mededeelde, 
' het probleem van de wetenschappelijke kant behan-

delen. Dr. Baan is, wat niet dikwijls voorkomt, zowel 
psychiater als jurist en zijn inleicii,ng was stellig 

ppelijk. Of hij er echter in geslaagd is, uit 
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Natuurlijk sprak dr. Baan wel over de straf, maar 
alweer over de betekenis van de straf in algemene 
zin. Natuurlijk is het van belang het voortdurend te 
zeggen en te herhalen, dat de persoon van de op-
voeder ook bij de toepassing van de straf van door-
slaggevende betekenis is, maar het ging om de vraag, 
welke straffen zijn al dan niet toelaatbaar en op welke 
wijze mogen bepaalde straffen worden toegepast. 

ka de pauze sprak de heer Geleynse. Van hem, als 
leider van een zeer moeilijke inrichting, hadden we 
verwacht, dat hij nu tot het eigenlijke probleem, zou 
komen. Alweer werden we teleurgesteld. Stellig, de 
inleiding van de heer Geleynse, die op vlotte en aan-
trekkelijke wijze werd uitgesproken, was het aanhoren 
meer dan waard. 
'Zijn pleidooi voor een voorafgaande observatie, on-

derschrijven wij volkomen, zijt/ critiek ook op de 
kinderbescherming was niet onverdiend en zijn mede-
deling, dat zijn jongste pupil 101 jaar oud is en dat 
de gemiddelde leeftijd bij opname '17 jaar is, maakte 
voldoende duidelijk, dat de „Kruisberg" niet behoort 
tot de gemakkelijkste inrichtingen; wanneer men 
bovendien bedenkt, dat in deze inrichting de aller-
moeilijkste gevallen worden opgenomen. 

Aan de hand van uitvoerig cijfermateriaal, be-
schreef de inleider verder, als we het zo mogen 
uitdrukken, de inventaris van zijn gesticht en ieder 
der aanwezigen kwam stellig onder de indruk, toen 
daar een beeld werd gegeven van de intelligentie-
quotienten en de schoolkennis van de verpleegden 
dezer inrichting. Nogmaals, de inleiding was uit-
stekend en toch en toch, men kent mijn bezwaar. 

De heer Mulock Houwer had tot moeilijke taak te 
trachten een synthese te geven van deze drie inleidingen. 
Deze inleider behandelde het vraagstuk uit een inter-
nationaal gezichtspunt en wie de heer Mulock Houwer 
kent, weet, hoe en hoe goed hij dit doet. Hij gaf voor-
beelden uit het buitenland, maar, vergissen we ons 
niet, dan sloeg  een enkel voorbeeld ook op Neder-
landse verhoudingen en toestanden en in zijn woor-
den

te
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nden we een waarschuwing te moeten' be- 
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Na deze vier inleidingen was de behoefte aan ver-

dere gedachtenwisseling  blijkbaar niet sterk aanwezig. 
Schrijver was de enige, die erop wees, dat naar zijn 
mening, de inleidingen, hoe voortreffelijk die ook 
waren, niet volkomen bevrediging konden geven en 
hij stelde om die reden enkele zeer concrete vragen. 

Als antwoord deelde de voorzitter mede, dat de ge-
hele aangelegenheid nog eens in kleine kring zou wor-
den besproken. Hopelijk leidt dit overleg tot tastbare 
resultaten. Onzes inziens is het tucht- 'en straf-
probleem in onze opvoedingsinrichtingen en -tehuizen 
van de grootste betekenis. 

Indertijd maakten we eens een studie over hetzelfde 
probleem in onze Nederlandse weeshuizen en inrich-
tingen van vroeger en deze studie gaf en geeft ons 
aanleiding, zoals Mulock Houwer deed, door te wijzen 
op de voorbeelden uit het buitenland, om te zeggen, 
dat we eerlijk en openlijk dit probleent aan de orde 
blijven stellen en laten we gezamenlijk zien, welke 
maatregelen al dan niet aanvaard kunnen worden. 

P. C. F. 
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